https://biblioteca-digitala.ro

ARHIVELE NAŢIONALE BACĂU

ACTA BACOVIENSIA
ANUARUL ARHIVELOR NAŢIONALE BACĂU

XI

Editura MAGIC PRINT
Oneşti - 20 16

https://biblioteca-digitala.ro

Anuar editat de
ARHIVELE NAŢIONALE BACĂU
ŞI

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ARHIVIŞTILOR DIN ROMÂNIA

- FILIALA BACĂU -

CONSILIUL

ŞTIINŢIFIC:

Prof. univ. dr. Gheorghe Cliveti- Universitatea "ALI. Cuza" Iaşi, director
al Institutului de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi
Dr. Silviu Văcaru - Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" Iaşi
Dr. Elena Chiaburu- Biblioteca FEAA din cadrul Univ. "ALI. Cuza Iaşi"
Dr. Ioan Lăcătuşu- Centrul European de Studii Covasna-Harghita
Dr. Adrian Pohrib- Arhivele Naţionale Galaţi
Dr. Anton Coşa- Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău
COLEGIUL DE REDACŢIE (bacau@arhivelenationale.ro)
Vilică Munteanu- redactor
Dr. Silviu Văcaru
Mihaela Chelaru
Cristina Tanasă

şef(vilica.munteanu@yahoo.com)

Tehnoredactare: Vilică Munteanu
Coperta: Adriana Taropa
ISSN 1842-4864
Editură recunoscută

de Ministerul

Educaţiei Naţionale

prin Consiliul Naţional al

Cercetării

Ştiinţifice din Învăţământul Su erior (CNCSIS) - Cod 345

Reproducerea

integrală

sau

fragmentară,

interzisă şi
Răspunderea

prin orice formă şi prin orice mijloace tehnice, este strict
se ede seşte conform le ii

asupra conţinutului materialelor revine, în exclusivitate, autorilor

Tiparul executat la
MAGIC PRINT
Bd. Republicii nr. 45B
Oneşti, jud. Bacău

MGP
https://biblioteca-digitala.ro

CUPRINS
ISTORIE
Constantin TOFAN
Negustori şi meşteşugari evrei pe teritoriul Moldovei medievale
Alexandrina CUŢUI
Mitropolitul Calinic Miclescu- repere genealogice

oooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

9

47

Elena CHIABURU
Aspecte neclare din istoria Bibliotecii Centrale Universitare
"Mihai Eminescu" din Iaşi

65

Mariana-Delia POHRIB
Aspecte privind înfiinţarea, organizarea şi
Spitalului Israelit din Galaţi (1848-1930)

75

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

funcţionarea
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Laurenţiu Ştefan

SZEMKOVICS
Matrice sigilare care au aparţinut Poliţiei Târgu Ocna ( 1859-1867)

ooooooooooooooo o o

103

Fabian DOBOŞ
Activitatea Congregaţiei "Notre Dame de Sion" în Moldova
în jurul anului 1900

109

Ionela NIŢU
Primele amenajări edilitare ale

121

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Staţiunii Băile

Govora

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

MihaiCEUCĂ
Bacău,

urbea în oglinzile timpului

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Cornelia CUCU
Şcolile rurale de adulţi din judeţul Bacău la începutul secolului al XX-lea
Adrian DEHELEANU
100 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial.
Operaţiile Armatei Române pentru eliberarea Transilvaniei

000000

oooooooooooooooooooooooooooo

https://biblioteca-digitala.ro

137

173

187

Dan-Ovidiu PINTILIE
Exploatarea produselor petroliere şi miniere
în timpul ocupaţiei germane din 1916-1918 .................................................... 201
Nicoleta ZĂRNESCU, Cristian OCHIANĂ
Judeţul Bacău în timpul Primului Război Mondial.
Efectele războiului asupra populaţiei .............................................................. 211
Alin SPÂNU
Întruniri ale unor militari din Armata Rusă la Bacău (mai-iunie 1917) ............ 223
Ioan LĂCĂTUŞU, Ciprian HUGIANU
Cimitirul Internaţional de Onoare al eroilor români şi străini din
Poiana Sărată şi sărăbătoriri deosebite organizate în incinta acestuia ............... 233
Valentin IOAN
Organizarea şi activitatea Legiunii de Jandarmi

Bacău

(1929-1948) ................ 241

Bogdan-Constantin DOGARU
Serviciul Secret al Inspectoratului Regional de Jandarmi Focşani.
Activitatea informativă şi contrainformativă ( 1931-193 8) ............................... 249
Emanuel BĂLAN
Refugiaţii polonezi în judeţele Neamţ

şi Bacău

în perioada 1939-1940 ........... 263

Dan PRISĂCARU
Acţiuni de restructurare a dispozitivului strategic al Armatei Române
în vederea respingerii agresiunii pe direcţiile est, vest şi sud
(septembrie 1939- august 1940) ..................................................................... 279
Ioan LĂCĂTUŞU, Vasile STANCU
Noi contribuţii documentare privind consecinţele Dictatului de la Viena
asupra românilor din Târgu Secuiesc şi împrejurimi ........................................ 297
Ioan DĂNILĂ
Identitatea lingvistică a ceangăilor din Moldova.
Studiu de caz: ,,Moldvai magyarsag" .............................................................. 327
Ligia-Dalila GHINEA
Istorie şi mitologie în poezia eminesciană ....................................................... 333

https://biblioteca-digitala.ro

ARHIVISTICĂ

Adrian POHRIB
Arhivele gălăţene la ceas aniversar. 65 de ani în slujba comunităţii ................. 339
Cătălin BOTOŞINEANU

Inventarierea şi selecţionarea documentelor la creatori în baza
art. 40-42 din Instrucţiuni ... Scurte consideraţii .............................................. 349
Rodica IFTIMI
Selecţionarea documentelor la creatorii şi deţinătorii de documente.
Studiu de caz: Inspectoratul Teritorial de Muncă (I.TM.) Iaşi ......................... 357
Elena-Laura RISTEA
Standardizarea în Arhivele Naţionale.
Studiu de caz: Colecţia Lovinescu-Ierunca ...................................................... 367
Felicia IOSIF
Procedura privind rezolvarea cererilor adresate Arhivelor Naţionale.
Aspecte nereglementate .................................................................................. 3 83
Mihaela-Cătălina

APOSTU
Aspecte particulare privind activitatea de înregistrare a documentelor şi
aplicare a nomenclatoarelor arhivistice la instituţiile Ministerului Justiţiei,
respectiv Ministerului Public .......................................................................... 393
Nicolae DUMITRAŞCU
Câteva puncte de vedere referitoare la întocmirea evidenţei documentelor
create de instanţele judecătoreşti din judeţul Neamţ ........................................ 415
Ina CHIRILĂ
Prelucrarea fondurilor/colecţiilor personale

şi

familiale, privind spre viitor ..... 421

Adrian POHRIB
Fondul de arhivă, biblioteca şi sigiliile Comisiei Europene a Dunării .............. 427
Mariana URSACHI
Serviciul Apelor Regiunea XII

Iaşi

- Prezentare de fond ................................ 443

Ioan SCRIPCARIUC
Teorie şi practică în autorizarea şi activitatea operatorilor economici
prestatori de servicii arhivistice din judeţul Suceava ....................................... 455

https://biblioteca-digitala.ro

DOCUMENTE
Silviu VĂCARU, Ina CHIRILĂ
Noi documente referitoare la satul Alboteşti ................................................... 473
Dumitru LECCA
Iuniu Lecca (1863-1940)- file de jurnal ........................................................ 487
Anton COŞA
Documente inedite privind comunitatea catolică din Fundu Răcăciuni,
judeţul Bacău .................................................................................................. 493
Mihaela CHELARU
Un altfel de raport la sfărşit de an

şcolar

......................................................... 511

NOTE-RECENZII
Vasile STANCU
Profesioniştii noştri

nr. 20. Vilică Munteanu, arhivist, istoric,
colecţionar, la 65 de ani, editurile Eurocarpatica Sfăntu Gheorghe
şi Magic Print Oneşti, 2016, 895 p .................................. :............................... 539

INHONOREM
Vilică

MUNTEANU
Profesorul, arhivistul,

cercetătorul

Dan PRODAN
Profesorul şi arhivistul

Ştefan

Dumitru Zaharia la 90 de ani ..................... 547

Cervatiuc la 75 de ani ...................................... 555

Traian CHINDEA
Vilică Munteanu- profesionist de

elită

al arhivisticii româneşti ...................... 559

INMEMORIAM
Constantin CHERAMIDOGLU
Virgil Coman (1973-2016) .............................................................................. 565

Listă

autori .................................................................................................... 569

https://biblioteca-digitala.ro

ISTORIE

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia Xl/20 16

NEGUSTORI

9

ŞI MEŞTEŞUGAR!

EVREI PE TERITORIUL
MOLDOVEI MEDIEVALE
Prof. Constantin TOF AN

Jewish Merchants and Craftsmen in Medieval Moldavia
Abstract

In this study, the author analyses the evolution ofthe Jewish craftsmen and
merchants in medieval Moldavia from the frrst historical records to the beginning
of the nineteenth century.
If, for a significant amount of time during the researched period, the
presence of the Jewish craftsmen and merchants is only sporodically mentioned,
their number is increasing in the second half of the eighteenth century and
especially at the beginning ofthe following century.
The historical information wich has been accesible to us so for shows that,
besides being merchants, the Jewish people used to be craftsmen in extremely
various branches. They were: butchers, bakers, pretzel sellers, taillors, cappers,
hatters, silversmith, glaziers, tinkers, stonemasons, woodcrafts workers etc.
From the moment they were frrst mentioned, the Jewish merchants and
craftsmen alongside, native people took part in the devolepement af the localities
throughout Moldavia.
Keywords: foreigners, merchants, craftsmen, Jewish, rnarket towns, cities,
immigrants
Alături de autohtoni, pe teritoriul Moldovei în perioada medievală, s-au
stabilit anumiţi alogeni cu o origine diversă etno-lingvistică. Dintre aceşti alogeni
îi enumerăm pe greci, armeni, polonezi, germani, maghiari, ruşi, dar şi evrei.
Ultima comunitate de alogeni dintre cele menţionate s-a caracterizat în
primul rând prin faptul că nu aparţineau nici unui rit creştin, în condiţiile în care
apartenenţa religioasă a avut o semnificaţie specială pentru perioada respectivă.
În cadrul studiului de faţă ne vom îndrepta atenţia asupra meşteşugarilor şi
negustorilor evrei de pe teritoriul Moldovei din această perioadă. Datorită faptului
că evreii erau o populaţie urbană, că nu au avut dreptul de a achiziţiona proprietăţi
funciare, aceştia s-au îndreptat spre activităţile comerciale, de credit sau
meşteşugăreşti, practicate separat sau împreună. De foarte multe ori structura
ocupaţională a populaţiei evreieşti în această perioadă este dificil de identificat,
deoarece în trecut specializarea nu era atât de strictă ca în zilele noastre, un mic
meşteşugar putând desfăşura şi activităţi comerciale, în timp ce un negustor
https://biblioteca-digitala.ro
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desfăşura şi activităţi meşteşugăreşti. Mai poate fi adăugată raritatea informaţiilor
istorice pentru primele secole ale acestei perioade şi, bineînţeles, propriile noastre
limite. Cea mai veche menţiune scrisă referitoare la existenţa evreilor dintr-o
localitate de pe teritoriul viitorului stat al Moldovei se referă la existenţa unei
comunităţi a acestei etnii în seco lui al XIV -lea în Cetatea Albă, în perioada în care
localitatea se afla sub dominaţia tătară. Această menţiune este consemnată în
lucrarea hagiografică Viaţa Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, întocmită de
mitropolitul Grigore Ţamblac în 1402. Prezenţa unei comunităţi evreieşti în
Cetatea Albă încă din prima jumătate a secolului al XIV -lea este mai mult decât
verosimilă, oraşul port, de o importanţă deosebită pentru comerţul din această
zonă a Europei, oferea multiple posibilităţi de dezvoltare şi de desfăşurare a
activităţii negustorilor şi meşteşugarilor de această origine 1• Şi în secolul următor
menţiunile referitoare la prezenţa evreilor pe teritoriul Moldovei sunt episodice. O
primă menţiune probabilă a unui evreu aflat pe teritoriul Moldovei este din 27
iulie 1448, când este amintită casa lui Friham din Târgu de Jos din Suceava. Chiar
dacă nu este menţionată în mod direct originea, acesta putea să fie un evreu, al
cărui nume de Friham putea să provină de la numele evreiesc de Efraim 2 •
În timpul lui Ştefan cel Mare este menţionată activitatea comercială pe
teritoriul Moldovei a negustorilor evrei din Imperiul Otoman, dar care probabil nu
locuiau pe teritoriul ţării şi pentru care nu dispunem de informaţii mai consistente.
Prezenţa negustorilor evrei, supuşi otomani, pe teritoriul Moldovei poate fi legată
de stabilirea unor relaţii comerciale cu Imperiul Otoman după cucerirea
Constantinopolului, situaţie consemnată în privilegiul comercial acordat
negustorilor lioveni din 3 iulie 1460 3 . Şi alte izvoare istorice menţionează mai
mulţi negustori evrei supuşi otomani ce au fost reţinuţi pe teritoriul Moldovei şi
care au trebuit să plătească sume importante de bani. Acest eveniment a fost un
simptom al declanşării războiului dintre Moldova şi Imperiul otoman4 .
În 1499, este menţionat un evreu din Moldova care a răscumpărat o femeie
poloneză din robia tătarilor cu 120 de zloţi roşii ungureşti, sumă garantată de
Fedor (probabil Teodor), staroste de Hotin. De data aceasta este vorba de un evreu
din Moldova care avea mari sume, rezultate cu multă probabilitate din activităţi
comerciale importante desfăşurate inclusiv pe teritoriul ţării. Putem remarca faptul
că negustorul evreu avea relaţii cu boieri importanţi din Moldova, ca starostele de

Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, p. 201-202.
D. R. H, A, Moldova, p. 402-403, nr. 282.
3
Vasile Gh. Miron, Mihai Ştefan Ceauşu, Ion Caproşu şi Gavril Ionescu, Suceava. File de istorie.
Documente privitoare la istoria oraşului Suceava (1388-1918), Bucureşti, 1989, voi. I, p. 123. În
continuare se va cita Suceava.
4
Izvoare şi mărturii referitoare la evreii din România, voi. I, de Victor Eskenasy Bucureşti,
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Bucureşti, 1986, p. 15, nr. 15. În continuare se va
cita IMER, voi.
1

2
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Hotin, cu Boguş solul Poloniei, creditul nerestituit devenind obiectul
5
corespondenţei între Ştefan cel Mare şi Alexandru, marele duce al Lituaniei •
În secolul al XVI-lea izvoarele istorice menţionează existenţa evreilor pe
teritoriul Moldovei, atât ca prezenţă episodică şi tranzitorie a unor negustori
proveniţi din alte state, cât şi ale unor călători străini de această origine etnică, a
unor creditori ai domnilor români, sau care au început să se stabilească efectiv pe
teritoriul ţării, desfăşurându-şi activitatea aici. Pe 1 ianuarie 1503 a fost menţionat
un negustor evreu din Moldova care a adus la Braşov mărfuri în valoare de 64 de
florini pentru care a plătit taxe vamale de 3 florini şi 8 aspri. Acest negustor evreu
din Moldova, căruia nu-i cunoaştem identitatea, era unul destul de important
deoarece desfăşura un comerţ care depăşea graniţele Moldovei de atunci6 .
În 1542 este menţionată existenţa unui debitor evreu din Polonia faţă de
domnul Moldovei Petru Rareş, iar în 1546 este menţionat comerţul cu vite
practicat de evreii polonezi. În ambele cazuri este menţionată activitatea
comercială desfăşurată de negustorii evrei originari din Polonia în Moldova şi
diferendele inerente care apăreau de multe ori între aceştia şi autorităţC. Pe 8
aprilie 1562, într-un raport al agenţilor împăratului Maximilian de Habsburg în
Moldova, este menţionată justiţia echilibrată, lipsită de excese a lui Despot-vodă
în raport cu aceea a predecesorului său Alexandru Lăpuşneanul. De această
justiţie echilibrată au beneficiat toţi locuitorii Moldovei, indiferent de origine şi
religie, cum ar fi: moldovenii, armenii, grecii, sârbii, saşii, dar şi evreii. Chiar
dacă nu este precizată ocupaţia evreilor, putem bănui că aceştia erau negustori sau
meşteşugari. Aceasta reprezintă în opinia noastră o nouă menţiune a evreilor ca
locuitori ai Moldovei 8 . În anul 1570, o informare anonimă descrie activitatea unor
agenţi comerciali evrei (negustori) din Moldova, dar şi din Polonia, aflaţi în slujba
lui Don Jose Nasi. Printre aceştia este menţionat agentul comercial Abraham
Maimon din Hotin care avea rolul de transmitere a corest>ondenţei comerciale, dar
9
şi cu informaţii politico-militare în favoarea Porţii . In septembrie 1578 este
menţionat un negustor evreu din Iaşi care a cumpărat 800 de căciuli de la Lw6w,
probabil pentru a le comercializa pe piaţa internă din Moldova. Din informaţia
conţinută în document rezultă că negustorul ieşean, al cărui nume nu-l cunoaştem,
10
desfăşura un comerţ apreciabi1 . Pe 28 septembrie 1592, regulamentul comercial
pentru evreii din Liov arată că negustorii evrei din această localitate puteau
cumpăra " .. .În Valahia în orice târg de graniţă mărfuri în valoare de 1500 de
Ion Bogdan, Documentele lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1914, voi. Il, p. 450-452.
IMER, 1111, Addenda. Teste şi regeste (1448-1 700), ed. de Mihai Spielmann, Edit. Hasefer,
Bucureşti, 1988, p. 184-185, nr. III.
7
Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al
XVI-lea, voi. 1, Edit. Academiei R. S. R., 1979, nr. 43, 54; p. 75, 77-78 şi 98-99.
8
Călători străini despre Ţările Române, voi. II, p. 131-132.
9
IMER, 1111, p. 191-192, nr. XII.
10
Ibidem, p. 192, nr. XIII.
5

6
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zloţi". Considerăm că "Valahia" din acest document este de fapt Moldova, iar
târgurile de graniţă reprezintă iarmaroacele de hotar înfiinţate pentru protejarea
negustorilor autohtoni în faţa concurenţei străine de către domnii acestei ţări 11 .
De la sfărşitul secolul al XVI-lea dispunem de alte menţiuni ale evreilor ca
locuitori ai Moldovei. Astfel, într-o relatare a geografului Giovanni Antonio
Magini dintre 1593-1594 este menţionată prezenţa negustorilor evrei alături de cei
armeni, unguri, saşi şi raguzani şi că aceştia împreună au monopolizat comerţul cu
grâu şi vin în Polonia şi Rusia, şi pe cel cu cergi, piei, ceară, miere, pastramă de
12
vită, unt şi legume la Constantinopol • Mai mult decât în relatarea călătorului şi
geografului italian din anii respectivi, în 1595 sunt menţionaţi mai mulţi evrei din
Iaşi, care probabil erau membri de vază ai comunităţii, deoarece numele acestora
era însoţit de titlul de "onoratul". Toate aceste informaţii dovedesc că la acea dată
în Iaşi exista deja o comunitate evreiască, că unii membri ai comunităţii aveau o
poziţie importantă bucurându-se de un anumit respect în cadrul acesteia. Cu
siguranţă evreii din Iaşi care aveau numele însoţite de aceste aprecieri laudative
erau cei care conduceau comunitatea din punct de vederea spiritual şi religios şi
nu se ocupau cu meşteşugurile şi negoţul. Majoritatea membrilor comunităţii se
ocupau însă cu negoţul şi meşteşugurile, printre care cele alimentare erau
nelipsite, deoarece respectarea ritului alimentar era obligatorie pentru aceştia 13 •
Într-o descriere, identică cu aceea a călătorului Giovanni Antonio Magini
din 1593-1594, călătorul italian Giovanni Botero menţionează în 1596 rolul
negustorilor evrei în comerţul desfăşurat pe teritoriul Moldovei 14 . În 1600,
comisarul imperial Moise Szekely în raportul întocmit pentru impăratul Rudolf al
II-lea menţionează faptul că după alungarea lui Ieremia Movilă de pe tron mai
mulţi negustori străini printre care şi evrei, probabil de origine poloneză, aflaţi pe
teritoriul Moldovei au plătit sume foarte mari de bani peste obligaţiile normale.
De altfel în perioada 1600-1605 numeroşi evrei au fost ucişi în împrejurările
tulburi din aceşti ani de pe teritoriul Moldovei 15 . În secolul al XVII-lea numărul
menţiunilor referitoare la prezenţa meşteşugarilor şi negustorilor evrei care s-au
stabilit în diferite localităţi de pe teritoriul Moldovei devin tot mai numeroase.
Aceştia au găsit condiţii favorabile pentru desfăşurarea diferitelor îndeletniciri,
meşteşuguri, comerţ, cămătărie dar şi diferite ocupaţii intelectuale. În anumite
situaţii a existat o interpătrundere a diferitelor ocupaţii la anumiţi membri ai
comunităţii. O menţiune indirectă a unei comunităţi de meşteşugari şi negustori
evrei din Iaşi există din anul 1618, când au fost menţionaţi în capitala Moldovei
11

Ibidem, p. 195-196, nr. XX.
Călători străini despre Ţările Române, voi. IV, p. 587.
13
IMER, 1, p. 66, nr. 87. În cazul de faţă cunoaştem şi numele acestora cum ar fi "onoratul domn
Moşe, fiul lui Iehuda", onoratul domn Aharon, fiul martiriului domn lakov", dar şi "onoratul domn
Mendel Halevy'', care au depus mărturie în legătură cu uciderea a 6 negustori evrei din Liov în
apropiere de Lăpuşna.
1
IMER, Il/1, p. 197, nr. XXIII.
15
Hurmuzaki, Documente, XII, p. 765, nr. 1133.
12
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doi rabini. În cadrul comunităţii existau anumiţi membri care se ocuRau cu
meşteşugurile din domeniul alimentar pentru a asigura respectarea ritului 6 . Pe 7
noiembrie 1630, Moise Moviă scuteşte de toate dările ţării pe evreul Abraham din
Suceava "arendaşul rachiului mitropolitului". În cazul de faţă Abraham a luat în
arendă dreptul de a comercializa băuturile alcoolice, devenind un negustor de
băuturi alcoolice 17 • În 1632, călugărul rninorit conventual Paolo Bonico din Malta
menţionează existenţa negustorilor evrei, dar care nu locuiau permanent în
capitala Moldovei 18 • Doi ani după această menţiune a evreilor care nu ar locui
permanent pe teritoriul Moldovei, într-un raport al misionarilor franciscani este
menţionată prezenţa numeroasă a evreilor care alături de greci, care sunt "oameni
cu carte", instrucţie şcolară probabil la nivel elementar obţinută în sinagogi 19 •
O altă ocupaţie a evreilor pe teritoriul Moldovei în această perioadă a fost
aceea de medic. Astfel, la 1 mai 1640 este menţionat medicul Arie Iehuda Sia la
curtea domnului Moldovei Vasile Lupu, iar în 21 octombrie 1644 misionarul
Marco Bandino menţionează un alt doctor evreu la curtea aceluiaşi domn. Ambii
doctori se bucurau de apreciere şi influenţă la curtea lui Vasi le Lupu, primul fiind
chemat şi de principele Transilvaniei Gheorghe Rakoczi 1, iar cel de al doilea fiind
considerat un mediator pe lângă domnul Moldovei20 . Tot în 1644 părintele
misionar Bartholomeo Basetti relatează că în Moldova există destul de mulţi
negustori şi meşteşugari evrei, alături de autohtoni dar şi de alţi străini de diverse
rituri creştine. Chiar dacă relatarea misionarului italian nu oferă detalii
suplimentare, ea reprezintă o confrrmare în plus a ocupaţiilor tradiţionale ale
·
membrilor acestei comunităţii 21 •
În 1649, într-un raport făcut Departamentului pentru relaţii externe din
Moscova, Isaia Ostafief menţionează faptul că hanul Crimeii a cerut domnului
Moldovei predarea evreilor lituanieni refugiaţi pe teritoriul Moldovei cu toate
averile lor. Răspunsul lui Vasile Lupu a fost acela că în Moldova sunt foarte
puţini negustori evrei şi că aceştia nu pot fi predaţi. Din raportul solului ţarului
reiese că în urma declanşării răscoalei lui Bogdan Hmielniţki un anumit număr de
evrei lituanieni s-au refugiat pe teritoriul ţării 22 . Din octombrie 1652 datează cea
mai veche piatră de mormânt din cimitirul evreiesc al oraşului Dorohoi.
IMER, I, p. 88, nr. 117. Cei doi "savanţi şi sfinţi" rabini au fost rabi Solomon Ben Arayo care
locuia în Iaşi de 40 de ani( din 1578), iar celălalt "ilustrul şi fenomenalul" Rabi Iosef del Medigo
din Constantinopol, care după ce a plecat din Iaşi a devenit medicul personal al principelui
Radziwil. Dincolo de atributele intelectuale măgulitoare sau de calităţile sacerdotale ale celor doi
rabini, existenţa acestora demonstrează prezenţa unei comunităţi de rit spaniol la Iaşi încă din
ultimul sfert al secolului al XVI-lea.
17
Suceava, voi. I, p. 252, nr. 119.
18
Călători străini despre Ţările Române, V, p. 21
19
IMER, Il/1, p. 210, nr. XXXVI.
2
° Călători străini despre Ţările Române, V, p. 314-315.
21
IMER, Il/1,p. 213, nr. XLII.
22
Ibidem, p. 215, nr. XLIV
16
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Informaţia deosebit de importantă atestă existenţa la jumătatea secolului al
XVII-lea a unei comunităţi de evrei în această localitate. Din rândurile acestei
comunităţi de negustori şi meşteşugari făcea parte cu multă probabilitate şi un
pietrar care a realizat şi această piatră de mormânt 23 •
Într-o relatare anonimă germană din august-septembrie 1652 este arătat
faptul că în Iaşi exista o comunitate evreiască care a avut de suferit datorită
comportamentului cazacilor care 1-au însoţit pe Timuş Hmielniţki la nunta cu
domniţa Ruxandra, fiica domnului Moldovei Vasile Lupu. Dintr-o variantă
poloneză a acestei relatări, este menţionat faptul că numărul acestora era de cel
puţin 60 de familii, care aveau o anumită stare materială. Deşi cele două descrieri
nu menţionează ocupaţiile evreilor din Iaşi, putem presupune că cei mai mulţi se
ocupau cu activităţi comerciale şi meşteşugăreşti 24 .
Din octombrie 1652, datează cea mai veche piatră de mormânt din
cimitirul evreiesc al oraşului Dorohoi, care sugerează existenţa în acest oraş al
Moldovei a unei comunităţi de meşteşugari şi negustori evrei 25 . Nu mai luăm în
discuţie descrierea lui Paul din Alep din 1653, pe considerentul că acesta nu aduce
informaţii noi referitoare la subiectul analizat, dar considerăm faptul că rabinul
Hannover Nathan relatează despre adăpostirea în Moldova a numeroşi evrei
refugiaţi din Ucraina şi Polonia în urma răscoalei lui Bogdan Hmielniţki. Putem
considera pe baza acestei informaţii că răscoala cazacilor împotriva Poloniei a
constitut un moment deosebit de im~ortant în aşezarea negustorilor şi
meşteşugarilor evrei pe teritoriul Moldovei 6 • Această informaţie este confirmată
de descrierea călătorului şi predicatorului suedez Conrad Iacob Hildebrandt prin
Moldova, pe care o considerăm edificatoare pentru subiectul analizat. Astfel, sunt
menţionate comunităţile evreieşti din Iaşi, Soroca şi Ştefăneşti. Conform descrierii
călătorului suedez, în decembrie 1656 evreii din Iaşi sunt consideraţi locuitori
statomici, care se ocupă cu comerţul alături de negustorii moldoveni şi greci. La
începutul anului 1657, călătorul suedez menţionează faptul că oraşele Soroca şi
Ştefăneşti "sunt ticsite de evrei" care se refugiaseră din Polonia şi Ucraina în
urma răscoalei cazacilor zaporojeni condusă de Bogdan Hmielniţki. Conform
acestor informaţii reiese că în cele două localităţi urbane ale Moldovei numărul
evreilor era destul de mare şi că aceştia erau veniţi de dată recentă în urma
declanşării răscoalei cazacilor zaporojeni din Ucraina din anii 1648-165427 •

23

Ibidem, nr. XLV.
Călători străini despre Ţările Române, V, p.474
25
IMER, 1111, p. 215, nr. XLV. Existenţa unui pietrar evreu în această localitate care să prelucreze
pietrele de mormânt, deşi nu este atestată în mod direct se impune cu necesitate, deoarece este mai
greu de presupus aducerea lor din altă parte sau realizarea acestora de către meşteşugari de altă
confesiune.
26
IMER, 1112, de L. Benjaminn, M. Spielmann, S. Stanciu, Ed. Hasefer, 1990, Teste şi regeste,
Sec. 1-1749, p. 517, nr. III.
27
Călători străini despre Ţările Române, V, p. 570, 596, 600-601.
24
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Pe 11 aprilie 1657 este menţionat ca martor Moise, doctorul din Iaşi, la o
între Teodor Banta şi Hăbăşeasca. Doctorul Moise se afla în
această calitate alături de mai mulţi autohtoni creştini, printre care şi vistiernicul
Ion Prăjescul şi Iordache vătaful de aprozi din Iaşi. Din nou, remarcăm acceptarea
în calitate de martor a unui evreu, alături de alţi martori creştini, printre care şi doi
28
dregători importanţi . De altfel, doctorul Moise a mai fost menţionat pe 15
septembrie 1662 când a cumpărat de la Iorgu Karaine din Iaşi casele acestuia de
pe Uliţa Strâmbă lângă Podul Vechi cu 100 de galbeni bani buni. Probabil Moise
a fost doctorul evreu al lui Eustratie Dabija domnul Moldovei din această
perioadă. Nu putem să nu remarcăm suma foarte mare cheltuită de medic, ceea ce
demonstrează că locuinţa cumpărată era una foarte bună şi că veniturile acestuia
erau mari 29 • La 11 decembrie 1657, Gheorghe Ştefan, domnul Moldovei, restituie
lui Iordache Cantacuzino mare vistiernic satul Popricani împreună cu heleşteu!. În
acelaşi timp în documentul respectiv este menţionată arendarea heleşteului de
către evreul Mosco, iar după ce acesta va termina de pescuit în vara următorului
an trebuia să se mute în altă parte, împreună cu bunurile care aparţineau domnului
Moldovei. Este prima menţiune pe care am identificat-o în acest studiu, a unui
arendaş evreu pe teritoriul Moldovei. Tot din textul documentului reiese faptul că
bunurile respective au fost arendate de către Mosco de la Gheorghe Ştefan domnul
Moldovei 30 . Pe 27 septembrie 1663, Ecaterina Dafma, soţia domnitorului
Modovei Eustratie Dabija, cere printr-o scrisoare adresată soţiei marelui paharnic
Grigore Miclescu să interzică vânzarea vinului către negustorii armeni şi evrei pe
motivul că în anul respectiv producţia de vin este foarte mică. Dincolo de
motivele corespondenţei dintre soţia domnului şi cea a dregătorului respectiv, este
interesantă informaţia referitoare la angrenarea negustorilor evrei în comerţul cu
vin de pe teritoriul Moldovee 1• O nouă menţiune a activităţii comerciale a
negustorilor evrei o avem din anull673. Astfel pe 6 mai 1673, vornicul Gheorghe
din Câmpulung scrie judelui Bistriţei că mai mulţi hoţi, printre care un ardelean,
au jefuit mai mulţi evrei din Moldova, probabil negustori, cărora hoţii le-au furat
32
"uneltele" •
Din anii 1676-1677 datează cea mai veche piatră de mormânt din cimitirul
evreiesc din Piatra Neamţ, ceea ce demonstrează existenţa unei comunităţi stabile
tranzacţie efectuată

Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, Acte interne (1408-1660), ed. de Ioan Caproşu şi
Petronel Zahariuc, Iaşi, Editura Dosoftei, vol. I, p. 489, m. 430. În continuare celelalte volume din
această colecţie au fost editate numai de Ioan Caproşu şi se vor cita Documente privitoare la
istoria oraşului laşi, vol.
29
Jdem, vol. II (1661-1690), p. 29-30, m. 34. O altă menţiune târzie a acestui personaj provine din
19 noiembrie 1669 în acelaşi volum, p. 274, m. 293.
30
Nicolae Iorga, Studii şi documente privitoare la istoria românilor, V, 1901-1913, Bucureşti, p.
32, m. 150. Există şi o menţiune mai târzie din 10 noiembrie (1659-1661), în acelaşi volum V, p.
23, m. 99.
31
Ibidem, p. 60, m. 57.
32
Idem, Documente româneşti din arhivele Bistriţei, Bucureşti, 1900, partea a 11-a, p. 24, m. 205.
28
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de meşteşugari şi neÎustori evrei în această localitate încă din prima jumătate a
secolului al XVII -lea 3 •
Într-un raport al călugărului minorit Antonio Angelini din Campi din 1682
este menţionată prezenţa evreilor în capitala Moldovei alături de alţi alogeni, cum
ar fi grecii, armeni, turcii şi tătarii. Chiar dacă nu sunt menţionate ocupaţiile
evreilor, acestea sunt uşor de intuit şi nu pot fi decât comerţul şi meşteşugurile 34 .
Meşteşugarii şi negustorii evrei din diferite localităţi de pe teritoriul
Moldovei nu erau izolaţi de populaţia românească majoritară. În acest sens există
anumite mărturii care consemnează faptul că aceştia aveau diverse legături cu
vecinii lor creştini autohtoni sau de alte origini, care nu erau numaidecât de
sorginte comercială. Astfel, pe 10 mai 1684 a fost încheiat un act de moştenire de
către Mihai Dod şi soţia sa din Câmpulung Moldovenesc în favoarea fiului lor
Miron. Testamentul a fost încheiat şi semnat de mai mulţi "oameni buni", armeni
dar şi de "Mer jid" (probabil Meier) în casa acestuia unde de altfel s-au consumat
1O vedre de mied ca aldămaş. Cu siguranţă "Mer jid" a fost un crâşmar evreu din
Câmpulung Moldovenesc, care în calitate de martor semnatar a realizat şi o
vânzare importantă de ,,zeci vedre de mied". Dincolo de o posibilă exagerare sau
transcriere eronată în document a cantităţii de mied consumate, care era foarte
mare, nu putem să nu remarcăm faptul că beneficiarul testamentului a trebuit să
fie şi el la rândul lui măcar "un pic generos" cu martorii care au participat la
semnarea documentului printr-un aldămaş substanţiae 5 .
Aşa cum am arătat pentru membrii comunităţii era foarte importantă
respectarea ritului alimentar. Astfel, pe 7 februarie 1685 este menţionată existenţa
în Iaşi a unei măcelării a evreilor şi implicit a măcelarilor de această origine, care
asigura carnea de consum pentru membrii comunităţii, asigurând în acelaşi timp
respectarea prescriptiile religioase 36 .
O altă localitate din Moldova în care este menţionată prezenţa pentru
prima dată a evreilor la sfârşitul secolului al XVII-lea a fost Târgu Neamţ. Astfel,
pe 20 octombrie 1685 într-o hotămicie realizată de târgoveţii din acest oraş pentru
un loc de moară dat de Gheorghe Duca domnul Moldovei fostului episcop de
Rădăuţi. Între semnatari sunt menţionaţi şoltuzi şi foşti şoltuzi, preoţi, alţi
locuitori, dar şi evreul Lupu. Chiar dacă nu am reuşit să aflăm cu ce se ocupa în
mod concret acesta din urmă, prezenţa evreului Lupu ca martor alături de fruntaşi
creştini din această străveche localitate a Moldovei demonstrează faptul că evreii
IMER, voi. 1, p. 117-118, nr. 161. Şi în această informaţie trebuie să vedem existenţa unui
pietrar de această origine în Piatra Neamţ la această dată.
34
Călători străini despre Ţările Române, VII, p. 339-340.
35
Ştefanelli, T.V., Documente din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc, Bucureşti, 1915,
p. 89. Cantitatea de 10 vedre este echivalentă cu 100 de ocale sau 128,8 litri este foarte mare
pentru aldămaşul băut de martorii prezenţi în crâşmă, existând posibilitatea unei exagerări cf N.
Stoicescu, Cum măsurau strămoşii. Metrologia medievală pe teritoriul României, Editura
~tiinţifică, Bucureşti, p. 174-175, 182
6
Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. II, p. P. 530-531, nr. 599.
33
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nu erau izolaţi şi se bucurau de încrederea celorlalţi locuitori ai ţării 37 . Din nou, pe
27 februarie 1686, este menţionată sinagoga din Mahalaua curelarilor, iar în 1690
este menţionat rabinul sinagogii din laşi Nathan Hanover. Aceasta mai este
menţionată şi pe 15 martie 1691, 28 august 1692, 30 august 1693, 20 decembrie
1696. Putem considera că măcar o parte din meşterii curelari din mahalaua
formată în jurul sinagogii erau evrei de origine 38 . La 15 noiembrie 1691, este
menţionat un orândar evreu în Focşani. Din alte documente ulterioare de danie, 22
ianuarie 1692, din 14 februarie 1692 şi 29 mai 1706, dar şi a cărţii de judecată din
1 februarie 1738 cunoaştem şi numele acestuia ca fiind Lazăr orândarul. Conform
documentului din 29 mai 1706, acesta avea în arendă o povamă, adică o instalaţie
de produs rachiu, fiind atât un negustor dar şi un producător al băuturii
comercializate, având o ocupaţie care a devenit tradiţională pentru locuitorii evrei
ai Moldovee 9 • Pe 19 octombrie 1698, este menţionată o sinagogă la Focşani, ceea
ce demonstrează existenţa unei comunităţi închegate numeroasă în această
localitate din sudul Moldovei, capabilă să susţină costurile de întreţinere ale
slujitorilor cultului. Constituirea unei comunităţi evreieşti în această localitate din
sudul Moldovei, a fost probabil în strânsă legătură cu activitatea comercială
intensă din acest oraş de graniţă. Negustorii evrei veniţi din alte ţări au constatat
existenţa condiţiilor favorabile pentru desfăşurarea activităţii lor, deşi nu
dispunem de informaţii concrete referitoare la structura ocupaţională a acestora40 .
Una din ocupaţiile evreilor de pe teritoriul Moldovei a fost acordarea de
împrumuturi cu dobândă sau ceea ce în epocă a fost denumită cămătăria.
Inexistenţa unor instituţii moderne de credit cum existau deja în Europa
occidentală şi parţial centrală, sau a unor restricţii, măcar teoretice, ca în cazul
creştinilor, faptul că aveau anumite disponibilităţi băneşti rezultate din diverse alte
activităţi i-a determinat pe aceştia să practice împrumutul cu dobândă ridicată. De
altfel, cămătăria a fost practicată, fără remuşcări, de majoritatea posesorilor de
resurse financiare indiferent de originea etnică, de statutul social sau de religia
practicată. Astfel, pe 21 august 1699 Antioh Cantemir cere voievodului de Kiev să
ordone achitarea unei datorii de câteva zeci de taleri a soldaţilor polonezi de la
Cetatea Neamţului către o evreică din Iaşi, probabil pentru marfa cumpărată pe
credit41 •
Pe 30 iunie 1699, Ilie Enachi stolnic şi vameşii cei mari stabilesc plata
datoriei femeii lui Dumitraşco Gherghel către Lazor "jidovul" la suma de 549 lei,
37

IMER, 1, p. 121, nr. 168.
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. III( 1691-1725), 2000, p. 3, 32, 53 nr. 4, 36,
nr. 63.
39
IMER, 1111, p. 12, 86, 87, 229, 230; nr. 15, 102, LXVII, LXVIII.
4
Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhivele Istorice Centrale, vol. IV, Bucureşti, 1970,
447-448, nr.2037.
1
Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul al
XVII-lea, Bucureşti, 1983, p. 344, nr. 212.
38
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din care 349 creditul iniţial, iar 199 de lei dobânzi. Pentru achitarea datoriei
vameşii, dar şi Ilie stolnic au evaluat zăloagele puse drept garanţie de familia lui
Dumitraşco Gherghel, le-au restituit pe cele care depăşeau valoarea împrumutului
şi au permis creditorului evreu să reţină pe acelea care acopereau împrumutul. Şi
în acest caz, creditorul evreu era un negustor, care dispunea de anumite
disponibilităţi băneşti şi pe care le-a valorificat sub forma unui împrumut42 .
Astfel, până la sfârşitul secolului al XVII-lea pe teritoriul Moldovei existau cel
puţin două comunităţi evreieşti puternic închegate, la Iaşi şi Focşani, la care se
adăugau alte comunităţi mai mici. Opinia noastră se bazează pe existenţa unor
menţiuni referitoare la rabini, sinagogi şi a unor măcelării ritualice. Comunităţile
erau alcătuite din meşteşugari şi negustori.
În secolul al XVIII-lea numărul informaţiilor referitoare la evreii care
locuiau şi îşi desfăşurau activitatea pe teritoriul Moldovei devin tot mai
numeroase. Se poate constata o dinamică demografică ascendentă a evreilor care
locuiau pe teritoriul Moldovei, atât prin imigraţia tot mai numeroasă a acestora,
dar şi prin sporul natural. În ciuda acestei dinamici demografice tot mai
accentuate, numărul evreilor de pe teritoriul Moldovei a rămas în continuare
modest, mai ales în prima jumătate a acestui secol.
Încă de la începutul secolului al XVIII-lea, pe 17 februarie 1701, stareţul
Leontie menţionează existenţa evreilor la Soroca cu menţiunea că aceştia au
arendat vama sau mai degrabă brudina, adică taxa plătită pentru traversarea unui
43
curs de apă cu podul plutitor sau prin vad • Menţionaţi în această localitate încă
de la jumătatea secolului anterior, proveniţi de pe teritoriul Poloniei medievale,
locuitorii evrei din Soroca vor fi menţionaţi până la fmalul perioadei analizate.
Existenţa a două noi comunităţi evreieşti a fost menţionată
în 1703.
Astfel, pe 2 februarie 1703, în Condica pentru înregistrarea milelor domneşti, este
menţionat faptul că Iacob fiul lui Iosif baş staroste de evrei din Bârlad a fost scutit
de dările plătite de ceilalţi evrei. În stadiul actual al cercetării noastre nu am aflat
motivul pentru care Iacob a beneficiat de scutirea fiscală, dar este importantă
menţiunea existenţei comunităţii evreilor din Bârlad încă din a doua jumătate a
44
secolului al XVII-lea . Cealaltă menţiune se referă la cea mai veche inscripţie
tombală din cimitirul evreiesc din Bacău, care datează din anul 1703. Dincolo de
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. III, p. 129-130, nr. 149.
Călători străini despre Ţările Române, VIII, p. 186-187.
44
Iacov Antonovici, Documente bârlădene, voi. III, p. 493. nr. CCCLXV. Numărul evreilor din
Bârlad, ca de altfel din întreaga Moldovă, a crescut permanent în acest secol. Astfel, pe 28
septembrie 1739 Grigore al II-lea Ghica a confirmat în calitate de staroste al breslei evreilor din
Bârlad pe Marco, fiul lui Lazăr. Numirea starostelui breslei avea semnificaţia separării funcţiilor
administrative de cea religioasă. Evreii din Bârlad erau obligaţi să asculte ordinele starostelui care
ajutat de anumiţi membri ai comunităţii stabilea obligaţiile fiscale în interiorul breslei în Condica
lui Constantin Mavrocordat, voi. 1, nr. 1353. Pe 1 iulie 1767 exista deja un ,,rând al dughenilor"
care aparţin evreilor, deci o stradă probabil centrală locuită de meşteşugarii şi negustorii de această
origine în IMER, voi. Il/2, p. 65, nr. 55.
42
43
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menţiunea

persoanei decedate, inclusiv cu filiaţia şi atributele de "bărbat de
"onoratul", trebuie să vedem în această menţiune existenţa unui meşter
pietrar evreu şi în Bacău care lucra pietrele de mormânt din cimitirul evreiesc al
oraşului, care ştia să sculpteze literele ebraice şi semnificaţia fonetică şi religioasă
a acestora. Este mai puţin probabil ca pietrele de mormânt să fie aduse dintr-o altă
localitate şi mult mai sigur că au fost realizate pe loc45 .
Pe 4 iunie 1704, Mihai Racoviţă domnul Moldovei scuteşte de dări pe
Neculce vătaf de pietrari care lucrează pentru nevoile curţii domneşti, împreună
cu Alşi evreul. Este o nouă menţiune de data aceasta directă a unui pietrar evreu
de pe teritoriul Moldovei. Această menţiune demonstrează că evreii nu evitau
meseriile care necesitau o anumită forţă fizică. Documentul analizat arată că în
anumite situaţii erau formate echipe mixte de meseriaşi atât dintre autohtonii
46
creştini, dar şi dintre evrei pentru execuţia anumitor comenzi . Pe 14 iunie 1709
sunt menţionaţi negustorii evrei din Roman, atunci când episcopul Pachomie cere
domnului Moldovei Mihai Racoviţă să restabilească drepturile vechi ale
Episcopiei din Roman de a încasa câte doi bani de dugheană de la toţi negustorii
din oraş, creştini, armeni, dar şi evrei 47 •
Existenţa negustorilor evrei pe teritoriul Moldovei este menţionată între
1710-1714 de către ofiţerul de origine germană din armata lui Carol al XII-lea,
Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel. Printre localităţile menţionate în
care există negustori evrei sunt Iaşi, Botoşani şi Târgu Frumos. Fără îndoială
aceştia erau prezenţi şi în alte localităţi ale Moldovei, dar acestea nu au fost
descrise de către militarul respectiv 48 . Pe 18 septembrie 1714 Nicolae
Mavrocordat dă câştig de cauză evreilor ieşeni în diferendul cu mănăstirea Aron
Vodă întărind drepturile de proprietate asupra unei uliţe care asigura accesul de la
sinagogă până la Podul Chervăsăriei. Comunitatea evreilor din Iaşi a invocat în
acest litigiu un act de vânzare-cumpărare din 15 iunie 1670 49 .
Din 21 august 1719 datează cea mai veche piatră de mormânt din cimitirul
evreilor din Botoşani, ceea ce demonstrează existenţa unei comunităţi de
meşteşugari şi negustori evrei în această localitate cel puţin din a doua jumătate a
secolului anterior şi posibilitatea existenţei unui meşter pietrar de această origine
seamă" şi

50

în Botoşani .

45

IMER, 11/1, p. 10, nr. 11.
Ibidem, 11!2, Teste şi regeste, (sec. I- 1749,, p. 520, nr. VIII.
47
Ibidem, 1111, p. 16, nr. 20.
48
Călători străini despre Ţările Române, VIII, p. 316, 319-320, 345, 349.
49
Documente privitoare la istoria oraşului laşi, vol. III, p. 424-425, nr. 480,
50
IMER, 1111, p. 34-35, nr. 50. Pe 26 iulie 1726. Doar peste câţiva ani doi evrei din Botoşani, dar
şi un Gavril Botezatu sunt martori printre "oamenii buni" creştini la vânzarea unei pivniţe din acest
oraş. Dacă pentru anumiţi martori este specificată ocupaţia, în cazul celor doi evrei şi a lui Gavril
Botezatu care putea fi Ia origine tot un evreu aceasta nu este specificată. Este semnificativă, în
opinia noastră, participarea orăşenilor evrei la viaţa localităţii, neizolarea acestora de către ceilalţi
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Pe 13 iunie 1724, Mihai Racoviţă judecă litigiul dintre doi negustori pentru
un teren aflat pe ·Podul Hagioaiei cumpărat de la un evreu. Terenul se învecinează
cu dughenile altor evrei, ceea ce demonstrează că la această dată existau mai mulţi
51
meşteşugari şi negustori evrei pe această stradă •
În anul 1726 este menţionată existenţa unei comunităţi evreieşti în târgui
Oniţcani din ţinutul Orhei cu prilejul lansării acuzaţiei de omor ritual făcută de
domnul Moldovei cu scopul de a jefui pe membrii acestei comunităţi. Probabil
evreii din Oniţcani erau mici negustori şi meşteşugari şi pe care domnul Moldovei
i-a acuzat pe nedrept, pentru a obţine anumite sume de bani. Ca o consecinţă a
acuzaţiei nedrepte domnul Moldovei a fost mazilit din ordinul sultanului şi a
marelui vizir în urma intervenţiei negustorului evreu constantinopolitan Rafail,
furnizor al marelui vizir 52 . Pe 13 aprilie 1727, Grigore Ghica domnul Moldovei
confrrmă hahamului Iacob şi lui Boroz de la Soroca dreptul de a încasa curupca de
la negustorii evrei polonezi care vin la iarmarocul din această localitate, dar şi de
la măcelarii evrei autohtoni. Dincolo de valoarea şi caracterul noii taxe denumită
curupca, încasată pentru tăierea rituală a evreilor, sunt menţionaţi în mod direct
măcelarii evrei din această localitate 53 . Din septembrie 1728 datează cea mai
veche piatră de mormânt din cimitirul evreiesc din Bârlad. Şi în această localitate
a existat un membru priceput al comunităţii care ştia să cioplească piatra şi să
realizeze pietrele funerare necesare pentru cei decedaţi 54 •
Printre ocupaţiile evreilor de pe teritoriul Moldovei trebuie să avem în
vedere şi pe acele care erau strict necesare respectării ritualului religios. Cum
numărul·evreilor din diferite localităţi ale Moldovei era din ce în ce mai mare, iar
cimitirele comunitare mai intinse au început să fie menţionaţi şi "cioclii jidoveşti"
sau groparii, organizaţi sub conducerea unor staroşti la fel ca groparii pentru
cimitirile creştine. Astfel, pe 17 iunie 1729 sunt menţionaţi următorii staroşti şi
ciocli ai evreilor: "Ursu staroste", Avram nepotul lui Haim şi Boroh fiul lui Simon
care au cumpărat o casă cu locul pe Uliţa Făinii de la Apostol blănarul pentru 60
de lei vechi. Din analiza acestui document reiese că în capitala Moldovei existau
mai mulţi gropari conduşi de un staroste care asigurau nevoile comunităţii 55 .
Aşa cum am arătat, printre medicii de pe teritoriul Moldovei s-au aflat şi
numeroşi evrei. Astfel, pe 5 octombrie 1732 a decedat medicul evreu de rit sefard
(spaniol) Iosif Conian din Iaşi. Până la sfărşitul perioadei analizate în studiul

locuitori creştini din oraş şi calitatea lor de "oameni buni", de încredere în faţa celorlalţi locuitori
din Botoşani. Acelaşi volum, p. 49, nr. 69.
51
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. III, p. 559, nr. 647.
52
Cronica Ghiculeştilor, Istoria Moldovei intre 1695-1754, ed. de Nestor Carnariano si Ariadna
Camariano-Cioran, Bucuresti, 1965, p. 238-245
53
Condica lui Constantin Mavrocordat, ediţie de Corneliu Istrati, voi. I, 1985, Universitatea
,,Alexandru Ioan Cuza", nr. 1396.
54
IMER, II/2, p. 525-526, nr. XIV.
55
Ibidem, IVI, p. 59-60, nr. 82.
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desfăşurau activitatea pe teritoriul Moldovei provin din rândurile evreilor 56 •

Pe 20 iunie 1733, Constantin Mavrocordat scuteşte de aproape toate dările
pe evreii Ilie şi Iacov, cârciumarii Mitropoliei în târgui Suceava cu excepţia
birului ca orândari. Documentul atestă încă o dată perticiparea evreilor de pe
teritoriul Moldovei la comerţul cu băuturi alcoolice şi inclusiv arendarea cârciumii
Mitropoliei din acest oraş. Este edificatoare menţiunea arendării cârciumii celei
mai înalte autorităţi religioase creştine de pe teritoriul ţării de către doi negustori
evrei care au reuşit să învingă la licitaţie concurenţa probabilă a unor negustori
creştini 57 . Printr-un hrisov domnesc din 30 ianuarie 1735 de la Constantin
Mavrocordat este confirmată dania unei pivniţe primită de Episcopia Huşilor la
1676 în târgui Lăpuşna. Pivniţa era situată într-o mahala locuită de evrei, deci era
vorba de un număr important de membri ai acestei comunităţi. În acest hrisov de
confumare a daniei către Episcopia Huşilor mai sunt menţionate dugheana unui
bărbier şi "dugheana Mătăsariului şi între jidovi". Chiar dacă nu este menţionat
faptul că cele două dugheni aparţineau unor evrei, există posibilitatea ca
"bărbierul" şi "Mătăsariul" să aparţină acestei etnii. În cel de al doilea caz există
posibilitatea ca Mătasariul să fie la origini un negustor de mătase, iar în dugheana
acestuia localizată între cele care aparţineau evreilor să se practice comerţul cu
acest produs de lux 58 .
Printre meşteşugarii evrei care s-au aşezat pe teritoriul Moldovei încă din
prima jumătatre a secolului al XVIII-lea au fost şi argintarii, care datorită faptului
că erau foarte puţini, practicând un meşteşug de fineţe, au beneficiat de scutiri
fiscale din partea domniei, probabil pentru a fi convinşi să rămână în ţară. Astfel,
pe 28 noiembrie 1736, Grigore Ghica vodă a scutit de mai multe dări pe evreul
David argintar din Iaşi, care lucrează permanent pentru nevoile curţii domneşti. În
acest caz David argintar a beneficiat de scutiri fiscale şi pentru faptul că era
fumizorul recunoscut al curţii domneşti, realizând lucrări de calitate. Scutirile
fiscale inclusiv de taxele vamale pentru activităţi comerciale erau importante şi
reprezentau câştiguri apreciabile pentru acest meşteşugar, care îşi rotunjea
substanţial veniturile proprii 59 • Numele lui David "bun meşter argintar" apare din
nou în hotărirea domnească din 1 noiembrie 1742 a lui Constantin Mavrocordat
care justifică acordarea avantajelor fiscale, pentru ca în Iaşi să vină cât mai mulţi
meşteri pricepuţi 60 . Din acest moment argintarii evrei sunt menţionaţi în diferite
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Ibidem, Il/1, p. 64-65, nr. 85.
Condica lui Constantin Mavrocordat, 1, nr. 1288. Este de remarcat forma românească a numelui
flimului negustor evreu.
IMER, 1111, p. 67-68, nr. 89.
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Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. IV( 1726-1740)), 2001, p. 221, nr. 304.
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Ibidem, voi. V(l741-1755), 2001, p. 181, nr. 338. Mult mai târziu în Sama Visteriei Ţării
Moldovei din anii 1763-1764 din timpul lui Grigore Ioan Callimachi, este menţionat probabil
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localităţi

ale Moldovei, priceperea şi seriozitatea acestora determinînd tot mai
locuitori să apeleze la serviciile acestora. Pe 12 mai 173 7 Grigore al II -lea
Ghica scuteşte de toate dările pe evreul Cerbu din Iaşi deoarece produce votcă
pentru domnie. Şi în acest caz, domnul argumentează acordarea importantei
scutiri fiscale prin faptul că meşteşugarul era fumizorul curţii domneşti pentru
acest produs61 .
Locuitorii evrei din oraşele Moldovei participau, alături de ceilalţi locuitori
creştini, la rezolvarea unor probleme ale comunităţii. Astfel, pe 15 decembrie
1738, vomicii din Botoşani decid ca locuitorii creştini(români), armeni dar şi
evrei să evalueze o casă cu pivniţă din târg. Cu siguranţă evreii din Botoşani se
ocupau cu negoţul şi meşteşugurile, dar nu cunoaştem amănunte despre aceste
ocupaţii. În acelaşi timp negustorii evrei care au participat la evaluarea respectivă
se bucurau de o anumită apreciere şi recunoaştere din partea celorlalţi locuitori, nu
erau izolaţi şi nu se izolau ei înşişi faţă de ceilalţi orăşeni 62 .
Pe 20 ianuarie 1739, Grigore al II-lea Ghica confirmă mănăstirii Galata
înţelegerea realizată cu târgoveţii moldoveni, armeni şi evrei de pe locul
mănăstirii numit Buicani de la Chişinău să plătească bezmen anual 63 . Pe 3
septembrie 1739 este menţionată breasla negustorilor evrei din Iaşi, alături de
celelalte bresle ale negustorilor străini, cu prilejul contribuţiei de război
extraordinare impusă Moldovei de către comandantul armatei ruse de ocupaţie,
feldmareşalul Munich. Conform informaţiilor contemporane, din ploconul de
10000 de galbeni impus de comandantul militar rus, oraşului Iaşi i-a revenit 8000
de florini, din care 2000 de florini au fost achitaţi de către breasla negustorilor
evrei. Este edificatoare suma foarte mare plătită de evreii din Iaşi în raport cu
64
numărul acestora, demonstrând posibilităţile fmanciare ale lor • Pe 21 iulie 1741,
Grigore al II-lea Ghica decide ca egumenul mănăstirii Râşca să încaseze dijma de
pe toate moşiile mănăstirii cu excepţia celor care erau arendate. Printre posibilii
65
arendaşi sunt amintiţi şi evreii •
La 14 octombrie 1741, breasla evreilor din Iaşi încheie legământ să aleagă
numai staroste în fiecare an şi nu baş staroste, lipsându-1 de orice privilegiu,
"deoarece este obicei nou, cu multă sărăcie", adică cu multe obligaţii băneşti
pentru comunitate. Este interesantă denumirea de "breaslă" dată întregii
comunităţi a evreilor din Iaşi, aceasta având doar o conotaţie etnică şi religioasă şi
nu una ocupaţională. Aceasta era formată din persoane care aveau ocupaţii

mulţi

acelaşi

David argintar care este scutit de taxa pentru acoperirea mucarerului, un avantaj în
cu ceilalţi contribuabili.
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Ibidem, voi. IV,
f:·2 226, nr. 312.
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diverse, dar în special negustori şi meşteşugari. Din cei 22 de senmnatari ai
acestei decizii, unei singure persoane îi este menţionată ocupaţia. Acesta este
Avram crav (croitor), prima menţiune a unui croitor evreu din Moldova
identificată în cercetarea noastră. În acelaşi timp în cazul a două persoane putem
identifica provenienţa. Astfel, este menţionat un Leiba Hotinceanu, adică din
Hotin, din raiaua Hotinului şi Minas ot Soroca, adică din Soroca66 •
Pe 21 octombrie 1741 Constantin Mavrocordat scrie vomicilor de
Botoşani să întocmească un inventar al bunurile negustorului Pană, semnat de
negustorii creştini şi evrei din acest oraş, pentru a se asigura achitarea corectă a
datoriilor şi a se evita furturile din averea negustorului decedat. Inventarul trebuia
trimis împreună cu fiul persoanei decedate la curtea domnească de la Iaşi. Încă o
dată corectitudinea şi experienţa negustorilor evrei era apreciată de domn, aceştia
fiind incluşi de la început în comisia de inventariere a bunurilor persoanei
decedate67 . Tot pe 21 octombrie 1741, Constantin Mavrocordat scrie pârcălabilor
de Soro ca să intervină pe lîngă dregătorii polonezi pentru a asigura achitarea
datoriile unor evrei polonezi către Ruvel evreu din Movilău(din Moldova). Cu
siguranţă datoriile evreilor polonezi proveneau din activităţi comerciale bazate pe
credit, dar care nu au fost achitate şi începeau să fie "uitate" 68 . Pe 7 noiembrie
1741 este menţionată cumpărarea mai multor stoguri de făn de pe moşia
Şerbăneşti de pe Siret din ocolul Botoşani de către un evreu. Dincolo de conflictul
judiciar determinat de această tranzacţie, cantitatea respectivă de făn probabil a
fost cumpărată pentru hrana unor vite destinată comercializării 69 , iar pe 20
noiembrie 1741, boierii Divanului Moldovei judecă litigiul dintre Solomon
ţimbelar (ţambalagiu) cu Ion siimanul de la curtea domnească pentru două iepe
furate în timpul acupaţiei militare ţariste. Este interesantă ocupaţia evreului
Solomon, aceea de ţambalagiu, adică de cântăreţ la ţambaC 0 .
Negustorii evrei aflaţi pe teritoriul Moldovei reuşeau să găsească
permanent noi ocupaţii şi surse de venit. Astfel, pe 20 decembrie 1741, boierii
divanului Moldovei dau dreptul lui Iaţco, Leiba şi Izrail, evrei din Botoşani, să
pescuiască în continuare în heleşteu} de pe moşia Calafindeşti până la sărbătorile

Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vot. V, p. 41-42, nr. 62. După această dată breasla
evreilor va fi menţionată cu diverse ocazii atât în Iaşi cât şi în alte oraşe de pe teritoriul Moldovei.
Breasla evreilor era un conglomerat, constituită pe criteriul etnic şi religios, grupând persoane cu
ocupaţii diverse, spre deosebire de breslele creştine care grupau persoane care aveau aceleaşi
ocupaţii. Cum breslele meşteşugarilor creştini erau puse de obicei sub patronajul unui "sfănt" din
calendarul creştin, evreii nu erau primiţi în aceste bresle. În acelaşi timp, cum numărul evreilor a
fost redus multă vreme, comasarea într-o singură breaslă a tuturor meşteşugarilor şi negustorilor
evrei a fost o modalitate de reducere a costurilor de susţinere a acestor organizaţii.
67
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de Paşti şi Ispas (Înălţarea Domnului), arendat de la vei logofătul Sandu
Sturdza71 .
Pe 15 decembrie 1741, Constantin Mavrocordat intervine la dregătorii
polonezi din Iarov pentru recuperarea unei datorii de 18 ughi făcute de un evreu
din Polonia către Iosif evreul din Cremenciug. Suma de 18 ughi, destul de
însemnată, era destinată cumpărării de horilcă. Putem considera că evreul din
Cremenciug, o localitate aflată pe Nistru, era un negustor de horilcă, care se afla
într-un conflict cu un alt evreu de pe teritoriul Poloniei 72 •
Tot pe 15 decembrie 1741, într-o carte de judecată a divanului Moldovei
este menţionat litigiul pentru 100 de vedre de vin pretinse de Petru Alevra de la
Iosip evreul. Dincolo de cauza litigiului, de modul de rezolvare a acestuia sau de
partea cui era dreptatea, documentul menţionează comerţul cu vin de mare
anvergură desfăşurat de Iosip evreul, acesta fiind probabil un crâşmar 73 .
În ianuarie 1742 este menţionat Iaţco evreu din Botoşani, care a luat casă
de orîndă pe moşia Iubăneşti din ţinutul Dorohoi care aparţinea mănăstirii
Suceviţa. Cu acceptul Divanului Moldovei arendaşul are dreptul de continuare a
activitaţii

74

•

La 9 februarie 1742 mortasipii din ţinurile Putna, Tecuci şi Tutova
primeau dreptul să încaseze mortasipia pentru animalele cumpărate de negustorii
străini inclusiv de cei evrei 75 •
Pe 29 februarie 1742 sunt menţionaţi Izrail "tipsierul" şi Heche, care au
avut o dugheană cu pivniţă pe Podul Hagioae în Târgui de Sus, cu prilejul
litigiului dintre Cristea blănarul şi Neofit egumenul mănăstirii Cetăţuia. În cazul
de faţă, Izrail a fost un meşteşugar care producea tipsii, vase din metaC 6 .
Tot din februarie 1742 datează cea mai veche piatră de mormânt din
cimitirul localităţii Ştefăneşti. Şi aici a existat, chiar dacă nu un meşter specializat,
cineva priceput să cioplească literele ebraice pe monumentele funerare din
cimitirul comunităţii 77 .
Pe 1 martie este menţionat faptul că pe Uliţa Băcăliilor din Botoşani erau
mai multe dughene ale negustorilor români, greci, armeni, dar şi a evreului Lazăr.
Această menţiune demonstrează încă o dată faptul că negustorii şi meşteşugarii
evrei din această perioadă nu erau izolaţi, dughenile acestora aflându-se între cele
care aparţineau negustorilor creştini 78 .
La 8 martie 1742, Constantin Mavrocordat a trimis un slujitor care trebuia
să recupereze câte 2 galbeni şi 6 potronici cămăna de la fiecare "căldare de
71
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rachiu" deţinută de evreii din Orhei. Conform acestui document, în Orhei existau
6 asemenea instalaţii de produs horilca deţinute de cei 4 evrei care produceau şi
comercializau horilca în cantităţi mari79 • Producţia internă de băuturi alcoolice
realizate din prelucrarea cerealelor era insuficientă pentru satisfacerea consumului
intern, care era completat în continuare de importurile din Polonia realizate şi de
negustorii evrei. Astfel, pe 30 martie 1742, negustorilor evrei Bercu din Movilău
şi Herşcu din Botoşani trebuia să li se restituie banii încasaţi abuziv de către
vameşii din Cernăuţi pentru importul de horilcă din Polonia 80 .
Pe 1 aprilie 1742, Constantin Mavrocordat scrie vornicului din Botoşani să
mute locul de vânzare a făinii acolo unde s-a aflat în vechime. Este menţionat
faptul că locul de târg a fost mutat la intervenţia unor negustori evrei în timpul
domniei lui Grigore al II-lea Ghica, care ar fi dat mită vornicilor din Botoşani. Din
nou pe 3 mai 1742, Constantin Mavrocordat a stabilit defmitiv locul "târgului
făinii" din Botoşani să rămână "în deal şi nu în vale" deorece exista un loc mai
bun pentru carele încărcate cu făină, respingând defmitiv intervenţia negustorilor
români şi evrei din cealaltă zonă a oraşului. În cele două grupuri de negustori din
Botoşani, "din deal" şi "din vale", existau atât negustori români dar şi evrei,
documentele analizate nefiind decât ecouri ale unui conflict pentru preluarea unui
vad cât mai bun. Încă o dată este menţionată activitatea negustorilor evrei în
domeniul comerţului cu cereale şi a derivatelor acestora81 •
În data de 2 aprilie 1742, Constantin Mavrocordat acordă privilegii fiscale
"oamenilor străini" care doreau să se stabilească în ţară, pentru creşterea
numărului de contribuabili. Chiar dacă în acest document nu este menţionată etnia
celor care doreau să se stabilească, considerăm că printre "oamenii străini"
chemaţi să se aşeze pe teritoriul ţării în următoarele decenii s-au aflat şi evrei 82 .
Pe 3 aprilie 1742, Constantin Mavrocordat trimite un slujitor să încaseze
50 de lei de la evreul Ruvin, care arendase iarmaroacele de la Movilău de la
Iordache Cantacuzino. Cei 50 de lei reprezentau probabil prima tranşă din taxele
anuale datorate de către arendaşul respectiv. Încă o dată este menţionată arendăşia
ca o ocupaţie a evreilor din Moldova, de data aceasta a iarmaroacelor din târgui
Movilăului, care aparţinea unui mare boier al Moldovei 83 • La 5 aprilie 1742 este
menţionat evreul Iancu din Târgu Ocna care a fost găsit fără pecete, de către
cercătorii de la ţinutul Bacău, ordonând restituirea banilor. Aceasta este prima
menţiune a unui evreu din Târgu Ocna, probabil un negustor din această
localitate 84 . Pe 9 şi 28 aprilie 1742, sunt menţionaţi printre târgoveţii din Chişinău
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Condica lui Constantin Mavrocordat, Il, nr. 31.
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. V, p. 123, nr. 220.
81
Condica lui Constantin Mavrocordat, 1, nr. 2398.
82
IMER, Wl, p. 134-135, nr. 153.
83
Condica lui Constantin Mavrocordat, voi. II, nr. 39.
84
Ibidem, voi. 1, nr. 2245.
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evreii, în momentul stabilirii

obligaţiilor

de

întreţinere a menzilului şi a drumului 85 •

Dintre negustorii evrei din Chişinău a făcut parte şi David din Chişinău,
care comercializa mai multe produse, conform cărţii de judecată din 19 august
1742. Dincolo de soluţia juridică dată în acest proces, David din Chişinău invocă
existenţa în dugheana sa a unor mărfuri cum ar fi: horilcă, tutun, bumbac, fier,
aramă, orez, frânghii, dohot, sare, ciubote, oale. Era o diversitate de mărfuri care
trebuia să satisfacă cerinţele la cât mai mulţi consumatori, un "adevărat magazin
universal" de la jumătatea secolului al XVIII -lea86 .
În mai 1742 a fost menţionat un evreu care a săpat un puţ pe moşia Işnovăţ
a vomicului Ion Neculce. În cazul de faţă evreul menţionat că a săpat acest puţ a
condus cu siguranţă o echipă formată din mai multe persoane 87 .
Unul dintre produsele intens comercializate pe teritoriul Moldovei a fost
horilca. Importată din Polonia, comerţul cu horilcă a fost practicat şi de negustorii
evrei. Astfel, în august 1742, Constantin Mavrocordat stabileşte vama pentru
horilca importată din Polonia de evreii din Căuşani din teritoriul controlat de
otomani. Negustorii evrei erau obligaţi să aducă horilca în cufe de cel mult 70 de
vedre, pentru care plăteau o vamă de 4 lei vechi 88 •
Comerţul cu băuturi alcoolice este menţionat şi cu ocazia eforturilor de
încasare a taxelor fiscale aferente. Astfel, pe 21 septembrie 1742, Constantin
Mavrocordat a trimis un slujitor care a adunat pe evreii din Movilău în faţa
dregătorului ţinutului Soroca pentru a încasa restanţele de la camătă care era
percepută pentru comerţul cu băuturi alcoolice 89 .
La începutul lunii octombrie 1742, călătorul grec Katsaitis Markos
Antonios originar din insula Corfu menţionează printre mărfurile comercializate
de numeroşii negustori evrei din Galaţi şi Iaşi rachiul şi tutunul 90 .
Pe 1O noiembrie 1742 Constantin Mavrocordat scrie lui Ilieş vel căpitan de
Soroca să-I oblige pe evreul Ruvel, de la Movilău, să achite vomicului Ioan
Cantacuzino restul de 50 de lei din arenda dughenelor şi 75 de lei venitul podului
din localiatea respectivă 91 .
În 9 iulie 1746, evreul Iosip din Suceava primeşte învoirea medelnicerului
Lupu Balş şi a târgoveţilor din Suceava prin care i se acordă un loc de 2 stânjeni
pentru o dugheană, argumentându-se că "este om bun şi bijmar" 92 .
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Ibidem, nr. 2455, 2504.
Ibidem, voi. II, nr. 1219.
87
Ibidem, nr. 1169.
88
Ibidem, nr. 866.
89
Ibidem, nr. 905.
90
IMER, IVI, p. 151, nr. 181. Conform călătorului grec evreii din Iaşi erau originari din Polonia,
Germania, dar şi din alte ţări.
91
Condica lui Constantin Mavrocordat, voi. 1, nr. 1660
92
IMER, 1112, Texte şi Regeste, p. 535, nr. XXVI.
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Pe 26 noiembrie 1742, Constantin Mavrocordat cere starostelui ţinutului
Putna să se înţeleagă cu dregătorii munteni din Focşani să recupereze datoria de
40 de galbeni de la o afacere cu horilcă datorată de un evreu din Focşani(Ţara
Românească) faţă de doi evrei din Bârlad şi Iaşi. Dincolo de adevărul din acest
conflict, cei trei negustori evrei de horilcă aveau o activitate comercială de
dimensiuni mari, dovada fiind suma importantă de 40 de galbeni, care depăşea
93
graniţele dintre Moldova şi Ţara Românească .
La 31 decembrie 1742, Constantin Mavrocordat scrie lui Ioniţă Iamandi
căpitanul să recupereze banii datoraţi vameşilor de Botoşani, printre alţii şi de
94
către negustorii evrei, pentru marfa importată • Pe 11 februarie 1742 este
menţionat exportul de vin peste Nistru realizat de evreul Cerbul din Roman 95 .
Un moment important în evoluţia Moldovei în secolul al XVIII-lea 1-a avut
al doilea aşezământ al lui Constantin Mavrocordat în Moldova prin care urmărind
dezvoltarea târgurilor le declară libere pentru stabilirea tuturor negustorilor,
pentru toate ocupaţiile, reglementează încasarea birului inclusiv pentru negustorii
străini, printre care sunt menţionaţi şi cei evrei. Prin acest hrisov s-a urmărit
dezvoltarea târgurilor, care în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea cunoasc o
dezvoltare evidentă, inclusiv prin aşezarea în număr mai mare a negustorilor şi
meşteşugarilor evrei 96 .
Pe 22 decembrie 1745 Ioan Nicolae Mavrocordat dă o carte domnească de
statomicire a tuturor târgoveţilor moldoveni, armeni, dar şi evrei din Botoşani.
Putem concluziona că evreii reprezentau o comunitate etnică importantă în acest
oraş, din punct de vedere numeric şi economic. Şi în acest caz, târgoveţii evrei
"din Târgui din sus din oraşul Botoşanilor" aveau ca ocupaţii principale
meşteşugurile şi comerţul, fără a avea însă detalii 97 .
În cazul în care negustorii dintr-o anumită localitate erau prejudiciaţi
printr-o anumită decizie, negustorii evrei erau alături de ceilalţi negustori creştini
sau armeni pentru a înlătura prejudiciul respectiv. Astfel, pe 15 iunie 1751
Grigore al II-lea Ghica a decis în urma plângerii negustorilor români şi evrei din
Botoşani ca locul de comercializare a făinii, pităria dar şi măcelăria să rămână la
locul lor iniţial. Din analiza documentului reiese că negustorii evrei participau la
comercializarea făinii, existând posibiliatea ca măcelăria şi cuptorul de pâine să
aparţină tot unor evrei 98 .
Informaţii noi despre meşteşugarii şi negustorii evrei se regăsesc în sămile
visteriei şi în catastifele diferitelor localităţi de pe teritoriul Moldovei şi în special
ale capitalei din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. V, p. 185, nr. 349.
Condica lui Constantin Mavrocordat, voi. 1, nr. 3142.
95
Ibidem, voi. II, nr. 1037.
96
IMER, p. 162-163, nr. 198.
97
Ibidem, p. 165, nr. 203.
98
Condica lui Constantin Mavrocordat, voi. 1, nr. 1404.
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Astfel, conform Catastihului Iaşilor din 21 ianuarie 1755, în acest oraş
existau 1353 de case şi probabil tot atâţia proprietari. Între aceştia sunt menţionaţi
67 de proprietari evrei răspândiţi pe diferite străzi, la care se adaugă 4 evrei
botezaţi. Deşi documentul este incomplet asupra ocupaţiilor practicate de evrei,
am identificat următorii meşteşugari şi negustori evrei: doi zlătari, un crâşmar, doi
croitori, un telal (negustor de haine vechi), un ceprăgar(ceaprazar). Fără îndoială
în momentul respectiv existau şi alţi meşteşugari sau negustori evrei. În anumite
situaţii avem posibilitatea stabilirii originii evreilor din Iaşi. Acest demers a fost
posibil în cazul lui Iosip din Botoşani de pe Uliţa Trapezănească, a lui Cerbul din
Roman şi a lui David evreu hotincean (din Hotin) de pe Uliţa Mare. Cei mai
mulţi evrei din Iaşi au locuit la data întocmirii catastifului pe Uliţa Hagioaiei şi
Uliţa Rusească, care au concentrat 77% din numărul total al proprietarilor evrei.
Astfel, pe Uliţa Hagioaiei din 227 de case, 23 aparţineau evreilor adică 10% din
numărul total de case, iar pe Uliţa Rusească din 206 de case 27, sau atfel spus
13,1 %. Pe Uliţa Mare sau a boierilor erau doar 86 de case din care doar 5 case de
evrei, dintre care una era locuinţa lui David zlătar. Celorlalţi evrei din Iaşi
înregistraţi în catastif nu le este menţionată ocupaţia, dar probabil erau negustori
şi meşteşugari din alte domenii, cum ar fi cele a1imentare 99 .
În aprile 1756, Matei Ghica cere ispravnicului şi judecătorului din ţinutul
Neamţ să-1 apere pe arendaşul evreu al cârciumii mănăstirii Neamţ din satul
Drăgăneşti de pe moşia Cracău în faţa nemulţumirii sătenilor, care refuzau să
accepte decizia egumenului. Rezistenţa sătenilor de pe moşia mănăstirii trebuie
interpretată ca o contestare a monopolului mănăstirii asupra desfacerii băuturilor
alcoolice ~i nu ca o ostilitate faţă de arendaşul de altă origine etnică şi
religioasă' 0 . Tot în aprilie 1756, Constantin Mihai Racoviţă acordă, în hrisovul
domnesc de confrrmare în funcţie a lui Isac hahambaşa, importante scutiri fiscale,
pentru 500 de vedre de vin, şi vamale, pentru 3 cufe de horică, la care se adaugau
şi scutirile pentru alte produse. Putem considera că Isac hahambaşa desfăşura şi
activităţi de comercializare a băuturilor alcoolice, deoarece cantităţile respective
depăşeau cu mult consumul unei familii 101 .
IMER, Il/2, p. 15-17, nr. 15. Au fost menţionaţi următorii meşteşugari şi negustori evrei: pe
Podul Vechi, Şmil zlătar, pe uliţa Hagioaiei, Solomon crâşmar şi Gheorghe Botezatul croitor, pe
Uliţa Trapezănească, Leiba croitor, pe Uliţa Rusească, Samson telal (negustorul de haine vechi),
iar pe Uliţa Mare, Ion Botezatul ceprăgar(ceaprazar) şi David zlătar, la care se adaugă Neculai
Botezatul sluga mitropolitului. Editorii acestui volum consideră că Sandul şi Ilie de pe Uliţa
Rusească sunt români căsătoriţi cu evreicele Golda şi Zoiţa. Există posibilitatea ca atât Ilie cât şi
Sandul să fie evrei, forma românească a celor două nume nefiind o garanţie totală a apartenenţei
româneşti a celor două persoane.
100
Ibidem, p. 18-19, nr. 16, 17.
101
Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. VI(1756-1770), 2004, p. 6-7, nr. 9. Cantităţile
de băuturi alcoolice pentru care au fost acordate scutirile sunt foarte mari. Astfel, cele 500 de
vedre de vin reprezintă 5000 de ocale de vin( circa 6000 litri de vin), iar cele trei cufe de horilcă
reprezentau 210 vedre sau 2100 ocale(circa 2704,8 litri), ceea ce era enorm şi nu putea fi consumat
99
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Existenţa a doi negustori evrei din Iaşi este menţionată pe 30 mai 1756
când plătesc un bezmen de 20 lei anual pentru fiecare dugheană menţionată 102 .
Pe 7 iunie 1756, negustorul evreu Haim din Focşani vinde episcopului de
Roman două dughene din Focşani. În acest document mai sunt meţionaţi şi alţi
evrei proprietari de dughene
103
în acest oraş • La 20 iulie 1756 o relaţie comercială bazată pe credit, dintre Iacob
negustor evreu din Roman şi Ion sucmănariul din Iaşi s-a terminat prost pentru
negustorul român. Astfel, pentru marfă de 456 de lei luată de la negustorul evreu,
datorie recunoscută în două zapise, din care achită numai 60 de lei, negustorul
român pierde cele două dughene, situaţie confirmată prin hotărirea marilor
logofeţi, întărită de Constantin Mihail Cehan Racoviţă 104 •
Pe 12 octombrie 1756, Constantin Racoviţă a stabilit desfăşurarea târgului
de vânzare a boilor din Suceava mai jos de biserica Sfăntu Dumitru şi obligaţia
negustorilor evrei de a plăti chirie pentru dughenele aflate pe proprietatea bisericii
sau pe locul domnesc 10 .
În 28 mai 1757 este menţionat un Iuzep tipsierul, producătorul de tipsii de
aramă. Acesta a mai fost menţionat şi cu plata unui bezmen de 50 de parale pe
lună timp de un an până pe 15 iunie 1758. Este a doua menţiune identificată în
cercetarea noastră a unui meşteşugar evreu din Iaşi producător de tipsii, după
aceea a lui Izrail din 1742 106 •
Aşa cum am arătat anterior, evreii s-au ocupat atât cu comerţul cât şi cu
producţia alcoolului. Astfel, în noiembrie 1757, Constantin Racoviţă dăruieşte
Episcopiei din Huşi un loc lângă hotarul târgului Soroca, aflat lângă velniţele
deţinute de evrei. În acest document este menţionată existenţa unor instalaţii de
produs horilca din cereale care aparţineau evreilor din această localitate, deveniţi
producători şi comercianţi a unor cantităţi mari de alcool din cereale 107 •
Existenţa târgoveţilor evrei, alături de cei creştini autohtoni şi armeni este
menţionată pe 14 mai 1758 atunci când Scarlat Ghica dăruieşte egumenului
mănăstirii Galata dreptul de a încasa alături de venitul moşiei Buicani din hotarul
târgului Chişinău bezmenul pentru stânjenul de loc 108 •
Între negustorii români şi cei evrei, ca de altfel şi de alte origini etnice care
participau la derularea unor activităţi comerciale, în anumite cazuri apăreau litigii,

în mod normal de o familie, ceea ce demonstrează că hahambaşa Isac desfăşura un comerţ de
anvergură cu băuturi alcoolice pentru care beneficia de scutiti fiscale şi vamale importante.
102
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. VI, p. 27-28, nr. 32.
103
IMER, 11/2, p. 20-21, nr. 19.
104
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. VI, p. 38-39, nr. 47. Vezi şi o menţiune mai
târzie din 8 martie 1760 când Iacob din Roman vinde lui Pavel blănar locul de dugheană care a
a~arţinut lui Ion sucmănarul în acelaşi volum p. 233, nr. 270.
1 5
IMER, 11/2, p.22-23, nr. 21.
106
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. VI, p. 80, 139-140, nr. 92, 160.
107
IMER, 11/2, p. 24-25, nr. 23.
108
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. VI, p. 131-132, nr. 151.
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pentru soluţionarea acestora făcându-se apel la judecata domnească. Astfel, pe 6
mai 1759, Ioan Callimachi decide în legătură cu litigiul dintre doi târgoveţi
români din Suceava şi negustorul evreu Leiba din acelaşi oraş, în legătură cu o
afacere cu lână 109 •
Începând cu adoua jumătate a secolului al XVII-lea sunt menţionate taxele
încasate de mănăstirea şi spitalul Sfăntul Spiridon din Iaşi pentru comerţul cu
postav dar şi cu alte produse de la negustorii evrei din Iaşi. Conform informaţiilor
selectate din sursele referitoare la această mănăstire, nefustorii evrei achitau sume
importante acestei mănăstiri pentru comerţul practicat 10 • În ciuda diferenţierilor
religioase, inerente prioadei medievale, locuitorii evrei din diferitele oraşe ale
Moldovei participau la diferite activităţi alături de locuitorii creştini(autohtoni) şi
armeni. Astfel, pe 1O februarie 17 61, din porunca lui Ioan Callimachi a fost
delimitat "locul domnesc" din Botoşani care a fost făcut danie mitropolitului
Gavril. Printre "oamenii bătrâni de ispravă" care au măsurat locul au fost alături
de târgoveţii români, cei armeni, dar şi cei evrei 111 •
În anumite cazuri apăreau litigii între negustorii evrei, în calitate de
chiriaşi, şi proprietari. O asemenea situaţie a apărut pe 23 iunie când vornicii de
poartă îl informează pe domn asupra desfacerii contractului de închiriere dintre
negustorul evreu Mendel şi biserica Sfăntul Nicolae din Botoşani 112 •
Pe 2 iulie 1761, Grigore Callimachi decide să fie stabilit din nou locul
târgului Suceava, deoarece acesta a fost pustiit şi s-au adunat oameni de origini
diverse. Printre cei care au participat la stabilirea hotarelor târgului s-au aflat şi
negustorii evrei, alături de români şi armeni 113 •
În iunie 1762 R.J. Boscowich arătă că în Bârlad se află mulţi negustori
evrei de origine germană (aşchenazi), care aveau case "destul de potrivite pentru
locuit, prevăzute cu ferestre cu geamuri, deşi nu aveau decât un parter cu
prăvălioare", iar în iulie 1762, acelaşi călător englez arată că la Cernăuţi deşi
majoritatea locuitorilor sunt "greci schismatici", adică creştini ortodocşi, se găsesc
.
.
~
~
.
d h
" 114 .
numeroşi evrei care 1ac comerţ m acest "ţmut e otar
Informaţii mai consistente despre negustorii şi meşteşugarii evrei le
regăsim în Sama Visteriei Moldovei dintre anii 1761-1764, din timpul lui Ioan
Grigore Callimachi. Au fost menţionaţi în Iaşi, Suceava şi Orhei, pe lângă evreii
din Iaşi, patru argintari, un ceasornicar şi un velnicer de această origine. Sumele
109

IMER, 11/2, p. 29-30, nr. 27.
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. VI, nr. 328, 368, 577, 603, 626, 810; vol. VII
(1771-1780), 2005, nr. 27, 94, 129, vol. IX(l791-1795), 2007. Printre produsele comercializate de
negustorii evrei sunt menţionate postavul, mierea, "mărunţişurile", dar şi alcoolul realizat în
110

velniţe.
111

IMER, 11/2, p. 36-37, nr. 33.
Ibidem, IV2, p. 38-39, nr. 35.
113
Ibidem, p. 39-42, nr. 37.
114
Călători străini despre Ţările Române, vol. IX, Edit. Academiei, ed. de M.M. Alexandrescu,
Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1997, p. 468, 487.
112
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de locuitori evrei din Iaşi sunt substanţiale în raport cu cele achitate de
autohtoni sau de armeni. În cazul evreilor şi armenilor din Iaşi sumele reprezentau
doar birul pe două luni. În afara meşteşugarilor şi negustorilor evrei din aceste
localităţi, au mai fost menţionaţi cei din Galaţi, Bârlad, ţinuturile Tutova şi
Hârlău. Cu siguranţă numărul meşteşu~arilor şi negustorilor evrei din Moldova la
acest moment a fost însă mult mai mare 15 •
Activitatea negustorilor evrei din Moldova a fost înregistrată şi în
Catastihul vamilor Moldovei de la Movilău şi de vadurile de la Nistru subordonate
acestei vămi. Acest catastih surprinde activitatea comercială a numeroşi negustori
evrei de pe teritoriul Moldovei dar şi din alte ţări. Astfel evreii sunt de departe cei
mai numeroşi, ajungând la 119 din 291 sau 40% din numărul total al negustorilor,
în timp ce românii sunt în număr de 59, turcii de 52, grecii doar în număr de 21.
Negustorii de alte origini etnice sunt foarte puţini. Dintre negustorii evrei care au
fost înregistraţi în acest catastif, unii dintre ei probabil aveau şi alte îndeletniciri,
cum ar fi cea de croitor sau de casap, dacă luăm în considerare numele acestora.
La fel ca ceilalţi negustori, evreii comercializau în primul rând horilca adusă din
Polonia, dar unii dintre ei comercializau şi alte mărfuri 116 •
Pe 1 februarie 1766, Moise staroste1e evreilor din Botoşani vinde o casă cu
locul ei, din Târgui Vechi, lui Constantin croitorul 117 •
În septembrie 1766, vomicul Lupu Balş îşi cumpără o casă cu pivniţă şi
dugheană pe Uliţa Veche din Botoşani, alături de casele lui Drăgan evreul. În
cazul de faţă locuinţa şi posibil prăvălia sau atelierul lui Drăgan evreul era aşezată
în zona veche, centrală a oraşului, între locuitorii de confesiune creştină, printre
care şi un mare boier al Moldovei din perioada respectivă, neexistând izolarea din
alte zone ale Europei 118 .
Pe 9 noiembrie 1766, breasla ciubotarilor din Iaşi adoptă un nou catastih în
urma separării tălpălarilor. Conform acestui catastih confirmat de către domnitorul
Grigore Alexandru Ghica şi de mitropolitul Moldovei Gavril, negustorii evrei şi
115
IMER, 11/2, p. 45-50, nr. 42. Meşteşugarii evrei menţionaţi sunt Leiba argintar din Suceava care
a achitat în iulie 1763 un sfert dublu de 31 lei şi 75 de bani, pe 5 octombrie 1763 un sfert de 6 Iei
şi 39 de bani, iar pe 26 ianuarie 1764 birul de 12 lei şi 78 de bani (probabil un sfert), Aron
ceasomicar din Orhei pe 27 ianuarie 1763 a achitat 25 de lei, iar în Iaşi au fost menţionaţi trei
argintari printre care un Avram cuiungiu(argintar) dar şi David argintar (probabil o cunoştinţă mai
veche, care au achitat fiecare câte 5 lei şi 32 de bani, Leiba argintar care a achitat Ia "cifertul lui
septemvrie" pe 8 decembrie 1763, 9 lei şi 39 de bani, dar şi Solomon care pentru o velniţă a achitat
4 lei şi 81 de bani pentru slujba mucarerului. Pentru sfertul lunii septembrie evreii din Iaşi au
achitat 156 Iei şi 90 de bani în comparaţie cu armenii care au achitat doar 88 de Iei şi 90 de
bani.
116
Gheorghe Ghibănescu, Catastihul vămilor Moldovei (1765), în Ioan Neculce, anul 1, Fascicola
II, iulie 1922, p. 202-204.
117
IMER, voi. 11/2, p. 51, nr. 62.
118
Ibidem, p. 63, nr. 53; Nicolae Iorga, Studii şi documente, voi. VII, p. 125, nr. 18. În 1780,
Drăgan evreul mai era încă proprietarul caselor respective. Este interesantă adaptarea unui nume
neaoş românesc de către un evreu în Moldova anului 1766.
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armeni aveau dreptul de a cumpăra şi comercializa ciubote, doar în afara oraşului
Iaşi. Era o măsură restrictivă care avea drept scop asigurarea veniturilor
membrilor breslei, eliminarea concurenţei "ilicite" şi nu avea un caracter de
exclusivism religios. În acelaşi timp în perioada analizată, breslele de meşteşugari
se aflau sub tutela ierarhilor bisericii, motiv pentru care evreii nu au fost primiţi în
această breaslă

119

.

La 6 iulie 1767, Radu, croitorul, împreună cu soţia sa Irina, vinde evreului
Avram argintar şi soţiei sale Istera trei dughene cu locul lor şi un loc de casă,
pentru 220 de lei, la care se adaugă o pereche de paftale de argint de 40 de
dramuri(120 de grame) şi o pereche de şărgi de argint poleit cu un mărgaritar.
Vânzarea a fost făcută de Radu croitorul pentru a achita datoriile contractate care
au ajuns la scadenţă 120 .
Evreii s-au numărat printre cei care au organizat primele manufacturi pe
teritoriul Moldovei. Astfel, pe 30 martie 1768, Grigore Ioan Callimachi acordă
mai multe scutiri de dări lui Marcovici Heţel din Hârlău, care a înfiinţat două
manufacturi, una de sticlă şi una de hârtie, la Hîrlău. Personalul celor două
manufacturi era de origine străină, dintre care nu lipseau evreii, care la rândul lor
erau scutiţi de bir. Au mai fost acordate scutiri pentru o velniţă şi o moară care
produceau alcoolul dar şi făină consumată de lucrători. Cele două manufacturi au
funcţionat o perioadă destul de îndelungată de timp, activitatea acestora fiind
121
menţionată până târziu în 1786 •
Pe 9 aprilie 1768 este menţionat un Isac evreul "steclarul" care primeşte ca
arvună 60 de lei pentru sticla ferestrelor de la o casă care a aparţinut unui fost
vistiemic 122 •
Numărul negustorilor şi meşteşugarilor evrei din Suceava a continuat să
crească, ca de altfel în întreaga Moldovă. Astfel pe
6 iulie 1768, Iordachi
Cantacuzino biv vei spătar cumpără un loc în Suceava, iar pe 7 iulie 1768 se cere
epitropilor mănăstiriii Sfintul Dumitru din Suceava să înlăture dughenile evreilor
de pe cimitirul bisericii 123 •
În decembrie 1771, mai multe moşii formate din sate întregi, cu mori în
anumite cazuri, din ţinutul Hotinului au fost arendate de Ioniţă Cuza unor evrei.
Arendarea unor moşii din acest ţinut a fost posibilă datorită încorporării fostei
raiale a Hotinului în Moldova în perioada administraţiei militare ţariste dintre anii
1768-1774 şi revenirii temporare a foştilor proprietari autohtoni 124 •
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. VI, p. 648-649, nr. 746.
Ibidem, voi. VI, nr. 801. Avram argintarul era un om înstărit care avea mari posibilităţi
financiare.
121
IMER, voi. IU2, p. 73-74, nr. 60.
122
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. VI, p. 728-729, nr. 825. Este o nouă
menţiune a unui sticlar evreu din această perioadă.
123
IMER, voi. II/2, p. 80-81, nr. 64.
124
Ibidem, p. 96, nr. 75. Sumele plătite pentru arendare sunt menţionate în ruble datorită ocupaţiei
militare ţariste.
119
120
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Pe 15 septembrie 1772, Isac fiul lui Cerbu din Iaşi împreună cu Grigore
conduragiu şi Gavril mindirigiu închiriază un loc pe Podul Vechi, în faţa porţii
bisericii Sfăntul Sava, de la postelnicul Năstase pentru a construi trei dughene.
Dacă în cazul celor doi români este specificată ocupaţia de meşteşugari, în cazul
evreului Isac nu dispunem de această informaţie 125 •
La 1 decembrie 1773 este menţionat meşterul sticlar evreu Leiba din laşi,
care avea dugheana pe locul bisericii Sfăntul Nicolae din Muntenimea de Mijloc.
Pentru că a construit fără acordul epitropilor bisericii o nouă dugheană mai mică,
este obligat să o demoleze în decurs de un an. Cum acestă noua dugheană nu era
demolată nici pe 10 octombrie 1774, boierii divanului Moldovei decid ca epitropii
bisericii să poată desfiinţa construcţia respectivă atunci când doresc 126 .
Informaţii noi referitoare la meşteşugarii şi negustorii evrei de pe teritoriul
Moldovei se regăsesc în recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1772-1773 şi
1774 realizate de administraţia militară ţaristă. Conform acestor recensăminte
efectuate din ordinul administraţiei militare ţariste, în cele 2899 de localităţi ale
Moldovei existau 85624 de capi de familie, din care în târguri şi oraşe locuiau
9419 sau 11% din totalul populaţiei ţării, iar restul de 76205 locuiau în mediul
rural sau 89%. Din totalul populaţiei ţării evreii în număr de 1323 de familii din
care 843 de familii locuiau în oraşe sau 8,8% din totalul populaţiei urbane, iar
restul de 480 de familii locuiau la sat sau 0,6% din populaţia rurală.
În anumite localităţi sau chiar ţinuturi, evreii reprezentau procente mai
mari decât media pe întreaga ţară, cum ar fi în Hotin unde existau 59 de familii de
evrei din totalul de 156 sau 37,8%, în Cernăuţi unde din 388 de familii, evreii erau
în număr de 92 sau aproape 25%, în Vijniţa din cele 153 de case şi posibil de
familii, evreii erau în număr de 71 de familii sau 46,4% din totalul populaţiei, în
târguşoarele din ţinutul Soroca(Râşcani, Movilău şi Soroca) 147 de familii din
totalul de 681 sau 21 ,5%, în târgurile din ţinutul Suceava (Suceava, Siret, Baia,
Paşcani) 105 familii de evrei din totalul de 950 sau 14,5%, la Dorohoi era de 13%,
la Hârlău de 10,5%, la Chişinău de 9,8%, la Botoşani cei 41 de familii de evrei din
totalul de 200 de familii reprezentau 7,7%, în Târgu Neamţ, Piatra Neamţ şi
Roman câte 6,5% fiecare, iar în Bacău şi Târgu Neamţ câte 2% fiecare, iar cele
171 de familii de evrei din Iaşi reprezentau 9% din totalul populaţiei oraşului Iaşi.
În cazul capitalei Moldovei, există posibilitatatea studierii dinamicii demografice
între 1755 şi 1774. Un număr mai mare de evrei existau şi în aşezările rurale din
ţinuturile Cernăuţi, cu 186 de familii, Hotin unde exista un număr de 163 de
familii, Dorohoi cu 47 de familii şi Orhei-Lăpuşna cu 38 de familii 127 •
Recensămintele sunt importante şi pentru faptul că dau posibilitatea în mai
mare măsură studierii structurii ocupaţionale, dar şi a originii în anumite. cazuri a
Documente privitoare la istoria oraşului laşi, voi. VII (1771-1780), 2005, p. 43, nr. 55.
Ibidem, p. 76-77, 109; nr. 92, 126.
127
IMER, voi. IU2, p. XXXVIII.
125

126
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evreilor din diferitele localităţi, în special urbane, ale Moldovei. În cazul ţinuturile
Putna, Suceava, Soroca, Tecuci, Neamţ, Roman, Bacău, Tutova meşteşugarii evrei
nu sunt menţionaţi. Astfel de meşteşugari evrei sunt menţionaţi în ţinutul
Câmpulung-Suceava, un velnicer din 12 evrei, în oraşul Cernăuţi 14 meşteşugari
din 92 de evrei: 1 argintar, 6 croitori, 1 zlătar, 4 covrigari, 1 ţimbelar
(ţambalagiu) şi un velnicer. În târgui Vijniţa din cei 71 de evrei sunt menţionaţi 9
meşteşugari, din care 3 croitori, 1 ciubotar, 1 ciupicar, 4 velniceri; în Tîrgul
Frumos un croitor din cei 15 evrei; în Dorohoi 3 croitori din care unul bătrân, şi
doi "slabi" din 21 de evrei; în Piatra Neamţ doi băieşi şi un croitor din 14 evrei; în
Hotin din cei 59 de evrei au fost menţionaţi 13 meşteşugari: 2 butnari, 4 croitori, 1
cocier, 2 sticlari, 2 şlicari, 1 zlătar, 1 tăbăcar; în Botoşani din cei 41 de evrei sunt
menţionaţi 4 meşteşugari din care un covrigar, 2 şlicari (producători de işlice) şi
un zlătar; în Hârlău în afara celor 11 poştaşi din localitate sunt menţionaţi
următorii meşteşugari: 2 velniceri şi un fost lucrător al sticlăriei.
În mod explicabil în Iaşi sunt menţionaţi cei mai mulţi evrei dintre toate
localităţile Moldovei din anii respectivi, în număr de 171 de familii. Informaţiile
referitoare la evreii din Iaşi sunt mai mult decât consistente pe lângă structura
ocupaţională fiind oferite informaţii referitoare la repartiţia pe străzi şi mahalale,
dar şi originea acestora. Astfel, din cei 12 evrei capi de familie (din totalul de 112
capi de familie de pe Uliţa Mare) sunt menţionaţi 2 zlătari şi un şlicar; din cei 10
evrei capi de familie din totalul de 173 din mahalaua Bărboiului sunt menţionaţi 2
tălmaci, 3 holircari, 1 sticlar, 1 şlicar, 1 doctor; din 44 de evrei capi de familie din
totalul de 154 din Mahalaua Rosească sunt menţionaţi 1 bacal, 1 covrigar, 1
ceasomicar, 1 cantaragiu, 1 holircar, 3 postăvari, 1 sticlar; din cei 16 capi de
familie evrei din totalul de 169 din mahalaua Podul Vechi sunt menţionaţi 1 ahtar,
4 holircari, 1 sticlar, 4 zlătari; din cei 8 capi de familie evrei din totalul de 45 din
mahalaua Târgui Făinii un halvagiu; din cei 4 capi de familie evrei din totalul de
51 din Mahalaua Chirvăsăriei 1 fanaragiu şi 1 holircar, din cei 43 de capi de
familii de evrei din totalul de 154 din mahalaua Hagioaiei sunt menţionaţi : 6
holircari, 1 croitor, 1postăvar; din cei 7 evrei capi de familie din mahalaua
Feredeilor din totalul de 100 capi de familii 1 holircar, un zlătar; iar în mahalaua
Muntenimii de Sus din cei doi capi de familii de evrei unul este sticlar. În celălalte
mahalale ale oraşului Iaşi sunt menţionaţi mai mulţi evrei fără să fie însă
consemnată ocupaţia acestora. În total recensămintele efectuate în aceşti ani
consemnează în mod direct în Iaşi un număr de 48 de meşteşugari sau cu ocupaţii
asimilate, în opinia noastră, meşteşugarilor. Numărul acestora era mai mare,
deorece o comunitate cu un număr atât de mare de membri avea nevoie de o
măcelărie care trebuia să pregătească carnea pentru consum potrivit prescripţiilor
ritualice şi deci implicit nişte măcelari specializaţi. Această situaţie era valabilă şi
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în celelalte localităţi ale Moldovei unde existau numeroşi evrei, cum ar fi
128
şi Hotin .

35
Cernăuţi

Din analiza meşteşugurilor practicate de evrei din oraşe şi tîrguri, aceştia
se ocupau cu producţia şi comerţul de băuturi alcoolice, holircarii şi velniceri, în
domeniul panificaţiei, covrigarii, cei din domeniul textilelor şi confecţiilor,
croitorii, şlicarii şi postăvarii, cu prelucrarea metalelor preţioase, argintarii şi
zlătarii, prelucrarea lemnului, butnarii şi cocierii. Cei mai mulţi dintre evreii din
mediul urban erau mici negustori care nu li se menţionează domeniul de activitate
în timp ce evreii din mediul rural erau orândari sau în anumite situaţii arendaşii
unor moşii. În anumite situaţii este menţionată originea acestora, aşa numiţii
"bejenari din Ţara Leşească", adică emigranţi din Polonia, "ho~incenii" proveniţi
din raiaua Hotinului sau "tighinenii", adică din raiaua Tighina. In alte cazuri unor
evrei din Iaşi li se adaugă denumirea de "frânc", adică proveniţi din ţări
occidentale mai apropiate sau mai îndepărtate.
Deşi din 1775 Bucovina este anexată de austrieci, vom menţiona faptul că
pe 3 aprilie 1776, Epitropia bisericii Sfăntul Neculai din Suceava a scos la licitaţie
arendarea "făclieriei" din localitate, adică atelierul de producere a lumânărilor. Au
fost anunţaţi toţi negustorii din Suceava greci, moldoveni, armeni dar şi evrei. În
acest caz, cei care ar fi câştigat licitaţia deveneau şi producători nu numai
negustori 129 •

IMER, voi. 1112, p. 104-132, nr. 84. Astfel în Cernăuţi există argintarul Haim, croitorii Bercu,
Buium, Iancu, Faibir, Iosip şi Leiba, zlătarul Şmil, covrigarii Iancu, Şmil, Leiba şi Herşcu,
ţimbelarul(ţambalagiul) Avram şi velnicerul Herşcu. În Vijnita existau croitorii: Avram fiul lui
Mosco, Şulim şi Samson, ciubotarul Iacob, ciupicarul Boroh şi velnicerii Avramco, Şloim, Berco
şi Mordco fiul lui Leiba, în Tîrgul Frumos croitorul Marcu, în Dorohoi croitorii Nuta care era
"bolnav" şi "bătrânii" Leiba şi Zavil, în Piatra Neamt băieşii Marco şi Herşul şi croitorul Moisă
"crav", în Hotin butnarii Iţco şi Butnariul, croitorii Zeilic, Herşcu, Moscu şi Iţco, cocierul Leiba,
sticlarul Iţco, şlicarii Ştrul şi Leiba, zlătarul Volva şi Ghidati ginerele, sticlarii Iţco şi Şmil, în
Botoşani Haim covrigar, şlicarii Peretu şi Zelmi şi Avram zlătar, În Hîrlău existau pe lângă cei Il
poştaşi, velnicerii Bercu şi Moisă şi Solomon de la manufactura de sticlă. În Iaşi pe Uliţa Mare
existau zlătarii Daniil şi Iosâp şi şlicarul Solomon, în mahalaua Bărboiului tălmacii Leiba şi
Solomon, holircarii Leiba, Marcu şi Ursu, sticlarul Iacob, şlicarul Isac şi doctorul Iosâp, în
Mahalaua Rosească bacalul Avram frâncu, covrigarul Lupu, ceasomicarul Moisăi, cantaragiul
Avram, holircarul Marcu, postăvarii Haim, Iani şi Şmil, sticlarul Izdrail, în mahalaua Podului
vechi ahtarul Solomon frâncu, holircarii Avram, Isac, Herşcu, Şmil, sticlarul Isac, zlătarii Cerbu,
Iancu, Ilie şi Moisăi, în mahalaua Târgului Făinii halvagiu Frâncu, în Mahalaua Chirvăsăriei
fanaragiul Avram şi holircarul Marcu, în mahalaua Hagioaiei holircarii Avram, Bercu, Iosif, Şmil,
Cerbu, Ursu, croitorul Cerbu "crav", postăvarul Dănilă, în mahalaua Feredeilor holircarul Iani,
zlătarul Avram, iar în mahalaua Muntenimii de sus sticlarul Leiba Şchiopul. Putem observa
diversitatea meşteşugurilor practicate de evreii de pe teritoriul Moldovei la această dată şi numărul
important al acestora.
129
Ibidem, p. 136, nr. 91. După anexarea Bucovinei de către austrieci, numărul evreilor din această
provincie a crescut permanent, fenomen înregistrat de meticuloasa administraţie austriacă.
vezi acelaşi volum, p. 203, nr. 127, nota 2.
128
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Pe 26 mai 1776 este menţionat Vigder ceprăgar meşteşugarul care
de la mitropolitul Gavril 2 stânjeni şi jumătate cu o chirie de 5 lei pe
130
an • Astfel, pe 18 octombrie 1776, breasla evreilor din Iaşi este autorizată de
Grigore Alexandru Ghica să scoată la mezat bunurile evreului Zalman Caşcaval
din Iaşi pentru a acoperi despăgubirile plătite solidar pentru infracţiunile comise
de acesta. Dincolo de discuţia juridică a cazului, documentul menţionează în mod
expres breasla evreilor, iar din numele de familie a lui Zalman, putem aprecia că
tatăl acestuia a fost un producător de brânzeturi 131 •
Din anul 1776 datează statutele confreriei sacre din Târgu Neamţ în care
sunt menţionaţi "fraţii meseriaşi înscrişi", prăvăliile acestora dar şi pietrele de
mormânt care trebuiau aşezate, fără alte detalii. Din acest document rezultă faptul
că cel puţin o parte dintre evreii din Târgu Neamţ practicau meşteşugurile 132 •
În ianuarie 1777 sunt menţionaţi mai mulţi meşteşugari şi negustori evrei
care au contribuit la construirea şi aprovizionarea curţii lui Ioan Canta biv vel
vistier. Astfel, Isac sticlarul a adus 66 "de ochiuri" de geam, stolerii evrei lucrează
o răsadniţă cu 100 de geamuri, sobele de "oale", adică de teracotă, sunt aduse de
la starostele evreu Bercu de la Movilău şi sunt montate probabil de nişte meşteri
tot evrei, lăcătuşii evrei au realizat elementele de fierărie de la curtea boierească,
la care se adaugă blănarul Dalabira(sau Talabira) care aduce blănuri de samuri de
la evreica Bela, pânza leşească este cumpărată de la o altă evreică Berla, un
ceaprazar evreu repară panglica (cureaua) pentru puşca nouă a boierului,
aprovizionarea cu măsline, capere, "vutcă de lăcrămioare" este făcută de la
evreica Zanţa, cositorul şi ţipirigul sunt cumpărate tot de la un negustor evreu. Din
analiza acestui document rezultă că meşterii şi negustorii evrei au avut un rol
important în construirea şi aprovizionarea curţii boiereşti a lui Ioan Canta biv vel
vistier 133 .
În martie acelaşi an sunt menţionaţi din nou "mesercii" adică măcelarii
evrei cu prilejul numirii lui Marco în calitate de hahambaşă 134 .
La 15 martie 1779 este menţionat Dănilă postăvar evreu, care avea de
achitat 231 lei şi 30 de bani Schitului din Codrii Iaşilor, în contul unei datorii a
meşteşugarului respectiv către Anastase Scorţescu, sumă lăsată prin testament
schituluii de către ultima persoană 135 .
Pe 16 iunie 1779, fraţii David şi Cerbul, fiii lui Isac, au vândut unor
negustori armeni din Iaşi două prăvălii cu 4 cămări şi o pivniţă, aflate pe uliţa
închiriază

130
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. VII, 2005, p. 225, nr. 204. Era meşteşugarul
care producea găitane pentru uniforme.
131
Ibidem, voi. VII, p. 274-275, nr. 225.
132
IMER, voi. IV2, p. 175-176, nr. 104.
133
Ibidem, p. 177, nr. 105. Este impresionantă diversitatea meşteşugarilor şi negustorilor evrei
menţionaţi în acest document.
134
Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. VII, p. 321, nr. 255. Măcelarii evrei din Iaşi
au fost menţionaţi până la sfărşitul perioadei analizate.
135
Ibidem, voi. X (1796-1800), Iaşi. 2007, Addenda et corigenda, p. 450, nr. 161.
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Podului Vechi cu 600 de lei, o sumă importantă pentru tranzacţiile imobiliare din
· d~I36
aceas t a~ penoa
a .
In 23 aprilie 1780, Epitropia Sfăntul Spiridon încasează 15 lei bezmen de
la două velniţe ale evreilor din Târgui Frumos, reprezentînd o nouă menţiune a
implicării evreilor în producţia de alcool 137 • În acelaşi an, pe 18 august 1780,
Constantin Moruzi a aprobat întemeierea târgului Şoldăneşti, viitorul oraş
Fălticeni, pe moşia boierului Ioniţă Başotă. Printre cei menţionaţi în hrisovul de
întemeiere sunt şi evreii care puteau să-şi construiască case, dugheni, crâşme,
pentru care plăteau bezmen, dar pentru velniţe, cimitir şi casa de rugăciuni erau
scutiţi de această plată. Fără îndoială toţi evreii care s-au stabilit în Şoldăneşti
138
(Fălticeni) erau meşteşugari şi negustori •
Pe 14 octombrie 1780, la măsurarea unui loc de casă sunt chemaţi
târgoveţi bătrâni moldoveni, armeni, dar şi evrei, ceea ce demonstrează vechimea
evreilor din Botoşani, implicarea lor în problemele comunităţii urbane indiferent
de natura acestora 139 .
În 1781, Franz Ioseph Sulzer consemnează faptul că în Moldova "nu există
târg care să fie plin de evrei" şi că aceştia locuiesc în case proprii şi că în
majoritatea lor sunt înstăriţi 140 • Şi Jean Louis Carra menţionează faptul că în
Moldova cei mai buni meşteşugari dintre ei sunt "armeni sau evrei", iar negustorii
străini armeni şi evrei controlează comerţul intern şi extern, negustorii autohtoni
îşi desfăşoară activitatea în interiorul ţării. Din descrierea lui Jean Louis Carra,
care cunoştea bine realităţile interne ale Moldovei, rezultă importanţa evreilor în
141
comerţul şi meşteşugurile din Moldova •
În mai 1782 este menţionată Merica şlicar din mahalaua Feredeilor din
142
Iaşi, un nou meşteşugar evreu producător de işlice • Pe 27 iulie 1782, ispravnicii
de Botoşani poruncesc unor locuitori creştini şi evrei din acest oraş să măsoare
locul de casă al lui Calistru blănar 143 •
Pe 11 noiembrie 1782, călătorul austriac Georg Lauterer angajează un
cărăuş evreu din Botoşani, care pentru doi ducaţi îi asigură transportul până la
Cernăuţi cu două căruţe cu 4 cai. Cărăuşia a rer,rezentat o nouă ocupaţie a evreilor
de pe teritoriul Mo Ido vei din această perioadă 1 4 .
Pe 24 noiembrie 1782, Alexandru Constantin Mavrocordat şi boierii ţării
decid prin anaforaua domnească ca evreii din Moldova să locuiască numai în
136

Ibidem, voi. VII, p. 542-543, nr. 412.
Ibidem, voi. VIII (1781-1790), 2006, p. 3, nr.l.
138
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140
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137

https://biblioteca-digitala.ro

38

Acta Bacoviensia XI/20 16

oraşe, interzicându-le dreptul de a mai locui la sate şi de a arenda moşii sau
cârciumi. Motivaţia interdicţiei a fost dată de litigiile dintre arendaşii evrei şi
proprietari, dar şi prin datoriile pentru băutură făcute de ţărani. Această interdicţie
dar şi alte de acest fel care au urmat a rămas literă moartă, nefiind aplicată din
diverse cauze 145 .
Între 1782-1788, consulul austriac Ignac Stephen Raicevich menţionează
faptul că "micile industrii de primă necesitate" dar şi comerţul dintre Ţara
Românească şi Moldova se află în mânile străinilor, printre care sunt menţionaţi şi
evreii din Galiţia. Diplomatul austriac menţionează faptul că evreii din Brody
comercializau 200000 piei de iepure, vîndute cu 50 de piaştri suta, aduceau
venituri de 100000 de piaştri. Chiar dacă nu detailează ocupaţiile evreilor din
Moldova, putem concluziona că printre negustorii şi meşteşugarii din această ţară
.
nu 1tpseau
evreu··146 .
În septembrie 1783, Alexandru Ioan Mavrocordat (Firaris) reglementează
drepturile şi obligaţiile tuturor negustorilor şi desăgarilor din Iaşi. Nici un
negustor autohton, armean sau evreu nu pot deschide dugheană nouă fără
aprobarea starostelui, iar desăgarilor(negustori mărunţi) li se interzice comerţul în
~
.. r41
sate d eorece sunt pro duse pagu be vamn .
În 1783, Alexandru Constantin Mavrocordat şi boierii din Divanul
Moldovei decid desfiinţarea velniţelor din ţară deoarece acestea au un impact
negativ asupra întregii ţări, atât prin prelucrarea unor mari cantităţi de cereale
strict necesare pentru hrana anuală a populaţiei, dar şi celor destinate livrărilor
către Poarta otomană, cât şi cheltuilele făcute pentru consumul de horilcă. A mai
fost menţionat faptul că cei mai mulţi velniceri sunt evrei ~i că în ţară se poate
produce rachiu din prune, tescovină, drojdie, sau vin stricat 14 .
Pe 23 aprilie 1784, Solomon Moise Leiba din Bălţi a arendat de la vistierul
Ianachi Cantacuzino venitul a trei sate din ţinutul Soroca alcătuit din bezmenul pe
case, dijma "din pâine", 4 mori de apă pe heleşteele din cele trei sate, o moară de
cai, dreptul de a pescui în cele trei iazuri, obligaţia de a comercializa 500 de vedre
de vin care aparţin proprietarului, dreptul de prelucrare a drojdiilor, dar şi scutirea
preoţilor şi dascălilor de la biserică de a plăti obligaţiile impuse ţăranilor. Această
informaţie demonstrează angrenarea evreilor în arendarea moşiilor de la boierii
din Moldova 149 .

145

IMER, voi. IU2, p. 247-248, nr. 159.
Călători străini, voi. X/l, p. 492. Ceilalţi străini menţionaţi de diplomatul austriac sunt: grecii
din Macedonia şi Albania (probabil şi aromâni), dar şi românii din Transilvania. Este menţionat
faptul că pieile de iepure erau aruncate anterior comerţului desfăşurat de evrei.
14
IMER, voi. Il/2, p. 259-260, nr. 167.
148
Ibidem, p. 262-264, nr. 170.
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Ibidem, p. 266-267, nr.173.
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În 1785, Alexandru d'Hauterive aflat în suita noului domn al Moldovei,
Alexandru Mavrocordat (Firaris), menţionează existenţa meşteşugarilor evrei în
Iaşi în calitate de tâmplari, croitori de haine şi ceasornicari 150 •
Informaţii noi despre meşteşugarii evrei se regăsesc în Sama Visteriei
Moldovei dintre anii 1784-1786. Astfel, este menţionată achitarea sumei de 256
de lei argintarului evreu David pentru 622 dramuri de argint inclusiv manopera
proprie. Încă o dată argintarii evrei se impun devenind furnizorii domnului ţării,
prin calitatea produselor realizate 151 •
Între 1784-1786, consulatul Rusiei de la Iaşi a întocmit o listă cu
negustorii proveniţi din Rusia şi mărfurile aduse de aceştia în Ţările Române sau
exportate în Imperiul otoman. Printre aceştia s-au aflat numeroşi negustori evrei
originari din diferite localităţi ale Rusiei. Impresionează cantitatea şi diversitatea
mărfurilor aduse de negustorii evrei din Rusia 152 •
Într-o carte de judecată din 1O septembrie 1786, este menţionat litigiul
dintre medelnicerul Constantin Vârnav şi evreul Aron asociaţi la o velniţă din
Dorohoi. Dincolo de soluţia judiciară dată de membrii divanului domnesc în
frunte cu mitropolitul ţării, informaţia atestă încă odată participarea evreilor la
producţia horilcii din cereale pe teritoriul Moldovei, faptul că aceştia se asociau cu
boieri autohtoni în această afacere 153 •
În 1787 contele d'Hauterive menţionează faptul că evreii din Moldova îşi
plătesc corect taxele fiscale, dar şi că au introdus în circuitul economic noi
resurse, cum ar fi pieile de iepure care înainte erau aruncate şi care în momentul
respectiv erau vându te în Germania 154 .
Pe 1 ianuarie 1788, Leiba ciubotarul din Botoşani cumpără de la familia
lui Vasile fiul lui Sava Vasluianul două case într-un Rerete. Aceasta reprezintă o
1 5
nouă menţiune a unui meşteşugar evreu din Botoşani
Într-un catastih de datornici ai boierului Constantin Balş dintre 20 iulie
1790-1794 sunt menţionaţi 26 de evrei care aveau datorii la acest boier. Printre
aceştia sunt şi anumiţi meşteşugari, cum ar fi Leiba işlicaru din Roman, casapii
evrei din acelaşi oraş, dar şi negustorul Pascal bacal din Roman 156 .
Informaţii noi despre meşteşugarii şi negustorii evrei de pe teritoriul
Moldovei le regăsim în documentele din 30 mai şi 12 iunie 1792, care au
reglementat înfiinţarea unui nou târg pe moşia Vlădeni a lui Costache Mareş. În
aceste documente care au reglementat înfiinţarea noului târg sunt menţionaţi
15

° Călători străini despre Ţările Române, voi. X/1, p. 691. Sunt menţionaţi alături de evreii din

laşi:

grecii, moldovenii şi nemţii.
IMER, voi. 1112, p. 273, nr. 178.
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Ibidem, p. P. 273-278, nr. 179.
153
Ibidem, p. 302-308, nr. 203.
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Ibidem, p. 322-323, nr. 212.
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negustorii, meşterii, dughenele, crâşmele, velniţele dar şi casapiile (măcelăriile),
ilustrând diversitatea ocupaţională a emigranţilor evrei care au participat la
formarea acestei aşezări 157 •
Noi informaţii cu caracter general referitoare la ocupaţiile evreilor din
Moldova se regăsesc în cartea domnească a lui Alexandru Moruzi din 20 iulie
1792 referitoare la târgui Burdujeni 158 , dar şi în anaforaua de judecată din 24 iulie
1794 în litigiul dintre evreii din târgui Bălţi şi stolnicul Iordache Panaite. În acest
ultim caz sunt menţionate căsăpia \măcelăria), comerţul cu vite, vin, rachiu, pâine,
1 9
lumânări, dughenele şi cârciumile .
Pe 20 august 1792, Antonie episcop de Roman dă un loc de casă
doctorului evreu Moise pentru aşezarea defmitivă a acestuia, pentru o chirie de 4
oca de ceară fe an, deoarece acesta a adus servicii medicale importante bolnavilor
din Roman 16 •
Negustorii şi meşteşugarii evrei din Iaşi participau la închirierea
dughenilor mănăstirilor din această localitate. Astfel printre cei care au închiriat
dugheni ale bisericii Sfăntul Nicolae Domnesc din Iaşi au fost Haim argintar, între
23 aprilie 1792-23 aprilie 1795, dar şi Isac "steclar", între 23 aprilie 1792-23
aprilie 1793. Şi în acest caz remarcăm faptul că argintarii şi stic1arii erau din
rândurile evreilor 161 •
Printre ocupaţiile evreilor de pe teritoriul Moldovei din această perioadă a
fost şi aceea de morar. Astfel, pe 13 octombrie 1792, Stan şi Constandin Paiul
vomici de poartă arată că moara şetrarului Necola de pe valea Cacainei a fost
înecată de iazul morii evreului Leiba aflată mai jos de moara lui Necula. Din nou,
pe 20 februarie 1793, Macovei Vâlcul cercetează starea morii şetrarului Necula
162
înecată de iazul morii lui Leiba •
Pe 25 noiembrie 1792, Meir casapul din Fălticeni a vândut banului Başotă
"un scaun de misemiţă" dar şi partea lui din "şura misemiţei", cealaltă parte
aparţinând lui Le iba casapul. De aici reiese că la sflirşitul secolului al XVIII -lea
evreii erau singurii casapi din Fălticeni 163 .
Evreii din Moldova erau specialişti şi în realizarea silitrei şi a prafului de
puşcă. Astfel, pe 7 decembrie 1792, Schilling, consulul Austriei la Iaşi informează
ministrul său că domnitorul Moldovei a trimis pe Gabr.iel starostele evreilor în
Polonia pentru a cumpăra căldări mari de aramă, dar şi "scule" pentru producerea
silitrei. Acestea au fost transportate şi instalate la Soroca. Au fost căutaţi mai
mulţi meşteri evrei care să fie trimişi la Soroca pentru producerea parafului de
157
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puşcă.

Atunci când a fost trimis în Polonia din ordinul domnitorului, starostele
Gabriel a desfăşurat acţiuni de recunoaştere a poziţiilor armatei ruse de pe malul
Nistrului 164 •
În 1792, evreii din Iaşi au achitat taxe în valoare de 4000 lei strânşi de
marele cămăraş. Suma plătită de evreii ieşeni pentru proprietăţile şi activitatea
economică desfăşurată reprezenta aproape un sfert din cei 16052 de lei şi 60 de
bani încasaţi de la locuitorii oraşului Iaşi. Putem considera că activitatea
economică a evreilor ieşeni era importantă şi că taxele achitate de aceştia
reprezentau o parte semnificativă din încasările fiscale din oraşul Iaşi 165 .
Dacă producerea vinului şi a rachiului, era cunoscută şi practicată pe scară
largă inclusiv de către autohtoni, berea a fost fabricată şi consumată în această
perioadă de cele mai multe ori de străini, inclusiv de evrei. Astfel, pe 15
octombrie 1793, Catrina Luna "nemţoaiaca", văduva lui Petru a Lăcătuşului
"neamţu", împreună cu mama ei, Ana, vinde berăria şi 2 case pentru suma de 350
de lei lui Ursul evreul din Târgui de Sus. Cele două femei, rămăse singure, au
vândut berăria pentru achitarea datoriilor şi pentru că nu se pricepeau. Berăria
avea o dotare impresionată alcătuită dintr-o căldare de fiert, 50 de balerci, 7 căzi şi
3 ciubere, producţia obţinută satisfăcând probabil numeroşi consumatori. În acest
caz berăria cumpărată de către Ursul era o adevărată "manufactură" cu activitate
în acest domeniu 166 •
În octombrie 1794, la porunca domnitorului Mihail Constantin Şuţu, a fost
evaluată la suma de 375 de lei şi 90 de bani pentru locuinţa ceasomicarului evreu
Moise aflată pe Uliţa Mare în Iaşi 167 •
Pe 1 august 1795 este menţionată breasla evreilor din laşi dar şi spitalul
propriu, cu prilejul înţelegerii dintre Gavril starostele acestei breslei şi Simon
Mărgineanul de la Podul de Piatră 168 •
În 1796, evreii din Iaşi au plătit visteriei Moldovei în fiecare lună câte 592
de lei şi 70 de bani conform hrisovului prin care au fost stabilite obligaţiile fiscale
ale acestora. Astfel, în 5 luni din 1796, în lunile iulie-noiembrie 1796, evreii din
Iaşi au plătit visteriei ţării importanta sumă de 2962 de lei şi 110 bani 169 •
Pe 22 ianuarie 1796, domnitorul Moldovei a decis demolarea cu
despăgubire a mai multor prăvălii care aparţineau unor negustori şi meşteşugari

164

Ibidem, p. 383, nr. 261.
Ibidem, p. 384-385, nr. 262.
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creştini şi evrei. Printre meşteşugarii evrei se numără şi Cerbul bărbatul şlicăriţei,
Vigder ,jidovul ceaprazar" şi Iosifargintar 170 •
La 14 iulie 1796 consulul Austriei la Iaşi informează ministrul său că
evreii supuşi străini austrieci şi ruşi refuză să plătească scumpirea cu 4 parale
pentru o ocă de carne cuşer impusă de către conducătorii evreilor autohtoni.
Consulul austriac menţionează intervenţia comună cu Ivan Severin, consulul
Rusiei în Moldova la Divanul ţării pentru eliminarea acestei scumpiri şi stabilirea
unui măcelar propriu pentru evreii austrieci şi ruşi. Se menţionează faptul că
meseriaşii au nevoie săptămânal de o cantitate mai mare de carne, de 15-20 de
ocale în raport cu prăvăliaşii, care consumă mult mai puţin 171 .
Pe 25 octombrie 1796 a fost încheiat un act de învoială între Ralu
Mavrocordat şi târgoveţii creştini şi evrei aşezaţi pe moşia Teleneşti. Pe lângă
diferitele activităţi comerciale sunt menţionate căsapiile şi taxele plătite
proprietarului pentru tăierea vitelor mari şi mici 172 .
La sfârşitul secolului al XVIII-lea datorită creşterii numărului de evrei din
diferite localităţi ale Moldovei, au fost menţionate pe lângă vechile bresle
evreieşti, formate din persoane cu ocupaţii diverse, şi bresle specializate ale unor
meşteşugari evrei din diferite localităţi ale Moldovei.
Astfel, din anul 1796-1797 datează statutul breslei ceaprazarilor evrei din
Iaşi. Din analiza acestui statut al breslei ceaprazarilor evrei reiese că aceştia erau
destul de numeroşi încât era necesară organizarea acestor meşteşugari într-o
breaslă separată de conglomeratul etnico-religios şi ocupaţional al breslei evreilor
din Iaşi. Membrii acestei bresle erau bogaţi, deoarece fiecare dintre ei era obligat
să achite trei dări diferite, în valoarea de jumătate de galben, către conducătorii
lor, în afara altor taxe mai mici. Era interzisă angajarea neevreilor de către
membrii breslei şi ca ucenicii şi calfele de această origine să lucreze pentru
.
·173
meşten neevret
.
Pe 13 mai 1797, aga Constantin Hasetin a reuşit să obţină de la domnitorul
Alexandru Callimachi închiderea măcelăriei evreilor care deservea şi pe cei
originari din spaţiul german. Toţi măcelarii evrei au fost arestaţi, jefuiţi şi
maltrataţi de către arnăuţii conduşi de aga Constantin Hasetin. A fost o măsură cu
caracter de forţă prin care personajul respectiv a încercat să impună propriul
monopol în acest domeniu 174 •

Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. X (1796-1800), 2007, nr. 6, p. 12. Cei trei
evrei menţionaţi la această dată îşi desfăşurau activitatea în acest loc, încă din anii
1774-1776.
171
IMER, voi. 11/2, p. 436-437, nr. 303.
172
Ibidem, p. 437-438, nr. 304.
173
IMER, voi. II/2, p.438-439, nr. 305. În această perioadă au fost înfiinţate şi alte bresle ale
meşteşugarilor evrei cum ar fi în 1794, breasla meşteşugarilor evrei din Roman, o asociaţie
eterogenă alcătuită din persoane cu ocupaţii diverse, iar în 1800 breasla croitorilor evrei din
Vlădeni, vezi şi nota 1 de la p. 439-440
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Pe 8 iunie 1797, este menţionat Leizer giuvaergiu care îl împrumută pe
Nahman cu 800 de lei cu o dobândă de 1% pe lună sau 12% pe an. Garantarea
împrumutului a fost făcută prin amanetarea casei de la Podul de Piatră care
aparţinea lui Nahman 175 . Pentru că împrumutul nu a putut fi achitat, Leizer a
devenit proprietarul acestei case dugheană, pe care a schimbat-o pentru o casă
176
aflată lîngă sinagogă şi o sută de lei, cu Neculai Dobre .
Tot în 1797 s-a format breasla potcăparilor şi căciularilor evrei din Iaşi.
Această breaslă era formată dintr-un număr de 118 de membri, care pentru
perioada respectivă însemna foarte mult. Membrii breslei lucrau atât pentru
nevoile oamenilor obişnuiţi, dar şi pentru cele ale clerului ortodox
(potcapun'1 e)177 .
Între 20 aprilie 1798 şi 22 iunie 1802 este menţionată o sticlărie la
Miclăuşeni în ţinutul Romanului. Astfel, la această sticlărie pe lângă muncitorii
necalificaţi este menţionat singurul meşter calificat, evreul Avram fiul lui Iacob,
dar şi cârciumarul Herşil care procura cenuşa de potasă necesară producţiei. Atât
Avram cât şi Herşil cârciumarul erau plătiţi atât în produse (porumb, grâu, carne),
dar şi cu sume importante de bani 178 .
Pe 27 mai 1798, Alexandru Callimachi domnul Moldovei reglementează
drepturile episcopului de Roman asupra târgului şi târgoveţilor din Roman.
Episcopia avea dreptul de orândă a vinului, a rachiului, a miedului şi a berii, la
care se adauga interdicţia oricărei persoane de a ţine "meserniţa de carne şi de a
ţine trunchiuri de tăiat carnea" fără aprobarea stăpânului moşiei. Aceste venituri
puteau fi arendate locuitorilor creştini sau evrei 179 •
În decembrie 1798 sunt înregistrate sumele încasate de la ţinuturile Orhei
şi Lăpuşna, la darea ajutorinţei de iarnă. Astfel, evreii din cele două ţinuturi au
plătit importanta sumă de 2165 de lei (dacă se poate compara cu sumele strânse de
la autohtoni) 180 •
Pe 10 martie 1799, Schilling, consulul Austriei la Iaşi, raportează
ministerului său că evreii austrieci au cumpărat 100 de livre potasă cu 9 florini
renani, care a fost transportată prin Suceava sau Cernăuţi la Danzig (Gdansk) 181 .

Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. X, p. 114, nr. 114.
Ibidem, p. 175, nr. 192.
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IMER, voi. Il/2, p. 441-445, nr. 308. Apariţia unor bresle ale meşteşugarilor evrei alcătuite
dintr-un număr foarte mare de persoane, atât în laşi dar şi în alte localităţi ale Moldovei, reprezintă
o dovadă elocventă a creşterii numărului de meşteşugari evrei pe teritoriul ţării la sfârşitul
secolului al XVIII-lea care într-un timp scurt vor monopoliza activităţi economice în întregime.
178
Constantin Şerban, O sticlărie În ţinutul Romanului la sfârşitul secolului al XVIII-lea, în
"Studii şi materiale de istorie medie", 1 (1956), p. 353-356.
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IMER, voi. IV2, p. 452-453, nr. 312.
180
Ibidem, p. 458-459, nr. 318.
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cumpărate de pe teritoriul Moldovei.
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Între contractul casapilor evrei dintre 1 martie 1799-1 martie 1800 sunt
atât "casapii" evrei sudiţi, care nu aveau voie să taie la "trunchi", dar şi
casapii autohtoni, inclusiv evrei, erau obligaţi să asigure cantităţi suficiente de
carne, inclusiv consulilor şi "sudiţilor" 182 .
Pe 19 august 1799 este menţionată "başca", adică beciul, pivniţa de la
mănstirea Barnovschi, spartă de hoţi, care aparţinea lui losip postăvar. Au fost
furate mai multe lucruri de valoare 183 .
În primele trei decenii ale secolului al XIX-lea numărul evreilor care s-au
aşezat pe teritoriul Moldovei a crescut considerabil. La fel ca în secolele
anterioare aceştia erau alcătuiţi din meşteşugari şi negustori şi sunt din ce în ce
mai numeroşi. Evreii încep să domine anumite ramuri meşteşugăreşti şi
comerciale, depăşind numeric pe autohtonii de religie creştină.
Informaţii semnificative referitoare la numărul şi ocupaţiilor evreilor din
laşi dispunem din Condica sufletelor şi a famiiliilor Stării de Jos din laşi din 15
martie 1808. Astfel, din 3307 de familii cu 1641 O de locuitori din laşi, existau 682
de familii de evrei cu 2869 de locuitori. Dintre aceştia în laşi existau 300 de
meseriaşi evrei care îşi desfăşurau activitatea în 48 de ramuri. Meseriaşii
reprezentau 46, 16% din totalul bărbaţilor evrei din Iaşi. Dintre meseriile cu un
mai mare număr de reprezentanţi sunt: rachierii (63), calfele (38), croitorii (22),
ucenicii (13), argaţii (6), argintarii (4), cepregarii (11), cârciumarii (8), ciubotarii
(9), sticlarii (9), olarii (6), şlicarii (6), etc. Putem considera că evreii angrenaţi în
producţia şi comerţul cu rachiu, prin numărul lor mare, 63, dominau această
ramură în capitala Moldovei. Numărul meşteşugarilor şi negustorilor evrei din
diferite localităţi ale Moldovei a continuat să crească permanent până la sfărşitul
perioadei analizate 184 .
Din anul 1814 datează statutul breslei croitorilor evrei din Iaşi, care
reprezintă un importat izvor referitor la evoluţia meşteşugurilor ieşene, cuprinzând
prevederi de ordin moral, religios şi comercial. Din faptul că în catastiful breslei
sunt înregistrate alegerile pentru organele de conducere din anii 1804-1814, dar şi
din anii 1815-1836, putem concluziona că a existat o continuitate între vechea
185
breaslă a croitorilor evrei din Iaşi menţionată în 1797 şi reînnoită în 1814 .
Pe 26 mai 1819, printr-un hrisov emis de Scarlat Alexandru Callimachi,
domnul Moldovei, întăreşte înţelegerea realizată între evreii aşezaţi în târgui de pe
moşia Dracşani din ţinutul Botoşani şi proprietarul acestei moşii, fostul mare
vornic Costache Mavrocordat. În acesat hrisov de întărire evreii au primit dreptul
menţionaţi

Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, voi. X ( 1796-1800), p. 235-236, nr. 259.
Ibidem, voi. X, p. 241-242, nr. 265. Conform documentului analizat hoţii au furat ,,multe
lucruri de odoare", beciul fiind închiriat de la mănăstire pentru a pune la adăpost lucrurile de
valoare ale familiei.
184
Ibidem, voi. III/1, p. 323-339, nr. 31; A se vedea şi tabelul sinteză de la paginile 150-151 din
acelaşi volum întocmit de Marius Geller.
185
IMER, voi. III/1, 379-382, nr. 51. Alte bresle ale croitorilor evrei din diferite localităţi ale
Moldovei au fost menţionate în Bacău în 1832 şi Fălticeni în 1836.
182
183

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia Xl/20 16

45

de înfiinţare a una sau două măcelării, de a produce şi comercializa pâine, covrigi,
vin, bere, med, de a înfiinţa o mumgerie(atelier de fabricat lumânări). Hrisovul
făcea distincţie între producţia realizată în casă în cantităţi mici, destinată
consumul propriu, şi "fabricile" deschise atât la uliţă (strada principală) cât şi la
mahala, pentru care trebuiau "să se învoiască cu stăpânul pentru a avea slobozenie
şi să plătească taxe" 186 .
În 1820 a fost întocmită o nouă catagrafie generală a populaţiei Moldovei
în timpul domniei lui Mihai Şuţu, care de data aceasta spre deosebire de aceea din
1808 a înregistrat numai capii de familie sau contribuabilii care trebuiau să achite
taxe şi impozite. Astfel, conform acestei catagrafii, în Iaşi existau 4139 de capi de
familie, din care 1104 de evrei. Dintre aceştia existau 569 de meseriaşi evrei, care
îşi desfăşurau activitatea în 74 de meserii din cele 102 înregistrate în catagrafie.
Meseriaş ii evrei reprezentau 51,5% din totalul bărbaţilor evrei din Iaşi. A avut loc
o creştere substanţială a ponderii evreilor din Iaşi, dar şi a meseriaşilor evrei,
aproape o dublare în raport cu prima catagrafie din secolul al XIX-lea, aceea din
1808. Astfel, în 1820, cei mai numeroşi meşteşug ari evrei au fost: croitorii ( 124,
faţă de 22 în prima catagrafie), ciubotarii (53, faţă de 9 în prima catagrafie, o
creştere de 6 ori), calfele (47 faţă de 38), precupeţi (42 faţă de 21), cepregari (24
faţă de 11), sticlarii (21 faţă de 9), casapii (18 faţă de 2), argintarii(l3 faţă de 4),
giuvaergii ( 11 faţă de 5), zarafii (8 faţă de 2), tinichigii( 6 faţă de 1) etc. În anumite
situaţii, cum ar fi aceea a rachierilor în special, catagrafia din 1820 a înregistrat o
scădere semnificativă în raport cu aceea din 1808 de la 63 la 27. În cazul ultimii
ramuri scăderea de peste 50% poate fi explicată prin omisiunile şi lipsurile
inerente în documentele de acest gen de la începutul secolului al XIX-lea. Încă din
acest moment, meşteşugarii evrei ieşeni dominau numeric anumite ramuri în
raport cu meşteşugarii creştini, cum ar fi: argintăria, ceprăgarii, calfele, harabagii,
sticlarii 187 • Tot în această catagrafie din cei 55 capi de familie evrei din Bacău,
existau 1 argintar, 1 cepregar, 1 ciubotar şi 6 croitori. Evreii reprezentau o
minoritate redusă atât din populaţia generală, dar şi dintre negustorii şi
meşteşugarii oraşului Bacău 188 • Conform aceleiaşi catagrafii, printre cei 8 capi de
familie evrei din Târgu Ocna, este menţionat Avram argintarPe 1 februarie 1823,
Ioniţă Sandu Sturdza a reconfrrmat autoritatea hahambaşei asupra evreilor de pe
teritoriul Moldovei, care erau obligaţi să-i acorde ascultare. Evreii supuşi străini

Ibidem, p. 429, nr. 77. Fabricile menţionate erau de fapt nişte ateliere sau manufacturi cu un
mai mare de lucrători.
187
Ibidem, p. 150-151. Există anumite diferenţe între numărul meşteşugarilor evrei în lista
întocmită de Marius Geller şi aceea întocmită de Gheorghe Ghibănescu reprodusă de altfel în
acelaşi volum la pagina 152
188
Silviu Văcaru, Populaţia târgului Bacău la 1820, în ,,Acta Bacoviensia" nr. IV/ 2009, p. 17-18.
Evreii reprezentau 10% din populaţia totală de 557 capi de familie din Bacău.
186

număr
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nu mai aveau dreptul la haham şi măcelărie separată. Sunt menţionaţi din nou
măcelarii evrei, iar printre fruntaşii evreilor este amintit un IosifPostăvariu 189 •
Pe 25 iulie 1823, printr-un hrisov emis de Ioniţă Sandu Sturdza sunt
stabilite drepturile şi obligaţiile târgoveţilor evrei din Podul Iloaiei. În urma
analizei acestui hrisov din această localitate, evreii erau măcelari, fabricau pâine şi
covrigi, aveau dreptul de a înfiinţa "fabrici" de bere, med, sau mumgerie adică
"fabrică" sau mai degrabă atelier de lumânări, atât la "uliţă cât şi la mahala".
Pentru înfiinţarea "fabricilor" trebuiau însă să se înţeleagă cu proprietarul târgului,
hatmanul Constantin Palade 190 .
La 13 februarie 1826, Ioniţă Sandu Sturdza a decis ca numai pământenii
creştini să producă şi să comercializeze lumânări de ceară galbenă, iar evreilor le
era interzisă această activitate, pe motivul că amestecă ceara cu untdelemn şi seu
de animale, materii prime mai ieftine decât ceara. Probabil interdicţia a fost
determinată şi de utilizarea în servicul religios
din bisericile creştine a
lumânărilor de ceară. Interdicţia, ca de altfel şi cele din alte domenii, nu a fost
aplicată 191 • Pe 26 februarie 1826, Ioniţă Sandu Sturdza întăreşte anafoaraua
Divanului prin care a fost reglementat litigiul dintre spătarul Andrei Başotă şi
evreii din Fălticeni. A fost întocmit un nou aşezământ după modelul existent şi la
alte târguri. Cu acest prilej a fost menţionată pităria (brutăria) lui Iţic Calman, care
a aparţinut până în 1805 lui Ştefan Başotă (tatăl lui Andrei Başotă), iar din acest
192
an, evreu1m respectiv .
În întreaga perioadă analizată meşteşugarii şi negustorii evrei au
reprezentat un element aparte în evoluţia celor două categorii pe teritoriul
Moldovei. Dacă o bună parte din perioada analizată numărul evreilor a fost redus,
numărul acestora crescut foarte mult mai ales în primele decenii ale secolului al
XIX-lea. În cea mai mare parte a acestei perioade, evreii au fost o populaţie
urbană care s-au ocupat cu meşteşugurile şi negoţul de mici dimensiuni, activând
alături de ceilalţi locuitori. Între locuitorii autohtoni şi evreii stabiliţi în diferite
localităţi s-au stabilit relaţii fireşti de convieţuire şi vecinitate. Impresionează
diversitatea ocupaţiilor comerciale şi meşteşugăreşti practicate de evrei în
perioada analizată.
o

o

IMER, voi. III/1, p. 486, nr. 100. Acesta din urmă putea să fie atât un negustor sau meşteşugar
de postav, sau fiul unui negustor sau meşteşugar cu această specialitate.
190
Ibidem, p. 487, nr. 101. Hrisovul de înfiinţare a târgului Podul Iloaiei are un conţinut identic cu
cel pentru înfiinţarea târgului Drăcşani din ţinutul Botoşani din timpul lui Scarlat Alexandru
Callimachi.
191
Ibidem, p. 523-524, nr. 116.
192
Ibidem, p. 524, nr. 117.
189
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MITROPOLITUL CALINIC MICLESCU
-REPERE GENEALOGICEDr. Alexandrina CUŢUI

Mertopolitan Calinic Miclescu - genealogical marks
Abstract

Metropolitan Calinic Miclescu was horn in the village Calinesti in
Botosani Contry, in 1822. This father Scarlat Miclescu carne from old
family of Moldovan boyars Miclescu. Metropolitan's mother, Maria carne
from Beldiman family, as famous as his frather's family. Metropolitan Calinic
was the nephewofMetropolitan Sofronie Miclescu.
Keywords: metropolitan, boyars, family, ascendents, monks.
În rândul marilor personalităţi bisericeşti şi istorice care au contribuit cu
mintea, inima şi faptele lor la zidirea sufletească a credincioşilor dar şi la zidirea
politică a României au fost şi membrii ierarhiei Bisericii Ortodoxe Române. Între
aceştia, mitropolitul Calinic Miclescu îşi are locul său de cinste.
S-a născut în localitatea Călineşti din judeţul Botoşani în anul 1822 şi
nicidecum în oraşul Suceava cum este menţionat în unele publicaţii, (deoarece
Bucovina era în timpul acela sub dominaţie austriacă) ca fiind fiul legitim al "vel
2
logofătului Scarlat Miclescu 1 şi al Mariei, născută Beldiman" , ambii descendenţi
din cele mai vechi şi mai însemnate familii aristocratice din Moldova. Prima
menţiune referitoare la familia Miclescu, este atestată printr-un ispisoc (hrisov)
din 1438 şi apoi 1464 3 . O altă menţiune afirmă faptul că se trage de prin părţile
Maramureşului, înainte de anul 1200 4 • După alte informaţii se pare că familia
1

Dimitrie Scarlat Miclescu a fost fratele mai mare a lui Calinic Miclescu. (n. 29 februarie 1820,
!yi - d. 21 noiembrie 1896, Botosani) a fost politician, fost ministru. Mormântul său se află în
Cimitirul Eternitatea din Botosani, iar pe piatra sa funerară scrie şi acum ,,Aici odihneşte amicul
ţăranilor".

Originea neamului Beldiman se leagă de vechea familie maghiară Beldi, de care s-a despărţit,
stabilindu-se în Moldova prin secolul al XIV-lea. Evocări, în ,,Biserica Ortodoxă Română", anul
LXXVII, Nr. 7-10, iunie-octombrie, Bucureşti, 1959, p. 816.
3
Constantin Rezachevici, Enciclopedia domnilor români. Cronologia critică a domnilor din Ţara
Românească şi Moldova, voi. I, (Secolele XIV-XVI), Bucureşti, 2001, p. 804.
4
Ioan Rotundu, Sub povara istoriei familiei de boieri Mic/eseu, în "Jurnalul de Botoşani şi
Dorohoi", Botoşani, 26 ianuarie, 2008, pp.l-3.
2
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Miclescu era originară de dincolo de Milcov 5 , dar emigrase în Moldova datorită
revoluţiei din 1821 6 , unde s-a şi stabilit, continuând practicarea agricultUrii la o
scară destul de mare, dat fiind faptul că suprafeţele de teren ce le deţinea erau
semnificative. Această familie mare de boieri era înrudită cu toate marile familii
boiereşti din Moldova şi chiar din Valahia si Ungaria: Donici, Kogălniceanu,
Vâmav, Rosseti, Negri, Cuza, Greceanu 7, Cantacuzino 8, Jurgea, RosettiRoznoveanu, Butureanu, Dubău (familie ce provenea, probabil de dincolo de Prut
din Basarabia), Moreanu, Canano, Dabija, Carp, Gheucă, Boerescu, Singiorz,
Catargi, Ghika, Glogoveanu, Grecianul, Kostaki, Krupenski, Negruzzi, Obedeanu,
Prăjescu 9 , Sturdza, Şutzu 10 . Micleştii au fost înrudiţi şi cu familia As lan 11 , care era
un neam boieresc din Moldova, unde se afla din secolul al XVII-lea. Probabil că
descinde de la Aslan Vomicul, boier din Valahia, despre care scriu cronicile ţării
în anull632, când a fost făcut Ban la Craiova de Leon Vodă. Înrudirea cu familia
Beldiman o ştim şi din faptul că Scarlat Miclescu, tatăl lui Calinic Miclescu a luat
de soţie pe Maria, născută Beldiman. Originea neamului Beldiman se leagă de
vechea şi ilustra familie maghiară Beldi din care s-a despărţit, stabilindu-se în
Moldova prin secolul al XIV-lea 12 .
Micleştii, al căror blazon este prezentat
pe fundal verde de o cetate cu două turnuri şi o
poartă
aurită,
deasupra careia se află
încrucişate o sabie şi o cheie, care aminteşte de
Cetatea Hotinului, unde pe vremuri au fost
castelani şi unde legenda spune că un Miclescu
a învins pe turci (http://ro.wikipedia.org/
wiki/Fi%C8%99ier:Blazon_ Miclescu.jpg), au
fost foarte apropiaţi de Biserică, astfel că trei
•
reprezentanţi ai acestei familii au ajuns
mitropoliţi ai Bisericii Ortodoxe Române: Sofronie Miclescu 13 , Calinic Miclescu
14
şi Veniamin Costachi (1768-1846), personalităşii de primă mărime (mama sa era
5
6

Evocări, B.O.R., op. cit., p. 816.
Cronica, în "Candela-Foaie bisericească-literară", anul V, Nr. 9, Cernăuţi, Tipografia

Arhiepiscopală,

1886, pp. 36-37.
Octav G. Leca, Genealogia a 100 de case din Ţara Românească şi Moldova, seria I,
Bucureşti , 1911 , planşele 32,44,52,62,77,
8
Preot Florin Ţuscanu, Sofronie Vâmav, Iaşi , Editura "Sf. Mina", 2002, p. 13.
9
Ioan Godeanu, Un cercetător al înaintaşilor: 1. C. Miclescu-Prăjescu" conferinţă susţinută la
Intitutul Român de Genealogie şi Heraldică " Sever Zotta", Congresul Naţional de Genealogie şi
Heraldică, Iaşi 13-15 mai 2010.
10
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII,
Bucureşti , 1971, p.330.
7

11

N . Iorga, Studii şi documente, V, sine nomine, Bucureşti, 1903, p. 591.

12

Constantin Rezachevici, op. cit., pp.804-805.
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Miclescu), unul arhimandrit iar apoi arhiereu in partibus de Diocleea, pe nume
Irinarh Miclescu, din botez Ioan, fiind mai întâi călugăr la Dioclee şi unul pe
nume Gherasim, arhidiacon la mitropolie 15 • Familia Miclescu a fost una dintre
cele mai bogate şi mai înstărite din ţară, având mii de hectare şi ocupând primele
locuri în ţară în ceea ce priveşte agricultura 16 •
Mitropolitul Veniamin Costachi a fost un venerabil ierarh al Bisericii
Ortodoxe Române. El a păstorit eparhiile din Moldova timp de o jumătate de secol
( 1792-1842). A fost un mare cărturar, traducător de cărţi, ctitor de şcoli şi biserici,
părinte sufletesc al Moldovei, ales slujitor al Bisericii lui Hristos, dascăl, sfetnic şi
călugăr devotat. La 1 iunie 1796, după patru ani de păstorie la Huşi, tânărul
vlădică Veniamin trece ca episcop la Roman, unde păstoreşte şapte ani. Aici
fondează un spital, o farmacie şi plăteşte din fondurile episcopiei un doctor pentru
bolnavi 17 • Totodată, face deosebită ordine în rândul clerului bisericesc. În martie
1803, mitropolitul Iacob Stamati, venerabilul său părinte duhovnicesc, se mută la
cele veşnice. După câteva zile, episcopul Veniamin Costachi este ales mitropolit
al Moldovei. Multe şi grele au fost necazurile abătute asupra marelui mitropolit,
dar mult mai numeroase şi vrednice de pomenit au fost realizările sale, atât pe
18
tărâm duhovnicesc şi eclesiastic, cât şi pe tărâm cultural, social şi patriotic .
Strănepotul lui Calinic Miclescu, Radu Alexandru Miclescu este printre
singurii descendenti ai familiei Miclescu ce se mai află în viaţă în prezent, locuind
la Conacul boieresc de la Călineşti-Botoşani 19 (moştenire a familiei Micleştilor),
dar şi în Germania începând cu anul 1973. Acesta mărturiseşte că Scarlat
Miclescu, tatăl mitropolitului Calinic Miclescu, care a trăit în perioada 1788-12
aprilie 1852, a avut în total 18 sate, printre care Dumbrăveni şi Siminicea (care în
momentul de faţă se află în judeţul Suceava), dar şi satele Cucorani, Cerviceşti,

13

Sofronie Miclescu (n. 1790- d. 21 mai 1861) a fost un cleric român, care a îndeplinit rangul de
episcop al Huşilor (1826-1851) şi apoi pe cel de mitropolit al Moldovei şi Sucevei (1851-1861 ).
1
Pr. prof. C. Cojocaru, Meletie Istrati, Episcop de Huşi, Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Anul
LX, Nr. 10-12, Octombrie-Decembrie 1984, Iaşi, Redacţia şi Administraţia Arhiepiscopia laşilor,
p. 760.
15
Andrei Pippidi, Genealogia familiei Mic/eseu, după un izvor necunoscut, în ,,Arhiva
genealogică", VI (XI), 1999, nr. 1-4, Iaşi, pp.157-168.
16
Sandu Miclescu, Genealogia familiei Mic/eseu. Întrebări, coincideţe, conferinţă susţinută la
Intitutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", Congresul Naţional de Genealogie şi
Heraldică, Iaşi 13-15 mai 201 O.
17
N. C. Enescu, Veniamin Costachi ctitor şi îndrumător al şcolilor naţionale din Moldova, în
"Mitropo1ia Moldovei şi Sucevei", an. XLIII, nr. 1-2/1967, Iaşi, p. 32.
18
Nicolae Iorga, O icoană curată: Mitropolitul Veniamin Costachi, în Oameni cari au fost, ediţie
de Ion Roman, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1967, p.72.
19
Sever Zotta, O colecţie veche de spiţe de neam în ,,Revista de Istorie", nr. XIV, Bucureşti, 1928,
p.158.
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Grigoreşti,

din judeţul Botoşani (acestea fiind localităţile care au fost identificate
că au aparţinut domeniului Miclescu, numărul acestora fiind mult mai mare) 20 .
Despre înrudirea familiilor boiereşti, Octav Leca 21 specifica acest
amănunt, făcând o descriere genealogică a câtorva case din Ţara Românească şi
din Moldova. Fiind o familie numeroasă, Micleştii se vor răspândi în toată
Moldova, fie prin funcţiile care le vor avea în cadrul statului sau în cadrul
Bisericii, fie prin înrudirea cu alte familii prin căsătorie.
Familia Miclescu este atestată de la 1436 22 , când un anume strămoş
Stanciu a fost om de vază la curtea lui Alexandru cel Bun şi apoi la cea a lui
Ştefan cel Mare, dar se pare că originile acestei familii ar data în jurul anului
1200, înainte de descălecatullui Dragoş Vodă, de prin părţile Maramureşului 23 •
Arborele familiei a fost făcut în anul 1821, în baza documentelor care se
aflau la acea vreme, primele acte oficiale fiind datate în vremea lui Ştefan, când
Stanciul este declarat pârcălab de Hotin: "Cu mila Lui Dumnezeu, Noi Ilie
Voievod şi fratele domniei noastre Ştefan ca domn al Ţării Moldovei, înştiinţare
facem prin aceasta a noastră carte tuturor care vor vedea sau vor auzi, pentru
adevărata slugă a noastră hotnogul Stanciul pârcălab de Hotin, carele slujind nouă
cu dreapta credinţă în slujba, mi1uindu-l-am pre el cu deosebita milă şi încă l-am
dat în pământul nostrum, satul de la Crasna unde îi sunt şi casele, ca să-i fie şi lui
urie cu tot venitul, lui şi fiilor lui şi nepoţilor lui, şi strănepoţilor lui şi
răstrănepoţilor lui şi la tot neamul lui, neclintit nici odanoară în veci. În hotarul
acelui sat să fie după bătrâneştile hotare pe unde din veci au apucat.
Şi spre aceasta este credinţa domniilor noastre mai sus zise, Ilie voievod şi
Ştefan voievod şi credinţa boierilor noştri, credinţă dumiei sale Jurj Fratovcchi şi
fiilor lui, şi credinţă dumiei sale Vâlcu şi fiilor lui, credinţă dumiei sale Isaia şi
fiilor lui, credinţă dumiei sale Hudici şi fiilor lui, şi credinţă dumniei sale Jurj
Piatră şi fiilor lui, şi credinţă dumniei sale Steful şi copiilor lui, şi credinţă
dumniei sale Negrilă şi fiilor lui, şi credinţă dumiei sale Lazor şi fratelui său
Stanciul, şi credinţă dumiei sale Costa Dragoş, şi credinţă dumiei sale Simion
Turcu, şi credinţă Banciul şi fratelui său Şteful, şi credinţă dumiei sale Dumici şi
credinţă dumiei sale Bogdan stolnicul, credinţă dumiei sale Albu ceaşnicul şi
credinţă tuturor boierilor noştri ai Moldovei, mari şi mici, pe cine Dumnezeu îi va
alege să fie domn, să nu strice a noastră danie, ci mai vârtos săi-o întărească, căci
Sandu Miclescu, Genealogia familiei Mic/eseu. Întrebări, coincideţe, conferinţă susţinută la
Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", Congresul Naţional de Genealogie şi
Heraldică, laşi 13-15 mai 2010.
21
Octav G. Lecca, op. cit., planşele 32, 44, 52, 62, 77.
22
I.C. Miclescu -Prăjescu, Boieri moldoveni din veacul al XV-lea: Stanciu pârcălab de Hotin şi
Stanciu Marele, în RIR, VII, 1937, pp. 358-370.
23
Răzvan Sauciuc, Marius Cesane, Întoarcerea boierilor moldoveni, în "Evenimentul de
Botoşani", Botoşani, luni 19 februarie 2007, p. 4.
20
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i-am dat-o pentru a sa dreaptă şi credinciosă slujbă. Iar spre mai mare tărie a
tuturor cele de mai de sus scrise, poruncesc slugii noastre credincioase Oancea
logofătul a scrie şi să lege pecetea către a noastră carte. A scris Oţel în Vaslui în
anul 6944 luna aprilie ziua 21 " 24 •
Această însemnare a fost făcută de un oarecare Oţel din Vaslui în anul
6944 luna aprilie ziua 21 şi tradusă in limba noastră din limba sârbească la data de
22 iulie 1816 de Clucer Pavil Dobrici, iar cuvintele au fost rostite de voievodul
Ştefan (1457 -1504 ). Marea familie a Micleştilor o găsim menţionată atât în
Suceava25 cât şi în Botoşani 26 şi Vaslui 27 . În unele surse această mare familie o
găsim menţionată ca locuind si în Iaşi, căci altfel nu ne putem explica faptul că
Dimitrie Scarlat Miclescu, al doilea fiul al marelui logofat Scarlat Miclescu şi al
Mariei, fratele mai mare al mitropolitului Calinic Miclescu, este născut în Iaşi la
data de 29 februarie 1820 28 •
Nu putem şti de ce la doar doi ani după naşterea primului fiu, familia
Scarlat si Maria Miclescu se mută în Călineşti Botoşani, unde îl va naşte pe
Calinic. După unii istorici, Calinic s-a născut în oraşul Suceava (acesta aflându-se
atunci sub dominaţie habsburgică) având numele de botez Constantin, la fel ca al
bunicului lui dinspre tată Constantin Miclescu căsătorit cu Zoe, născută Vâmav 29 ,
al doilea copil al lor. Familia Micleştilor se ridică la o situaţie în boieria mare abia
30
după anul1700 .
Ştim că pe la anul 1713 este amintit în preajma regiunii Cernăuţi din
Bucovina, starostele Gavril Miclescu 31 sau Gavril Miclescu biv Vel Vomic
staroste de Cemăuţe 2 • Acesta era fiul lui Grigore Miclescu, frate cu Vasile
Miclescu şi căsătorit cu Catrina, fiica lui Teodosie Dubău 33 . O parte din marile

Mihai Costăchescu, Documentele Moldovei înainte de Ştefan cel Mare, Iaşi, Documentul nr.141,
voi. 1, "f.e." 1931, pp. 429-439.
25
Istoria Bisericii Române - manual pentru institutele teologice, Bucureşti, Editura Institutului
Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1958, p. 816.
26
Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Ediţia a 2-a, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
2002, p. 375.
27
Andrei Pippidi, op.cit., p. 158.
28
Dicţionarul literaturii române de la origini până în I900, Bucureşti, Ed. Academiei, 1979, pag.
565
29
Mircea Păcurariu, Dicţionarul ... ,passim.
30
N. Iorga, Studii şi documente, V, ... , p. 591.
31
Al. Bocăneţu, Istoria oraşului Cernăuţi pe timpul Moldovei, în "Codrul Cosminului",
Universitatea din Cernăuţi", ,,Buletinul Institutului de Istorie şi Limbă", An. VI, 1929-1930,
Cernăuţi, Institutul de Arte grafice şi Editură "Glasul Bucovinei", 1930, p.165.
32
Ibidem, p.172.
33
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor Dregători din Ţara Românească şi Moldova sec XIV-XVII,
Bucureşti, ed. Enciclopedică Română, 1971, p. 415.
24
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familii de boieri le gasim amintite în spaţiul dintre Prut şi Nistru, ca locuind in
acele teritorii şi având achiziţionate mari proprietaţi 34 .
Tot numele de Gavril Miclescu il găsim menţionat intr-un alt document la
1715, ca mare logofăt sub Nicolai Mavrocordat, iar in 1726-1 ianuarie 1729, ca
mare logofăt sub Grigore II Ghica 35 . În unele documente şi izvoare 36 mai vechi
găsim amintite anumite persoane aparţinând aceleiaşi familii a Micleştilor. De
exemplu, in anul 1686, îl găsim amintit pe Ion Miclescu ca logofăt al doilea 37 iar
în anul 1650 este menţionat boierul Gligore (Grigore) Miclescu, cel care îi dă lui
Costache Jora (în 1650) târgui Dubăsare 8 •
Trebuie amintit că boierii moldoveni ca şi familia Micleştilor aveau moşii
dincolo de Nistru pe care le munceau cu oameni din Moldova 39 . Moşiile
Micleştilor se întindeau până la gura Răutului, unde Nistru} se putea trece pe un
pod de "dubase", adică luntre. În preajma acelui vad se formase cu timpul satul
Dubăsari, iar apoi târgui Dubăsarilor, fostă proprietate a marii şi bogatei familii a
Micleştilor.

Familia Miclescu este amintită şi în ţinutul Vasluiului, acolo unde există două
localitati cu acelaşi nume. Este satul Micleşti, comuna Banca şi chiar comuna
Micleşti. Însă proprietăţile familiei nu se limitau doar la aceste localităţi.
Un ascendant al familiei Miclescu este Grigore paharnicul de la Micleşti, care
şi-a clădit cariera începând din vremea lui Vasile vodă Lupu, continuând să urce
în ierarhie în timpul domnilor Gheorghe Ştefan şi Istratie Dabija, care-1 face mare
paharnic. Aflat în această postură până la 1668, când trece la cele veşnice, a reuşit
să cumpere un mare numar de sate (şi părţi de sate) aflate pe valea Vasluiului, de
la Soleşti la sud, până în nord la Pribeşti, sate aflate în apropierea aşezării de
baştină a lui Grigore, anume Gugeştii, unde era răzeş. Astfel, pe valea Vasluiului,
întins pe direcţia sud-nord, domeniul familiei paharnicului Grigore - completat
ulterior de fiii săi, Vasile si Gavril, până în primul deceniu al secolului XVIII îngloba satele Boldeşti, Moiceşti, Popeşti, Micleşti, Chirceşti, Şerbeşti, Ruseni,
Ciorteşti, toate aflate pe partea de est a râului. Se adaugau satele Noureşti şi
Totoieşti, aflate de cealaltă parte a râului, precum şi Gugeştii, Fâscanii şi alte
câteva sate şi selişti aflate în vecinatate, pe apa Crasnei. Stabilindu-şi reşedinţa la
Micleşti, fiii pahamicului Grigore vor lua numele acestui sat. Pâna astăzi, la
Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prot şi Nistro, partea 1, Bucureşti, 1940, p.
58.
35
Nicolai Grămadă, Cancelaria Domnească în Moldova, în, "Codrii Cosminului ", Buletinul
,Jnstitutului de Istorie şi Limbă", .,Mari logofeţi până la domnia lui Constantin Mavrocordat ",
Cernăuţi, 1935, p. 193.
36
Ibidem, p.197.
37
Ibidem, p.198.
38
Relaţiunile Românilor Transnistreni cu Cazacii, în "Codrul Cosminului", Buletinul Institutului
de Istorie şi Limbă, Anul 1, 1924, Cernăuţi, 1925, p. 486.
39
Ibidem, p. 486.
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Gugeşti, Micleşti şi Popeşti (toate în judeţul Vaslui) s-au păstrat biserici care, prin
pisaniile aşezate de ctitori deasupra uşilor, ne vorbesc de vechii stapâni din
familia Miclescu40 •
Cele mai multe dintre ctitoriile familiei Miclescu sunt concentrate în acest
judeţ, acolo unde aveau şi cele mai numeroase proprietăţi: biserica Tăierea
Capului Sf. Ioan Botezatorul din Popeşti (corn. Micleşti), construită la 1793 de
spătarul Dimitrie Miclescu; biserica Sf. Nicolae, refacută la 1830 de vomiceasa
Raluca Miclescu 41 ; monumentala biserica Sf. Nicolae de la Gugeşti (Fălciu),
zidită de marele vomic Nicolae Dimachi şi soţia sa Pulcheri Miclescu la 1819. În
sudul judeţului Iaşi, se afla biserica Sfinţii Apostoli din Păuşeşti (corn. Dumeşti),
construită la 1805 de fostul mare spătar Iancu Miclescu şi biserica de vălătuci cu
hramul Adormirea Maicii Domnului din Şerbeşti, construită la 1808 de Sandu
Miclescu (ambele se aflau, pe vremuri, în ţinutul Vaslui). Câteva ctitorii ale
aceleiaşi familii se afla în nordul Moldovei, fiind legate de reşedinţele din acea
42
zonă . Toate aceste ctitorii stau mărturie a vredniciei unui neam care a jucat un
rol important în istoria Moldovei şi, apoi, a României întregi.
O altă informaţie deosebit de importantă ce atestă o şi mai îndelungată
existenţă a acestei familii de moşieri în Moldova este Cronica Ghiculeştilor, în
care este amintit la anul 1584, satul Micleşti pe Podraga43 al nepoatei lui Toader
pârcălab, din seliştea Micleştilor-Dorohoi vândută lui Miron 44 • Intîlnim această
localitate şi în apropierea localităţii Fălciu, probabil fiind în jurisdicţia acesteia.
De asemenea, o altă localitate Micleşti, fostă Osmeleşti 45 .
Documente datând din anul 1546, arată de existenţa satului Micleşti pe
Siret ca aparţinând Neacşei şi altora, de unde putem inţelege că această familie era
proprietară şi de localităţi dens populate pe lânga mari suprafeţe de terenuri şi
întinse moşii. O altă menţiune, valoroasă este notificarea numelui satului Micleşti
Putna al lui 1. Mavrocordat46 . În cazul de faţă nu putem şti cu siguranţă despre
care Putna este vorba.

Lucian-Valeriu Lefter, Originea şi ascensiunea neamului lui Grigore paharnicul de la Mic/eşti,
la Intitutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", Congresul
Naţional de Genealogie şi Heraldică, laşi 13-15 mai 2010.
41
N. Stoicescu, Repertoriul bibliografic allocalităţolor şi monumente/ar medievale din Moldova,
Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, Biblioteca Monumentelor Istorice din România,
Bucureşti, 1974, p. 558.
42
Sorin Iftimi, Lucian Valeriu Lefter, Ctitoriile familiei Mic/eseu, conferinţă susţinută la Intitutul
Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", Congresul Naţional de Genealogie şi Heraldică,
laşi 13-15 mai 2010.
43
Relaţiunile Românilor Transnistreni cu Cazacii, în "Codrul Cosminului", ... , p. 558.
44
Ibidem, p. 558.
45
Ibidem, p. 559.
46
Ibidem, passim.
40

conferinţă susţinută
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E posibil ca remarca să se refere la vechiul ţinut Putna, de pe valea râului
nume din actualul judeţ Vrancea, porţiunea de teritoriu cuprinsă între
oraşul Focşani, Odobeşti şi Panciu, deoparte şi de alta şi întinsă până în munţii
Vrancei la limita cu judeţul Covasna.
Cu totul interesant este faptul că găsim o alta localitate Micleşti ca
aparţinând de Popovca, în raionul Orhei (astăzi situată în Republica Moldova), în
care a fost reclădită în anul 1802 biserica cu hramul "Sfântul Spiridon" ca
47
aparţinând la acea vreme altor familii de boieri pe nume Donici . Credem că o
parte din proprietăţile pe care familia Miclescu le deţinea în Basarabia, au fost
vândute sau donate altor boieri de prin părţile locului. Această afrrmaţie
adevereşte faptul că, în perioada de timp cuprinsă între anii 1650 şi 1802
constatăm că mari proprietăţi ca aparţinând familiei Miclescu, se regăsesc ca fiind
stăpânite de alte familii de boieri 4 •
Accentuăm faptul că este foarte posibil ca o parte din moşii să fi fost date
deoarece, fie o parte din membrii familiei s-au căsătorit şi astfel li s-a cuvenit o
parte din terenuri, fie au fost vândute iar moşierii s-au retras în Moldova de
dincoace de Prut. Tocmai de aceasta constatăm că, familia basarabeană
Andronachi Do nici deţine casele boiereşti din Micleşti 49 • Între anii 1661-1662 îl
găsim pe Miclescu Apostol (Postolache) căsătorit cu Catrina, fiica lui Apostol şi a
Alexandrei, frate cu Nicolae Miclescu, ca vornic de poartă, apoi spătar în perioada
ianuarie 1662-1664, mare paharnic, în perioada 20 august 1666 - 17 decembrie
1668. A fost răsplătit pentru meritele sale deosebite, pentru devotamentul cu care
a slujit domnului si pentru ţinerea cu vrednicie a slujbei sale de către Iliaş
Alexandru. Mai este amintit că în anul 1677 când moare, a fost înmormântat la
Mănăstirea Galata din Iaşi, împreună cu soţia sa.
Se pare că unul dintre copii săi şi anume Ioan, logofăt II intre anii 16851686, nu a avut copii, chiar dacă a fost căsătorit cu Cristina, fiica Todosicăi Jora 50 ,
care se pare ca se trăgea de dincolo de Prut, din Basarabia, fiind rudă sau chiar
mai apropiat cu Costahe Jora, proprietarul moşiilor şi a târgului de la Dubăsari. Pe
un document din 15 mai 1569 este o însemnare care spune: "uricul Mileştilor ce
se chiamă acum Micleşti" 51 , iar în Descriptio Moldaviae 52 figurează două familii
boiereşti: Miclescu şi Milescu.

cu

acelaşi

47

Ibidem, passim.
Gheorghe Bezviconi, op.cit., p. 211.
49
Constantin N. Tomescu, Documente şi scrisori din familia basarabeană Andronachi Donici,
Chişinău, 1928, pp. 39-42.
50
N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova, sec. XIV-XVII,
Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1971, p. 415.
51
Ibidem, p. 415.
52
Dimitrie Cantemir, Descriptio Moldaviae, pp. 115-116.
48
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unii autori, chiar unele

localităţi şi-au schimbat denumirea din Micleşti în Mileşti 53 . Un alt personaj ca
făcând parte din familia Miclescu a fost Ştefan Miclescu, fiul lui Apostol
Miclescu, mare spătar, căsătorit cu Maria, sora lui Savin Zmuncilă, banul 54 .
Boierul Savin Banu, zis Zmuncilă, ridica la "marginea târgului" o biserică
din bâme de stejar cu hramul "Uspenia Precistei" în anul 1705 pe locul cumpărat
la 7 noiembrie 1703, pe uliţa Kervasariei, de la Gheorghiţă Bivcomis. Acesta a
ocupat diferite funcţii pe lângă curtea domnească, astfel că, între 30 decembrie
1685 şi 9 iunie 1690 a fost postelnic, apoi spătar II până la 24 aprilie 1692. Până
la 23 februarie 1707, trece prin diferite funcţii sub voievodul Dimitrie Cantemir şi
după lupta de la Stănileşti ( 1711) urmează pe voievod în Ţara Moschicească unde
şi moare 55 .
În tot secolul al XVIII-lea s-a slujit în româneşte cu preoţi din neamul lui
Savin Banu. Cel dintâi preot a fost Alexei, adus de la Odorhei. Savin Banu a
înzestrat biserica sa cu obiecte de argint lucrate în Moldova şi Ardeal. De la el a
rămas Discosul de argint din 1709. În anul 1800 biserica de lemn era putredă şi
"poporanii", în frunte cu Iacob Stamati, Mitropolitul Moldovei, zidesc actuala
biserică din piatră şi cărămidă cu hramul ,,Duminica tuturor Sfmtilor". Arhitect a
fost Herr Leopold din Ardeal. În secolul al XIX-lea biserica Banu s-a numit şi
Biserica breslei calicilor, leproşilor, adică a celor care se întreţineau din veniturile
bisericii. Breasla calicilor era aşezată în cuprinsul parohiei pe locul numit a
Pevitoaiei (actualmente Râpa Galbenă). Lângă biserica Banu se afla Palatul Unirii
care a fost reşedinţa primului domn al Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza.
Grigore Miclescu din Micleşti (acolo îşi avea moşia familia sa), căsătorit
cu Maria, îl găsim ca fiind în anul 1640 vomic la Botoşani, apoi dregător, după
care vistiernic III la 14 martie 1657 până la 21 octombrie 1660 56 . Se pare că a fost
53

N. Stoicescu, op. cit., p. 415.
În înţelegerea scrisă în aprilie 1711 se prevedea că Petru 1 avea dreptul să-1 păstreze ca domn pe
D.Cantemir şi pe urmaşii lui din izvodul pe linie bărbătească; Ion Neculce, Opere, Bucureşti, ed.
Gabriel Ştrempel, 1982, p. 189. Vomicul Iordache Ruset, hatmanul Dumitraşcu Racoviţă, banul
Savin Zmuncilă s-au împotrivit. "Nu este bine să fie domnitor veşnic", spuneau ei. În opinia lor,
domnitorul trebuia să se schimbe "cum va pofti ţara" Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei,
Bucureşti, 1980, pp. 141-201.
55
N. Stoicescu, op. cit., p. 415.
56
Conacul familiei Miclescu a fost construit la 1711, de către Grigore Miclescu. În momentul de
faţă are 30 de camere, la fel ca la sfârşitul anilor '40, când a fost preluat abuziv de către comunişti.
În toată această perioadă, conacul familiei Miclescu a avut mai multe destinaţii, printre care şi cea
de penitenciar, suferind o serie de modificări. După Revoluţia din decembrie 1989, Radu
Alexandru Miclescu a revenit în România şi a încercat să recapete averea familiei sale, printre care
şi acest conac de la Călineşti. În 1996 a redevenit proprietarul conacului şi apoi a demarat lucrările
de reabilitare. Imobilul a fost refăcut în totalitate după modelul celui din perioada 1940, de către
arhitectul Şerban Sturdza, vărul de al doilea al lui Radu Alexandru Miclescu. Peste 40 de oameni
au lucrat la acest conac şi la 25 iunie 2005 a fost inaugurat. A fost serbare cu 140 de persoane şi un
54
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frate de sânge cu Apostol Miclescu. Acesta a fost solul lui Gheorghe Ghica în
Polonia pentru a cere să se interzică lui Gheorghe Ştefan să mai recruteze
mercenari 57 .
În preajma anului 1686, documentele atestă existenţa lui Vasile Miclescu,
fiul lui Grigore Miclescu, mare spătar şi comite în acea vreme 58 . Potrivit
informaţiilor date şi consemnate de Eudoxiu Hurmuzachi 59 , autorul aminteşte de
un vomic Miclescu, într-un fragment despre cel de-al doilea caimacam,
vistiernicul Petrache Sturdza, alături de alţi vomici cum ar fi Ş. Rosetti, Iepurean
şi Ioan Teutul. Într-un alt document redactat în limba germană, pe lista noilor
dregători provizorii se găsea numele lui Vasile Miclescu, dregător de rang II,
alături de Constantin Racoviţă 60 .
La 1O decembrie 1822, la Bucureşti s-au făcut noi numiri de dregători.
Astfel, în document este amintit spătarul Miclescu, ca maestru vistiernic pentru
61
donaţii şi pensii . Într-o anexă la documentul numărul 789, din lista cu mari
demnitari moldoveni, îl găsim amintit pe Vasile Miclescu ca vomic al Ţării de
Jos 62 . La Iaşi, la 29 septembrie 1823, era trimisă o delegaţie pentru a duce daruri
paşii de Silistra. Astfel că se stabileau de către marele postelnic domnesc Ioan
Gregian, de vomicul Iordachi Catargi şi vomicul Vasile Miclescu, cadourile pe
care această funcţie le cerea a fi înmânate, constând într-o blană de samur de
calitate medie, o tabacheră cu Carillan şi un ceas de aur cu repetiţie, apoi în 40 de
pungi cu câte 20.000 de piaştri 63 .
Constatăm
că
aproape toţi descendenţii acestei vechi familii
moldoveneşti, începând de la Stanciu Hotnogul, care era comis şi staroste şi până
la cei care mai sunt în viaţă (Radu Alexandru Miclescu sau Sandu Miclescu), au
avut diverse funcţii importante în societate. Aceasta o dovedeşte şi faptul că
aproape toate personajele familiei Miclescu amintite şi prezentate 64 mai jos s-au
remarcat de-a lungul timpului, dobândind funcţii, prestigiu şi vază socială.
bal cu aproape 100 de persoane, la care a luat parte inclusiv academicianul Constantin Bălăceanu
Stolnici, la rândul său descendentul unei familii de boieri. Liliana Anuţei, Conacul de la Călineşti,
o istorie adevărată, în "Evenimentul. Regional al Moldovei", Botoşani, 2009,
http://www.evenimentul.ro/articol/conacul-de-la-calinesti-o-istorie-adevarata.html
57
N. Stoicescu, op.cit., Ibidem, p. 416.
58
Ibidem.
59
Hurrnuzachi, Documente privitoare la Istoria României, colecţia Eudoxiu Hurmuzachi, serie
nouă Il, Rapoarte consulare Austriece, Bucureşti, Editura Academiei, 1967, p. 842.
60
Ibidem, p. 865.
61
Ibidem, p. 881.
62
Ibidem, p. 882.
63
Ibidem, p. 943.
64
Sandu Miclescu, Genealogia familiei Mic/eseu. Întrebări, coincideţe, conferinţă susţinută la
Intitutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", Congresul Naţional de Genealogie şi
Heraldică, Iaşi 13-15 mai 2010.
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- Alecu Miclescu (1843-17 ianuarie 1905), prefect de Dorohoi, căsătorit cu
Elena Singioz;
- Alexandru Miclescu ( 1807-17 mai 1852), vornic, căsătorit cu Catrina
Ralet;
- Agafia Miclescu monahie la Mănăstirea Pătrăuţi (1822) 65 ;
- Constantin Gavril Miclescu (1754-?), vornic (1738), căsătorit cu
Ecaterina Sturdza;
-Constantin Sandu Miclescu (1754-1833), mare vornic (1829), căsătorit
cu Zoe Vârnav;
- Constantin Dimitrie Miclescu (1852-26 aprilie 1912), avocat, profesor la
Liceul Naţional din Iaşi, căsătorit cu Maria Coş;
-Constantin Scarlat Miclescu (16 aprilie 1822-14 august 1886), călugărit
la Huşi (18 iunie 1842) sub numele de Calinic, mitropolit-primat al bisericii
Ortodoxe Române (1875-1886);
- Constantin M.D. Miclescu, care la 14 mai 1879 obţine diploma de
.
. zn D rept; 66
L zcenţzat
- Constantin D Miclescu, absolvent al Facultăţii de medicină din Iaşi în
anul 1885. A făcut stagiul militar în anul 1886 în corpul Flotilei, între anii 18871888 se specializează la Paris ca medic o:ftalmolog 67 •
- Dimitrie Miclescu (29 februarie 1820-21 noiembrie 1896), vornic,
membru al Divanului, ministru al lucrărilor publice în cel dintâi guvern al
Moldovei ( 15 ianuarie 1859), ministru de fmanţe, ministru de justiţie ( 18591860); căsătorit cu Maria Butureanu;
-Dumitru Miclescu (30septembrie 1816-10 mai 1884), colonel, prefect de
Vaslui;
- Emanoil Miclescu (26 decembrie 1861-1946), doctor în drept, Preşedinte
la Curtea de Casaţie, Ministru de Justiţie (27 septembrie-30 noiembrie 1919) în
guvernul Artur Văitoianu, căsătorit cu Elena Iorgovan;
- Emil Miclescu (28 noiembrie 1851-14 septembrie 1940), inginer,
director general al C.F.R., căsătorit cu Alexandrina Grecianu;
- Gavril Miclescu ( 1650-1741 ), mare paharnic ( 1701 ), mare vornic ( 1716),
mare logofăt (1727), căsătorit cu Ecaterina Dubău, apoi cu Bălaşa Moreanu;
- George Miclescu ( 1904-1992), comandor de aviaţie, căsătorit cu Magda
Tzaicu;
-George Iorgu Miclescu (1867-23 ianuarie 1940), colonel, ataşat militar la
Paris, căsătorit cu Olga Cantacuzino;
- Gheorghe Miclescu ( 1680-cca. 1741 ), medelnicer;
A

65
66
67

Arhivele Naţionale Suceava, Colecţia Documente, pachet X, doc. 13.
Arhivele Naţionale laşi, fond Rectoratul Universităţii, d. 4/1898, f. 16-18.
Ibidem, f. 56-57.
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-Horia Miclescu, sculptor, arhitect;
- Iancu Gavril Miclescu, paharnic (1793), vomic, căsătorit cu Ruxandra
Rosetti-Roznoveanu;
- Iancu Alecu Miclescu (1861-2 iulie 1911 ), magistrat;
- Iancu Iordachi Miclescu ( 1792-20 fabruarie 1846), ban ( 1829), postelnic,
căsătorit cu Ruxandra Jurgea;
-Iancu Iordachi Sandu Miclescu (1795-?), ban (1829), căsătorit cu
Marghioala Cuza;
- Ilie Miclescu (20 iulie 1852-7 aprilie 1928), magistrat, căsătorit cu
Ecaterina Obedeanu;
- Ioan Miclescu ( 1802-aprilie 1847), nume de călugărie Irinarh,
arhimandrit, călugăr la Dioclee;
- Ioan Sandu Miclescu (?-10 august 1836), mare vomic, căsătorit cu Ralu
Canano;
- Ioniţă Miclescu, medelnicer ( 1715), căsătorit cu Scarlet Dabija;
- Iordachi Constantin Miclescu (1794-1853), mare vomic, spătar ( 1829);
- Iordachi Sandu Miclescu (1756-?), mare vomic, căsătorit cu Elena Carp;
- Iorgu Miclescu ( 18 decembrie 1832-1889), spătar, căsătorit cu Aglaia
Rosetti;
- Jean Miclescu (1857 -12 noiembrie 1920), senator, publicist, căsătorit cu
Alina Cantacuzino;
- Marie-Jeanne Miclescu ( 15 ianuarie 1897-22 iunie 1988), pictor,
profesoară de desen;
- Mihai Miclescu ( 1851-1920), prefect de Dorohoi, director al Creditului
Agricol Botoşani, căsătorit cu Maria Canno;
- Nicolae Miclescu, nepot al mitropolitului Sofronie (a primit aprobarea
acestuia pentru a se căsători cu o călugăriţă) 68 .
- Octavian Miclescu (28 octombrie 1905-1 O ianuarie 1982), ofiţer,
căsătorit cu Maria Saica;
- Paul Emil Constantin Miclescu (20 mai 1901-22 martie 1994), arhitect,
memorialist, fondator al revistei "Simetria", căsătorit cu Yvonne Delage;
- Radu Miclescu (20 decembrie 1893-1990), colonel de cavalerie,
absolvent al Şcolii Militare de la Saint-Cyr, căsătorit cu Elsa Florescu;
- Sandu Manolachi Miclescu (1804-23 noiembrie 1877), senator, spătar,
căsătorit cu Nastasia Rosetti;
- Sandu P.E.C. Miclescu (n. 27 martie 1933), arhitect, profesor la Institutul
de Arhitectură "Ion Mincu", căsătorit cu Rodica Felicia Lipatti, cel care detine
conform documentelor, conacul si 25 de hectare de teren în comuna Bascov,
Dan Berindei, Eleonora Alexiu, Trifu Stela şi Apostol Stan, Documente privind Unirea
Principatelor (1854-1857), voi 1, (documente interne), Bucureşti, Editura Academiei, 1961, p. 329.
68
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judeţul Argeş,

bunuri pentru care încă mai este în litigiu cu autorităţile locale,
pentru recuperarea lor;
- Sandu Emil Miclescu (n.1930), regizor;
- Sandu Gavril Miclescu, paharnic;
- Sandu (Sofronie) Miclescu (1790-18 mai 1861), mitropolit al Moldovei
(1 O februarie 1851-18 ianuarie 1961 );
- Sandu Ştefan Emil Miclescu (24 mai 1885-11 august 1949), inginer,
director al C.F.R., căsătorit cu Smaranda Nicolescu-Dorobanţu;
- Scarlat Miclescu (1788-12 aprilie 1853), agă ( 1829), vornic, căsătorit cu
Maria Beldiman;
- Sofronie Miclescu mitropolit al Moldovei a trăit între anii (* 1790-+ 18
mai 1861);
-Ştefan Miclescu, paharnic (1738);
- Teodor Miclescu (n. 1931 ), inginer, profesor la Institutul Politehnic
Bucureşti;

- Vasile Grigore Miclescu ( 1645-12 iulie 1719), jitnicer, comis,
cu

căsătorit

Maricuţa Gheucă;

- Vasile Sandu Miclescu, vornic;
-Vasile Manolache Miclescu (1833-23 noiembrie 1908), prefect de Neamţ
şi de Roman, căsătorit cu Zulnia Rosetti;
- Victor Dimitrie Miclescu ( 1866-30 iunie 1922), avocat, politician,
publicist, căsătorit cu Constanta Boerescu;
- Zoe Miclescu ( 1856-29 noiembrie 1921 ), profesoară de muzică, Doamnă
de onoare a M.S. Regina Elisabeta a României;
- Iancu-Nicoară Miclescu-Prăjescu (8 iunie 1892-1 ianuarie 1973), director
general al Societăţii Telefoanelor, genealog 69 , căsătorit cu Maria Cristopol;
- Paul Emil Miclescu ( 190 1-1990), arhitect, înrudit pe linie maternă cu
Pavel Kiseleff;
- Radu-Alexandru Miclescu, moştenitorul conacului de la Călineşti
Botoşani, căsătorit cu Maria Ioana Flondor.
-Octavian O. Miclescu- Galaţi.
Revenind la ascendenţii lui Calinic Miclescu, aceştia erau stabiliţi în
judeţul Botoşani de la începutul secolului XVIII, unde, la 1711 au ridicat ~rimul
0
conac de la Călin eşti care reprezenta "prima variantă a edificiului actual" , o a
doua etapă fiind încadrată în veacul al XIX -lea, prima jumătate, în timpul soţilor
Constantin şi Zoe Miclescu. Tot atunci a fost edificată şi biserica din incinta
parcului biserica Sf. Nicolae de la Călineşti (corn. Bucecea), construită la 1815 de
vornicul Costache Miclescu şi înnoită de marele vornic Scarlat Miclescu,. La
69
70

Andrei Pippidi, op.cit., p. 158.
Sandu Miclescu, op.cit., passim.
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sfărşitul

secolului al XIX-lea a fost construită şi sufrageria din aripa stângă a
O serie de autori sunt de părere că primele clădiri rezidenţiale de la
Călineşti au fost ridicate de familia Miclescu în prima jumătate a secolului al
XVII -lea71 • În anul 1803 satul Călineşti este menţionat ca aparţinând "ai dumisale
banului Constantin Miclescu" 72 . O altă biserică din ţinutul Botoşanilor este
biserica de lemn Sfinţii Voievozi din Cotârgaci (corn. Roma), care datează din
anul 1864, fiind construită de Alecu Miclescu, stapânul satului. În judeţul
Suceava, familia a avut doua ctitorii: biserica din Grigoreşti (corn. Siminicea),
zidită la 183 7 de Scarlat Miclescu şi biserica veche de lemn a schitului Fetesti
(corn. Adâncata), construită pe la 1794 73 .
Dintre personalităţile marcante ale epocii contemporane îl amintim şi pe
Ralu Filip (n. 30 august 1959- d. 22 mai 2007), preşedinte al C.N.A., descendent
al familiei unuia dintre cei mai mari mitropoliţi ai Moldovei din veacul al XIXlea, Calinic Miclescu 74 •
Arborele genealogie al familiei Miclescu, se compune din XIII generaţii,
prima genealogie fiind alcătuită în anul 1821 75 , în prezent fiind expusă în holul
mare al conacului boieresc de la Călineşti. Este un arbore cu multe cu multe
ramificaţii şi cu adânci incursiuni în istoria Moldovei prin generaţiile de boieri
care şi-au adus contribuţia la realizarea idealurilor naţionale 76 .
clădirii.

Descendenţă

din Dimitrie Miclescu

Generaţia

1
-Stanciul Starostele (1438)
Generaţia II
-Fedor, Fador (*1480-1543)
Generaţia III
-Borcea (* 1505-1560)
Narcis Dorin Ion, Castele, Palate şi conace din România, voi. I, Bucureşti, Editura Fundaţiei
Culturale Române, 2002, pp. 377-378.
72
Teodor Codrescu, Uricariul, Condica liuzilor, p. 315. Apud Părăscuţă Dumitru, Evoluţia istorică
a aşezărilor omeneşti din zona actualei comune Bucecea, din cele mai vechi timpuri şi până în
1918, laşi, 1994, p. 61.
73
Sorin Iftimi, Lucian Valeriu Lefter, Ctitoriile familiei Mic/eseu, . conferinţă susţinută la
Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", Congresul Naţional de Genealogie şi
Heraldică, Iaşi 13-15 mai 2010.
74
Sandu Miclescu, Genealogia familiei Mic/eseu. Întrebări, coincideţe, Conferinţă susţinută la
Intitutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", Congresul Naţional de Genealogie şi
Heraldică, Iaşi 13-15 mai 2010.
75
Ioan Rotundu, Sub povara istoriei familiei de boieri Miclescu, în "Jurnalul de Botoşani şi
Dorohoi", Botoşani, 26 ianuarie, 2008, pp.1-3.
76
www. freewebs.com/miclescu
71
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Generaţia

IV
diacul din
Generaţia V
-Ionaşcu,

Gugeşti

(1600)

-Dumitraşcu

-Grigore Miclescu (* 1605-8 noiembrie 1668)
Generaţia

VI

-Gavril Miclescu (* 1705-1775)
Generaţia

VII

-Sandu (*1745-1771)
-Ion
-Sultana
Generaţia

VIII

-Ion(* 1782-1860)
-Sandu (* 1775-1820)
Generaţia

IX

-Alexandru (* 1822-1897)
-Profrra
-Elene
-Costache
-Nicolae
-Vasile
-Constantin
-Manole (*1775-1812)
Generaţia

X

-Constantin A. Miclescu (* 1867 -1922)
-Aglaia (* 1848-1949)
-Profrra
-Nathalia
-Iancu
-Ilie
-Scarlat
-Iordache
-Constantin C. Miclescu
-Sofronie (Sandu) Miclescu,mitropolit(*1790-18 mai 1861)
-Alexandru
-Sandu (* 1804-1977)
Generaţia

XI

-Octavian (*1905-10 ianuarie 1982)
-Elena (*1907-1928)
-Dumitru
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-Calinic (Constantin) Miclescu, mitropolit (16 aprilie 1822-14 august
1886)
-Nicolae
-Profrra
-Iorgu
-Zoe
-Agripina
-Eufrosina
-Catinca
-Smaranda
-Eugenia
-Natalia
-Alexandru A. Miclescu
-Lucia
-Emil (*28 noiembrie 1859-14 noiembrie 1940)
-Constantin
-Eugen
-Alexandru S. Miclescu
-Ştefan

-Smaranda (*27 octombie 1859-15 aprilie 1948)
Generatia XII
-Constantin Alexandru Victor (* 1931)
-Petru Bogdan Eugen (*1936)
-Octavian Lucian Dumitru (*1943)
-Victor
-Constantin D. Miclescu
-Scarlat
-Ion
-Demetru
-George(* 1940)
-Ema
-Constantin N. Miclescu
-Sandu Ştefan Emil (*24 mai 1885-20 martie 1994)
-Emil Alexandru
-Constantin C. Miclescu
-Elena
-Sofia
-Paul
-Marrie-Jeanne
Generatia XIII
-Octavian (*1978)
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia Xl/20 16

63

-Beatrice
-Ingrid (* 1987
-Ioan C. Miclescu-Prăjescu (*1976)
-Lascar
-Ion Emil Constantin(* 1914)
-Sandu P.E.C.Miclescu (*1953)
-Sandu E.A. Miclescu
-Teodor
Radu Alexandru Miclescu îşi aducea aminte de viaţa familiei sale la
Călineşti în perioada interbelică. ,,Numai fotografiile de familie mai redau palid
lumea în care a copilărit Radu Miclescu. Mama lui juca golf pe terenul de lângă
casă. Pe terasă stăteau odinioară mătuşile sale, surorile Miclescu citind ziarul ,,La
Roumanie". În faţa conacului, pe cal, poza regina Maria, un oaspete obişnuit al
casei. În spatele conacului ateriza cu avionul tatăl său, Gheorghe Miclescu, unul
dintre primii şi cei mai mari aviatori ai ţării, omul care-a condus comandamentul
flotei aeriene regale de vânătoare.
De dincolo de vremuri, încă ne mai priveşte bunicul său, avocatul Ioan
Miclescu, secretar general al ministerului Justiţiei, căsătorit cu Alina Cantacuzino.
În pădurile seculare se organizau partide de vânătoare. Viaţa la conac nu era deloc
plictisitoare, Micleştii aveau cele mai întinse moşii şi cele mai bune producţii
agricole" 77 •
Radu Alexandru Miclescu este unul dintre puţinii care, după ce-a
redobândit proprietatea familiei, a refăcut conacul de la Călineşti din judeţul
Botoşani şi astăzi trăieşte ca un vechi şi autentic boier, împreună cu soţia sa,
Miona, născută Flondor, descendentă din Iancu de Flondor, mare boier patriot
bucovinean.
După 1990, Radu Miclescu s-a întors din Germania, de la Frankfurt unde a
trăit 30 de ani şi unde a avut unul dintre cele mai renumite magazine de
antichităţi, pasiunea sa de-o viaţă fiind restaurarea de mobilier.
Radu Miclescu şi-a dorit toată viaţa să se întoarcă în casa copilăriei sale
din care-a fost nevoit să fugă pe când avea 11 ani. "Am avut o copilărie foarte
fericită aici. Care s-a întrerupt brusc. Da, eram singur în casă când a fost
naţionalizarea şi la 1 noaptea a venit nevasta primarului care m-a trezit şi mi-a
spus că şaua a fost pusă pe cal, să iau tot ce pot şi să fug cât mai departe". A fugit
"Radu Miclescu continuă să refacă, să clădească acolo unde comuniştii au distrus şi mutilat. A
peste 1.800 de pomi, vrea să deschidă la Călineşti o scoală de restaurare de mobilă şi reface
aleile după amintirile sale. Sunt aleile pe care ai lui veneau călare fie de la Berta, moşia
Rosetteştilor, fie de la Dumbrăveni, conacul Ghikuleştilor. Radu Miclescu face ceea ce au făcut şi
înaintaşii lui: lasă în urma lui ceva durabil". Paula Herlo, Boierii zilelor noastre (1), în ,,Ziarul
Financiar", 20 iulie, Bucureşti, 2010, Reportaj difuzat de ProTv, în emisiunea "România, te
iubesc!" din 23 mai 2010.
77

sădit
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la Bucureşti, unde se aflau părinţii săi şi a urmat un lanţ de tragedii. A fost aruncat
în închisoare la numai 17 ani. Când era la Jilava, mamei sale i s-a spus că ori
colaborează cu noul regim, ori îşi va pierde băiatul şi soţul. Mama lui a cerut un
răgaz de trei zile de gândire şi a mers acasă. Apoi ... "Şi-a pus capăt zilelor sub
şantaj, ameninţată că atât eu, cât şi tatăl meu vom fi deportaţi în Siberia dacă nu
acceptă să devină informatoare a Securităţii... Am aflat după ce am ieşit din
închisoare ... Comuniştii mi-au luat tinereţea" 78 .
Un arbore genealogie se află în manuscris la conacul boieresc de la
Călineşti, judeţul Botoşani, încă nepublicat până în prezent. Un alt arbore
genealogie a fost alcătuit de către Octavian Miclescu cu sprijinul boierului RaduAlexandru Miclescu 79 •
Calinic Miclescu s-a născut la data de 16 aprilie 1822, în Călineşti
Botoşani. Părinţii lui i-au dat numele de Constantin şi încă din primii ani ai
copilăriei el a primit o educaţie aleasă, cu precădere în ceea ce priveşte limba şi
cultura franceză 80 . Însă marea sa chemare era cea de a se devota vieţii
monahale 81 .

78

Ibidem, passim.
Sandu Miclescu, op.cit., passim.
80
Razmond Netzhammer Archevque, Le cas du metropolite Miclesco- Un document longtemps
attendu, Typ Eberhard Kalt-Zehnder. Zoug, Eschenz (Suise), le 16 septembre 1938, p. 3.
81
"Candela. Foaie bisericească-literară", an V, nr. 9, Tipografia Arhiepi scopală, Cernăuţi, 1886,
p. 588.
79
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ASPECTE NECLARE DIN ISTORIA BIBLIOTECII
CENTRALE UNIVERS IT ARE "MIHAI EMINESCU" DIN

65

IAŞI

Dr. Elena CHIABURU
Unclear aspects in the History
of the Central University Library "Mihai Eminescu" of laşi
Abstract

Apparently known, the past of the Central University Library "Mihai
Eminescu" of Iasi has still got some blanks. The literature sisternatically hides the
fact that the current organization is the result ofthe merge oftwo institutions after
the Second World War: The University Library and the Library of the King
Ferdinand the 1st" Foundation. Under the influence of the Soviet ideology
imposed after the und world war, the existence of the Foundation Library was
methodically thrown into oblivion. In the texts written after 1945 there has been a
mix of incomplete statements destined to hide the fact that the Foundation
established under the patronage of Romania's royal family was dissolved by the
communist power and the building that was especially built to this aim was taken
over by the state. The way in which the structure ofthe current Central University
Library was actually built in the 5th decade of the xxth century and its evolution
until the beginning of the 7th decade of the past century are still in a shadowy
place. Nobody knows abut the operations of collections purging and the creation
of secret or forbidden funds until 1990 or about the sufferings of the staff
employed between the years 1945-1955. The current paper only attempts to signal
the unclear aspects and indicates potential directions of study while future
research will confirm or gainsay the aspects highlighted.
Keywords: Central University Library "Mihai Eminescu" of Iasi, "King
Ferdinand the 1st" Foundation, purge of the collections in the library, secret
funds, forbidden funds, history of libraries.
Cunoscut în aparenţă, trecutul Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai
Eminescu" din Iaşi are încă multe pete albe. Singura Monografie consacrată
acestei importante componente a vieţii universitare ieşene a fost alcătuită în anul
1989 de un colectiv de autori 1 şi stă la baza majorităţii scrierilor de întinderi
diferite având-o ca subiect apărute de atunci încoace. Numai că, valoroasă în
Nicoleta Popescu, Liviu Papuc, Radu Tătărucă, Biblioteca Centrală Universitară "Mihai
Eminescu", Monogrcifie, laşi, 1989; (în continuare: BCU "Mihai Eminescu", Monografie).
1
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ansamblu, inevitabil lucrarea respectivă este tributară epocii în care a fost scrisă,
autorii fiind nevoiţi să trunchieze o parte din informaţiile folosite şi să le treacă
sub tăcere pe altele.
În scrierile existente sunt preluate tale quale clişee istoriografice care nu
mai rezistă investigaţiei critice, astfel încât o cercetare de arhivă pentru
restabilirea adevărului istoric cu privire la evoluţia Bibliotecii Centrale
Universitare din Iaşi este mai mult decât necesară. Investigaţia poate constitui o
carte în sine, dar in cele ce urmează ne vom referi doar la constituirea actualei
instituţii după cel de-al doilea război mondial prin "înghiţirea" Fundaţiei "Regele
Ferdinand I" (mutarea Bibliotecii Universităţii laolaltă cu fostele biblioteci de
catedre existente până în anul 1945 în clădirea Fundaţiei, preluarea unei părţi a
personalului şi înglobarea Bibliotecii şi al restului patrimoniului respectivei
Fundaţii). Vom aborda apoi, succint, epurarea colecţiilor tuturor bibliotecilor
menţionate şi crearea fondurilor secrete sau interzise până în anul 1990. Precizăm
faptul că în acest stadiu scopul nostru este de a semnala câteva subiecte neclare şi
de a indica potenţiale direcţii de studiu, urmând ca cercetările viitoare să confirme
sau să infirme aspectele sesizate aici.
Sursa documentară principală pentru prezentarea chestiunilor ce solicită o
analiză mai amănunţită este Monografia BCU Iaşi amintită deja, iar pentru
obţinerea rotujimii necesare subiectului folosim şi câteva lucrări de istorie a
bibliotecilor, a învăţărnântului şi a cenzurii, precum şi site-ul web BCU Iaşi,
statistici şi publicaţii periodice care vor fi indicate la locul potrivit.
În mod obişnuit, originile Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi se
consideră a fi în prima jumătate a secolului al XVII-lea, de la Academia Vasiliană
(1640), dar că instituţia are o dezvoltare continuă abia din anul 1835, cînd a
devenit Biblioteca Academiei Mihăilene şi a căpătat beneficiul depozitului legal
de publicaţii în Ţara Moldovei. În 1841 Biblioteca Academiei Mihăilene a fost
transformată în bibliotecă publică, fiind deschisă pentru locuitorii oraşului Iaşi. În
anul 1860 a fost din nou reorganizată, devenind Biblioteca Universităţii proaspăt
înfiinţate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la Iaşi. Prin Regulamentul pentru
biblioteci publice din 1864 activităţile sale au fost extinse şi a devenit Bibliotecă
Centrală a Statului, continuând să îndeplinească şi funcţiile de bibliotecă publică a
oraşului Iaşi. Situaţia a durat până în 1916, când instituţiei i s-a schimbat din nou
statutul prin eliminarea atribuţiilor de bibliotecă publică pentru a rămâne doar a
Universităţii. Din anul 1932, sub conducerea directorului Karl Kurt Klein a
început modernizarea acestei instituţii în consens cu nivelul european al epocii, în
special pe filieră germană, zona de cultură de care Karl Kurt Klein era apropiat.
Prin Regulamentul din decembrie 1935, Biblioteca Universitară din Iaşi era
defmită ca o instituţie universitară, ştiinţifică şi culturală, destinată profesorilor şi
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studenţilor,

dar

şi

de utilitate

generală,

la

dispoziţia

tuturor celor

interesaţi

din

oraşul Iaşi.

Separat de evoluţia Universităţii, în anul 1926, la Iaşi s-a înfiinţat Fundaţia
"Regele Ferdinand I", o instituţie de sine stătătoare ce a fost dotată şi cu
bibliotecă. Numai că sub influenţa ideologiei de sorginte sovietică impusă după
cel de-al doilea război mondial, existenţa Bibliotecii Fundaţiei a fost ocultată
sistematic decenii de-a rândul, astăzi ştiindu-se puţine lucruri clare despre dânsa.
Din cauza cenzurii, în textele scrise după 1945 s-a creat un melanj de afirmaţii
incomplete, menite ascunderii faptului că Fundaţia construită sub patronajul
familiei regale a României fost desfiinţată de puterea comunistă iar imobilul
special construit pentru ea a fost naţionalizat. Situaţia nu este lămurită nici până
astăzi, pe site-ul web al BCU Iaşi, în rubrica Istoric făcându-se doar o referire
tangenţială la clădirea Fundaţiei "Regele Ferdinand I", nu şi la biblioteca
acesteia2 •
Pentru corecta plasare a chestiunii în context, vom face un scurt excurs în
timp pentru a sesiza câteva aspecte din evoluţia celor două instituţii ieşene la
mijlocul secolului XX care necesită clarificări.
La începutul celui de-al doilea război mondial, Biblioteca Universitară se
afla în Palatul Universităţii din Copou, iar cea a Fundaţiei era în clădirea
binecunoscută astăzi din capătul Străzii Păcurari şi al Bulevardului Carol. Dintrun alt punct de vedere, se ştie şi că în anul 1944 instituţiile ieşene, inclusiv
Universitatea şi Fundaţia "Regele Ferdinand I", au fost evacuate din cauza celui
de-al doilea război mondial şi trimise mai întâi la Piteşti, iar apoi în judeţul Alba.
În Monografia BCU se scrie laconic că Biblioteca Universitară a fost
închisă cu intermitenţe între anii 1940 şi 1948 din cauza cutremurului din 1940, a
războiului şi a evacuării din calea frontului, că localul i-a fost distrus şi că la
întoarcerea din refugiu a fost instalată în clădirea Fundaţiei Regale 3 . Nu se
specifică dacă evacuarea a fost făcută pentru fondurile ambelor biblioteci şi nici
ce s-a întâmplat cu Biblioteca Fundaţiei în acei ani. Răspunsul este oferit de
documentele de arhivă publicate în ultima vreme. De pildă, Raportul asupra
controlului efectuat la Iaşi între 8 - 25 septembrie 1949 de către inspectorii
Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor în legătură cu modul în care s-a făcut
epurarea cărţilor în bibliotecile oraşului Iaşi imediat după cel de-al doilea război
mondial a consemnat că "ambele biblioteci, care constituie astăzi Biblioteca
4
Centrală Universitară, au fost evacuate în timpul războiului" .
2

http://www.bcu-iasi.ro/istoric accesat pe 2.12.2015.
BCU ,.Mihai Eminescu", Monografie, p. 65-69.
4
Liliana Corobca, Epurarea cărţilor în România. Documente (1944-1964), Bucureşti, Editura
Tritonic, 201 O, p. 190-191.
3
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am aflat din sursa menţionată mai sus că atât Biblioteca
Universităţii din Iaşi, cât şi cea a Fundaţiei "Regele Ferdinand 1" au fost trimise în
refugiu, tot nu este limpede ce s-a petrecut în amănunt cu patrimoniul celor două
instituţii. În Monografia BCU, pasajul conţinând dimensiunile fondurilor de
publicaţii evacuate este confuz: "în intervalul 20 aprilie - 5 mai 1944 s-au evacuat
în 20 de vagoane, expediate pe rând, pe lângă cea mai mare parte din bibliotecile
Facultăţilor de Litere, Drept şi Ştiinţe, aproape toată Biblioteca Centrală şi anume:
1) circa 9590 din colecţiile de cărţi şi reviste circa 450.000 volume (circa 300.000
volume cărţi şi primite, circa 30.000 cărţi dublete, circa 10.000 volume reviste
primite, circa 30.000 volume reviste dublete, mai multe ziare, legate, un număr de
ziare nelegate; Il) circa 25% din mobilierul Bibliotecii inclusiv toate fişierele; III)
echipamentul şi materialele atelierului de legătorie şi diverse alte materiale. Au
rămas pe loc: dubletele şi prisosuri de cărţi, ziare dublete, diverse în total circa
50.000 unităţi bibliografice" 5 • Nu ştim la ce se referă numărul de 9590: volume
sau titluri? Apoi, însumarea celorlalte cifre face 370.000 volume, nu 450.000
volume.
În timp, s-a impus ideea că "biblioteca a fost salvată. Tot ce s-a evacuat a
fost salvat şi readus la Iaşi între 4 iunie - 13 iunie 1945. În tot timpul refugiului
s-au pierdut doar 600 volume înregistrate". În schimb, "colecţiile rămase la Iaşi,
abandonate în subsolul Universităţii şi mai ales ziarele, au avut de suferit în
timpul celor 5 luni de front, în 1944, la fel ca şi splendidul local al Bibliotecii" 6
(în Corpul A al Universităţii, astăzi folosit de Biblioteca Universităţii Tehnice
"Gheorghe Asachi" din Iaşi).
La o privire atentă se observă însă că situaţia este înfăţişată alambicat,
folosindu-se în aceeaşi frază elemente de raportare diferite: "dacă în preajma celui
de-al doilea război mondial, fondul <Bibliotecii Universităţii> ajunsese la 155.229
volume din care 85.000 volume <subl. ns.> în Centrală şi 70.229 în bibliotecile
celor 4 facultăţi, în 1945 fondul general nu mai număra decât 121.173 cote" 7
<subl. ns.>. În limbajul de specialitate biblioteconomic, o cotă se alocă unui titlu
de carte sau de revistă, indiferent câte volume are lucrarea respectivă 8 • Prin
urmare, acest mod de prezentare face comparaţia imposibilă şi impune reluarea
cercetărilor în arhivele Bibliotecii Centrale Universitare "Mihai Eminescu"· şi ale
Fundaţiei "Regele Ferdinand 1" pentru stabilirea adevărului (cu atât mai mult cu
Chiar

dacă

5

BCU "Mihai Eminescu", Monografie, p. 65-66.
Ibidem, p. 66.
7
Ibidem.
8
Ibidem, p. 69.
6
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cât confuzia nu este sesizată de alţi autori care folosesc această Monografie ca
bază pentru lucrările lor) 9 .
Mai mult decât atât, se pare că biblioteca Fundaţiei ,,Regele Ferdinand I"
din Iaşi ar fi avut colecţii considerabil mai bogate decât ale Bibliotecii
Universitare din Iaşi. În 1929, ea a beneficiat de "privilegiul < ... > de a primi câte
un exemplar din toate publicaţiunile ce se tipăresc în ţară 10 , iar în decembrie 1935
ajunsese să posede 300.000 de volume, "care toate au trecut prin mâna d(omnu)lui
Ambrozie" 11 , bibliotecarul Fundaţiei. Deşi dă cifre diferite, acelaşi Raport asupra
controlului efectuat la Iaşi intre 8- 25 septembrie 1949 de inspectorii Direcţiei
Generale a Presei şi Tipăriturilor în legătură cu modul în care s-a făcut epurarea
cărţilor în bibliotecile oraşului Iaşi imediat după război, spune că Biblioteca
Fundaţiei fusese de trei ori mai mare decât cea Universitară: ,,Biblioteca Centrală
Universitară se compune din cea 50.000 volume - fosta Bibliotecă Centrală
12
Universitară- şi cea 150.000 volume fosta bibliotecă a Fundaţiei Ferdinand" •
Coroborarea acestor fragmente scoate la iveală şi alte inadvertenţe, cifrele
atribuite Bibliotecii Universităţii de autorii Monografiei părând mai degrabă a fi
ale Bibliotecii Fundaţiei. Nefiind lămurit ce s-a pierdut în urma distrugerii
sediului Universităţii din Iaşi, în care funcţiona Biblioteca acesteia, rămâne ca
cercetări viitoare să clarifice componenţa fondurilor de publicaţii ale actualei
Biblioteci Centrale Universitare "Mihai Eminescu".
Mergând mai departe pe firul evoluţiei, prin Decretul nr. 135 publicat în
"Monitorul Oficial", Partea I din 14 iulie 1948, p. 5846, Fundaţia ,,Regele
Ferdinand I" a fost desfiinţată, iar sediile, patrimoniul şi personalul din Bucureşti
şi Iaşi au fost naţionalizate. Sediul central aflându-se în două încăperi din Palatul
Cotroceni, arhiva şi mobilierul au fost transferate în patrimoniul Fundaţiunii
Universitare fostă "Carol I" din Bucureşti, iar personalul a fost disponibilizat (în
aceeaşi zi, prin Decretul nr. 136, şi această Fundaţie a fost desfiinţată iar
patrimoniul, personalul şi o parte din colecţiile ei au fost transferate nou înfiinţatei
Biblioteci Centrale a Universităţii din Bucureşti). La Iaşi, imobilul din Strada
Păcurari nr. 4, "colţ cu Calea 23 August 1944, cu toate colecţiunile şi mobilierul
său trece în patrimoniul Universităţii «Cuza Vodă>> pentru a adăposti Biblioteca
Centrală a acestei Universităţi, bibliotecă instalată în acest imobil în baza
convenţiei intervenită între Fundaţiune şi Universitate, prin Procesele-verbale din
Vezi, de exemplu, Nicoleta Marinescu, BCU laşi. Parcurs sentimental, Iaşi, 2008, p. 93, unde
cele 121.173 sunt considerate volume.
1
Constantin Mătuşoiu, Mihaela Helene Dinu, Istoria bibliotecilor din România în legi şi
documente (1945-2000), Constanta, Editura Ex Ponto, 2001, vol. 1, p. 283.
11
Demostene 1. Gheorghiţă, O vizită la Fundaţiunea Regelui Ferdinand 1, în "Opinia", anul
XXXII, nr. 8602, marţi, 1O decembrie 1935, p. 2.
12
Liliana Corobca, Epurarea cărţilor în România, p. 190-191.
9

°
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1O, 12 decembrie 1947 şi 28 februarie 1948. < ... > Documentele istorice din
biblioteca Fundaţiunii desfiinţate < ... > vor fi date în păstrare direcţiunii Arhivelor
Statului din Iaşi" 13 .
Tot în aceeaşi perioadă, în urma Legii învăţământului din anul 1948 şi a
Legii naţionalizării din 1949, bibliotecile Facultăţilor din Universitatea ieşeană au
fost trecute în subordinea Bibliotecii Universitare, ca filiale ale instituţiei extinse
numite Biblioteca Centrală Universitară 14 •
În Monografie, momentul naţionalizării practic nu este abordat, fiind notat
lapidar astfel: "problema localului este la început parţial rezolvată prin mutarea la
1 sept. 1945 în localul Fundaţiei Ferdinand I (biblioteca se deschide pentru public
la 8 ianuarie 1946) iar apoi după abolirea monarhiei în decembrie 1947, ea se va
extinde definitiv în întreaga clădire mărindu-şi fondurile cu peste 70.000 de
volume din colecţiile fostei biblioteci a Fundaţiei" 15 . În consecinţă, investigaţii
viitoare vor trebui să lămurească şi acest important fragment de istorie
instituţională.

În afară de soarta avută de colecţiile de publicaţii, nu este desluşită nici
epurarea suferită de personalul Bibliotecii Universitare şi al Fundaţiei. În
Monografie se scrie laconic că în octombrie 1947 a avut loc "o masivă reducere
de personal; toate posturile vacante se desfiinţează, biblioteca pierde apoi două
posturi, unul de bibliotecar şef şi 1 post de curier, posturi comprimate împreună
cu titularii lor, iar peste toate acestea 11 posturi au rămas nefinanţate. La 1
decembrie 1947 întreg personalul existent al Fundaţiei a trecut la Bibliotecă,
încadrându-se în programul de lucru al acesteia" 16 • Numai că, în realitate, la
Biblioteca Universitară a fost transferat doar "personalul menţinut în serviciu
17
după comprimare <subl. ns.> la Biblioteca Fundaţiei desfiinţate" • În limbajul
epocii, comprimarea exprimă disponibilizarea de personal, care s-a făcut uneori
prin desfiinţarea unui post de muncă, dar alteori subiectul "comprimării" erau
persoanele indezirabile, postul fiind păstrat şi dat altcuiva, de regulă un
simpatizant al noului regim politic. Chestiunea poate fi lămurită prin cercetarea
arhivei interne a Bibliotecii Centrale Universitare şi a celei a Fundaţiei aflate
actualmente la Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale din Iaşi.
În fine, amintim şi că între anii 1953 - 1958 instituţia creată în urma
fuziunii Bibliotecii Universitare cu Fundaţia "Regele Ferdinand I" a primit
denumirea de Biblioteca Centrală Universitară "Nicolae Bălcescu". În 1958,
numele a fost schimbat în "Mihai Eminescu", păstrat până astăzi, iar prin Decretul
Constantin Mătuşoiu, Mihaela Helene Dinu, op. cit., voi. II, p. 16.
Li1iana Corobca, op. cit., p. 69.
15
Ibidem, p. 67.
16
Ibidem.
17
Constantin Mătuşoiu, Mihaela Helene Dinu, op. cit., voi. II, p. 16.

13

14
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Ministerului Educaţiei şi Învăţământului nr. 83 din 1976, Biblioteca Centrală
Universitară din Iaşi a căpătat personalitate juridică proprie şi a trecut din
subordinea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" în cea a Ministerului Educaţiei.
Aşa cum este de înţeles pentru o carte tipărită în anul 1989, în cuprinsul
Monografiei privitoare la Biblioteca Centrală Universitară nu se aminteşte nimic
despre Fondurile Interzise, Secrete sau Speciale 18 • În acest stadiu al cercetării,
putem şti doar în mică măsură cum au fost "indexate" fondurile de publicaţii în
anii 1945-1965. Autorii Monografiei afrrmă expeditiv că după anul 1947 "în noul
local au fost puse mai întâi la dispoziţia publicului 150.000 volume din
aproape jumătate de milion (subl. ns.) şi apoi 50.000 volume de reviste" 19 , ceea
ce ar însemna că mai mult de jumătate din publicaţiile bibliotecilor înglobate în
noua structură nu erau accesibile. Din Raportul efectuat de inspectorii Comitetului
de Presă şi Tipărituri în septembrie 1949 aflăm că din cauza evacuării din calea
frontului, "instalarea, rânduirea şi verificarea cărţilor nu s-a terminat decât recent
pentru fondul provenit de la Universitate, iar pentru fondul provenit de la fosta
Fundaţie, nu s-a efectuat încă. Cele 150.000 volume nu sunt decât în parte ridicate
în depozit, iar lucrările de inventariere şi verificare abia au început. Această secţie
a bibliotecii nu este dată în folosinţa publicului. Epurarea, conform Broşuri/ar a
publicaţiilor interzise, s-a făcut numai în partea bibliotecii care constituie vechiul
fond al Universităţii; cărţile şi broşurile interzise au fost scoase din depozit şi se
păstrează în dulapuri separate, sub sigiliu" 20 .
Concret, "Biblioteca Centrală (Filozofie, Romanistică, Franceză, Literatură
veche şi modernă) cuprinde: 60.000 volume, este în curs de centralizare, urmând
să se facă, concomitent cu unificarea, o nouă verificare. Epurarea după Broşură sa făcut. Biblioteca Facultăţii Juridice-Administrative posedă 14.000 volume în
Biblioteca Centrală şi cea 6.000 volume în bibliotecile seminariale. Tov. Decan
Negru a arătat că un colectiv de profesori a procedat la verificarea bibliotecii şi a
scos în afara cărţilor prevăzute în Broşură şi alte publicaţii (total 340 titluri) din
care unele urmează să fie trecute la Secţia documentară < ... >. Biblioteca
Facultăţii de Filologie posedă, pe lângă bibliotecile seminariale mai mici (4000
volume Literatură şi Filologie română, 2000 vol. Filologie clasică, 1000 vol.
Engleză, 200 vol. Italiană), o bibliotecă de slavistică (22.000 vol.) care nu este
pusă încă în funcţiune, urmând să fie inventariată şi în acelaşi timp verificată.
Biblioteca Seminarului de Sociologie (2000 vol.) este în curs de verificare.
Biblioteca Facultăţii de Istorie - Geografie conţine 3600 vol., epurată după
Pentru înţelegerea mecanismelor şi a cronologiei "secretului" într-o bibliotecă universitară, vezi
Costea, Istvan Kiraly, Doru Radoslav, Fond Secret, Fond «S» Special, Cluj Napoca, Editura
,,Dacia", 1995.
19
BCU "Mihai Eminescu", Monografie, p. 67.
20
Liliana Corobca, Epurarea cărţilor în România, p. 191.
18

Ionuţ
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Broşură" 21 • Din exprimarea în puţine cuvinte a autorilor Monografiei, care

pomenesc de cele 70.000 de voi. din colecţiile fostei biblioteci a Fundaţiei incluse
în fondurile Bibliotecii Centrale Universitare 22 se poate deduce că doar jumătate
din publicaţiile Fundaţiei au fost lăsate în circuitul informaţional public. Urmează
ca studierea arhivei interne a Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi să ofere
mai multe şi în această privinţă.
Din logica imposibil de rostit în epoca redactării Monografiei, a
constituirii fondurilor interzise şi secrete face parte şi organizarea bibliotecii
uzuale (iniţial doar 4.000 volume în sediul central) 23 , şi a celei documentare.
Inspectorii Comitetului de Presă şi Tipărituri raportau în septembrie 1949 că
fuseseră organizate "colective de lucru care < ... > procedau şi la semnalarea
publicaţiilor care deşi nu figurează în Broşură, trebuie scoase din circulaţie.
Echipele găsite în această muncă au fost îndrumate şi ajutate de noi în continuarea
lucrărilor. Cărţile semnalate au fost verificate şi am apreciat trecerea lor în
categoria interzise sau documentare. În urma verificării s-au scos din bibliotecă
1930 broşuri şi publicaţii apreciate ca interzise şi 400 publicaţii apreciate că pot
trece în Secţia documentară. Din biblioteca uzuală au fost trecute în Secţia
documentară cărţile menţionate în Anexa b bis <negăsită>. Am iniţiat apoi un
colectiv cu personalul bibliotecii orientat ştiinţific şi ideologic, cu care am
procedat la trierea unei părţi din fosta Bibliotecă a Fundaţiei, 427 <voi.>, urmând
ca paralel cu inventarierea să se continue această operaţie, aşa încât odată cu
punerea ei în funcţiune, verificarea să fie complet făcută. Din partea conducerii
bibliotecii s-au ridicat următoarele probleme asupra cărora urmează să primească
avizul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor: 1) Cum să se procedeze la
trierea periodicelor? 2) Ce se face cu lexicoanele, Brockhaus-ul, Enciclopediile?
Pot rămâne în bibliotecile uzuale? 3) Ce se face cu cărţile epurate? Biblioteca
propune păstrarea lor în depozit special, care să fie completat şi cu lucrările care
lipsesc şi se găsesc în alte biblioteci din localitate sau în depozitul Comitetului
Provizoriu al Sfatului Popular" 24 .
Aceiaşi inspectori s-au ocupat şi de bibliotecile din Universitate, care vor
deveni în scurt timp filiale ale Bibliotecii Centrale: "după discuţii şi indicarea
normelor de lucru, s-a trecut la organizarea de colective pe catedre, care să
efectueze în cel mai scurt timp posibil verificarea bibliotecilor şi să creeze Secţiile
documentare. S-a precizat că lucrările din Secţiile documentare vor fi consultate

21

Ibidem.
BCU "Mihai Eminescu", Monografie, p. 67.
23
Ibidem, p. 68.
24
Liliana Corobca, Epurarea cărţilor în România, p. 192-193.
22
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de către profesori şi de studenţi numai atunci când se apreciază că este necesar, cu
avizul decanului sau al profesorului de specialitate" 25 .
În Monografia apărută în anul 1989, punerea în practică a operaţiunii de
epurare a fondurilor este trecută sub tăcere, desigur: ,,încă din anul 1950, toate
bibliotecile din laşi şi-au pus problema reorganizării fondului şi a catalogării
sistematice, În scopul scurtării drumului de acces al cititorului către cărţi" 26
(subl. ns.). În realitate, reorganizarea fondurilor şi a cataloagelor a fost impusă de
obligaţia de "curăţare" a bibliotecilor de publicaţiile socotite indezirabile de noua
putere de sorginte sovietică. Împuterniciţii Comitetului pentru Presă şi Tipărituri
stabileau ca "termene de încheiere a lucrărilor de verificare: 1 octombrie <1949>
pentru bibliotecile seminariale; 1 noiembrie pentru bibliotecile Facultăţii de
Ştiinţe Juridico-Administrative; 15 octombrie pentru Biblioteca fostă Litere; 1
ianuarie 1950 pentru Biblioteca de slavistică (se găseşte încă în lăzi,
neinventariată). Pe măsură ce se vor încheia lucrările, se vor întocmi liste
complete care vor fi comunicate Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor, pentru
a servi la unificarea lucrărilor din toate centrele universitare. De asemenea, vor fi
puse de acord cu lucrările de acelaşi fel ale Bibliotecii Centrale Universitare din
localitate. Aceleaşi colective vor proceda şi la o reverificare a depozitului
Bibliotecii Centrale, pentru lămurirea situaţiei publicaţiilor aflate în plus" 27 • După
un an, la 16 septembrie 1950, Serviciul Controlul Cărţii din Direcţia Generală a
Presei şi Tipăriturilor îşi prezenta din nou Raportul de activitate cu privire la
controalele făcute în "Centrul universitar Iaşi, <la> Biblioteca Centrală
Universitară, cu 700.000 volume, din care 6000 vol. au fost trecute la Sectia
Documentară şi 1500 au fost epurate. Printre cele epurate sunt multe cărţi fasciste
şi legionare. <La> Bibliotecile pe facultăţi, cu cea. 120.000 vol." 28 . De observat
cifra mult mai mare a volumelor declarate în 1950 ca existând în colecţiile
Bibliotecii Centrale Universitare (700.000 vol.), pe care în acest stadiu al
cercetării nu o putem explica.
În cadrul operaţiunii de epurare a fondurilor s-au scos fişele ce informau
asupra existenţei publicaţiilor din cataloagele pentru public. Din Monografie
aflăm că în anul 1948, "aceste fonduri <de aproape jumătate de milion de
volume> sunt cuprinse în fişierul alfabetic care număra 250.000 fişe" 29 ,
disproporţionat de puţine raportat la numărul de volume. În septembrie 1949,
inspectorii veniţi de la Bucureşti raportau că "până la separarea catalogului-fişier,
cererile cititorilor vor fi verificate, înaintea eliberării cărţii, de către un birou
25

Ibidem, p. 192.
BCU "Mihai Eminescu", Monografie, p. 70.
27
Liliana Corobca, op. cit., p. 192.
28
Ibidem.
29
BCU "Mihai Eminescu", Monografie, p. 67- 68.
26
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compus din personalul competent al bibliotecii" 30 . Fişele de catalog erau marcate
cu litera majusculă "S" pentru cele interzise şi incluse în Fondul Secret, şi cu
litera majusculă ,,D" pentru cele din Secţia Documentară. Semnele respective se
făceau cu creionul colorat ori se dactilografiau.
După ce această primă etapă masivă de selectare a fondurilor s-a încheiat,
din anii '70 ai sec. XX au început să apară liste cu numele unor autori care
părăseau definitiv România, ori ale unor lucrări considerate în contradicţie cu
ideologia şi politica ţării, ce trebuiau retrase din circuitul public. Se pare că ultima
listă primită de biblioteci a fost în 9 mai 1988. Legat de acest aspect, o fostă
angajată la Biblioteca Judeţeană a Cooperaţiei Meşteşugăreşti Iaşi îşi amintea:
"mai trecea în control şi securistul unităţii care supraveghea dacă anumiţi scriitori
plecaţi din ţară mai au operele la raft sau au fost scoşi din circuitul lecturii.
Conform listelor primite" 31 , dar fără efectuarea unor investigaţii în arhiva internă,
nu cunoaştem precis felul în care s-au cenzurat colecţiile până în anul 1989.
Dintr-un alt punct de vedere, nu ştim nici dacă volumele interzise
consultării publice erau, totuşi, incluse în raportările statistice privitoare la fondul
de publicaţii deţinut de bibliotecă sau nu. Vorbind despre evoluţia numerică a
colecţiilor Bibliotecii Centrale Universitare din Iaşi, în Monografie se arată că
"dacă în 1944 fondul general era de 121.173 titluri, între anii 1945-1959 creşte la
535.631 titluri, din care 193.259 titluri în Centrală şi 221.199 titluri la bibliotecile
Filiale" 32 • Numai că suma corectă a titlurilor este 414.458, rezultând o diferenţă
de 121.173 titluri despre care nu ştim cum ar trebui considerate. Rămâne ca
cercetări viitoare să scoată la lumină şi acest important aspect din istoria
bibliotecii ieşene.
La fel de important, nu este cunoscut nici felul cum au fost reintegrate în
colecţiile generale, după anul 1990, fondurile secrete şi interzise timp de 45 de
ani. (Spre exemplu, la Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj
Napoca, ele au fost introduse în circulaţie în anii '90 în mod tacit, motivându-se
că ar fi donaţii).
În concluzie, istoria instituţională a Bibliotecii Centrale Universitare
"Mihai Eminescu" din Iaşi are încă destule aspecte de cercetat pe baza
documentelor păstrate în arhive. Merită a fi lămurite chestiunile privitoare la
Fundaţia ,,Regele Ferdinand I", la personal şi mai ales la colecţiile de publicaţii.

30

Liliana Corobca, op. cit., p. 192.
BCU Iaşi. Parcurs sentimental, p. 41-42 şi Biblioteca UJCM 1977-1990, text în ms. pe care
autoarea cu amabilitate ni 1-a oferit spre consultare; îi mulţumim şi aici.
32
BCU "Mihai Eminescu", Monografie, p. 69-70.
31
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ASPECTE PRIVIND ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞI
FUNCŢIONAREA SPITALULUI ISRAELIT DIN GALA ŢI
(1848-1930)
Drd. Mariana-Delia POHRIB
Some Aspects Regarding the Foundation, the Organization and the Functioning of
the Israelite Hospital from Galaţi (1848-1930)

Abstract
Even since its foundation, the Israelite Hospital had a noticeable role in
caring for the sick from Galaţi and from its neighborhood, serving not only the
Jewish population but also the poor people of the town, irrespective of their
religion. Consequently, the hospital was supported not only by communal funds
but also by private donations.
The medical staff was highly qualified, the doctors that served within this
hospital having graduated from important medical schools from Romania or from
abroad. All these facts endorse the claim that the Israelite Hospital from Galaţi
was an important institution, having played its own particular role in the history of
the medical services in Galaţi.
Keywords: Israelite Hospital, Galaţi, medical society, Jewish community.
În Galaţi, la sfârşitul secolului al XIX-lea, existau cinci spitale: Spitalul
Spiridoniei, Spitalul Israelit, Spitalul Comunal, Spitalul Elisabeta Doamna Caritatea Gălăţeană şi Spitalul Militar 1•
Spitalul Israelit a fost fondat de un comitet pe locul unui "Hecdos" (casă
de sănătate), cu o capacitate de 24 paturi, fiind întărit prin hrisov domnesc de
Mihail Sturdza, domnul Moldovei, în anul 1846 2 , prin care era acordat în folosul
Gh. N. Mlllltenu-Bârlad, Galaţii, cu 35 vederi în text, harta ţinutului şi planul oraşului,
Societatea de Editură Ştiinţifică-Culturală Galaţi, <1925>, p. 9.
Conform aceluiaşi autor, în perioada interbelică, existau în judeţul Covurlui următoarele unităţi
1

spitaliceşti:

- spitale la Folteşti, Bereşti, Cudalbi, Pechea, Bujor, Drăguşeni, Smârdan şi Găneşti (llllde exista
un spital model "Regele Carol 1");
- infirmerii la Folteşti, Oancea, Rogojeni, Vlădeşti, Bereşti, Drăguşeni, Cudalbi, Băleni şi
Independenţa;

- dispensare la Folteşti, Vlădeşti, Oancea, Rogojeni, Bereşti şi Independenţa
2
În cadrul Arhivelor Naţionale Galaţi, fond Curtea de Apel Galaţi, Centrul Naţional de
Românizare, d. 220/1942, fila 18, s-a păstrat o copie de pe acest document, cu următorul conţinut:
https://biblioteca-digitala.ro
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acestui spital procentul de O, 1 % din toate cereale le importate sau exportate de
evrei 3 .
Deşi domnitorul a aprobat cererea Comunităţii în luna februarie 1846,
spitalul îşi începe activitatea, cu 24 paturi, în anul 1848, pe "Uliţa Cojocarilor"
(astăzi strada dr. Nicolae Alexandrescu), pe locul cumpărat la 25 septembrie 1846
de la Comisia În:frumuseţării oraşului Galaţi 4 .
Din lipsă de subvenţii, spitalul nu a putut avea o activitate permanentă. Se
cunoaşte, de exemplu, că funcţiona în 1853, când francezul Appert vizitează
"micul spital israelit", care nu avea decât cinci bolnavi "destul de bine îngrijiţi" 5 •
În 1866 au fost internaţi în spital 313 bolnavi6 . De la înfiinţare şi până în acest an,
spitalul a fost condus de dr. Elbogen; probabil că a fost deschis şi în anul următor,
căci, la 9 aprilie 1868, dr. A. Liebers prezintă la Societatea Medicală câteva cazuri
de tifos exantematic internate la Spitalul Israelit 7 .
"Hrisov Domnesc. Cu mila lui Dumnezeu, Noi, Mihail Grigorie Sturdza Vodă, domn al Ţării
Moldovei. Îmbunătăţirile în toate ramurile şi pentru toate clasele este fapta datornică a
Domnitorilor către supuşii săi, după însuşi ritul marelui legiuitor, care prin a sa pildă, fără osebire
de relighie, propune agiutorul omenirii.
De asemenea prăvăţ îndemnat, n-am trecut cu vederea jalba ce ni s-au înfăţişat din partea
poporului evreiesc locuit în oraşul Galaţi, prin care s-a rugat ca prin lesnirea Spitalului ce au
socotit a înfiinţa acolo pentru căutarea şi lesnirea bolnavilor săraci, atât a celor de loc, cât şi a celor
străini de a lor naţie, să li se învoiască a lua prosfora în folosul acelui spital câte un leu la una mie
lei după valoarea tuturor mărfurilor ce se vor emporta şi exporta din acest Principat de către
singuri speculanţi de naţia evreiască. Şi în privire că asemenea de bună voie prosfora nu atinge
dritul celorlalte venituri eforiceşti, la care contribuind şi ei, urmează a se împărtăşi de folosul
îmbunătăţirilor ce se fac, încuviinţăm strângerea unui asemenea venit pe care îl întărim prin acest
hrisov sub a noastră Domnească iscălitură şi pecete.
Srisu-s-au acest Hrisov în al 13-lea an al Domniei Noastre în oraşul Iaşi. Ss./ Mihail Grigorie
Sturdza Vodă; ss./ Ionache Ghica Vel Logofet. Departamentul Trebilor din Lăuntru no. 119, Secţia
1 no. 4421, 1846 februarie în 23 zile, ss./ DD Miclescu Stolnic; Şeful Secţiei 1, Veisa Paharnic".
3
Moise N. Pacu, Cartea Judeţului Covurlui. Note geografice, istorice şi îndeosebi statistice,
Stabilirnentul Grafic LV. Socec, Galaţi, 1891, p.l47. Autorul afmnă că taxa era de 0,2%, însă Gh.
N. Muntenu-Bârlad menţionează că taxa stabilită prin hrisovul domnesc din februarie 1846 era de
O, 1% din valoarea mărfurilor importate şi exportate de evrei, vezi Gh. N. Muntenu-Bârlad, op. cit.,
p. 178. Ultimul procent este susţinut şi de copia hrisovului aflată în păstrare la Arhivele Naţionale
Galaţi. Având în vedere evoluţia istorică în Moldova, pentru o lungă perioadă de timp nu se mai
percepe această taxă, insuficienţa mijloacelor de întreţinere ducând la funcţionarea neregulată a
spitalului.
4
Manualul administrativ al Principatului Moldovei, II, laşi, 1856, p.43; Memoriu şi documente
despre comunităţile israelite, Galaţi, p.40, 41, apud Paul Păltănea, Contribuţii la istoria spitalelor
din Galaţi până la 1918, în "Danubius", voi. XXVI, Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2008, p.
77.
5
Appert, Voyage dans les la Principautes Danubiennes, Mayence, 1854, p. 27; N. Iorga, Călătoria
lui Appert, în ,,România viitoare", IV, 20 septembrie 1922, apud Paul Păltănea, op. cit., p. 75.
6
Analele statistice ale României pe anul 1866, Bucureşti, 1868, p. 12-13; apud Paul Păltănea, op.
cit., p. 75.
7
Paul Păltănea, op. cit., p. 75.
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Pentru a se asigura activitatea continuă a spitalului, care în 1882 avea 24
de paturi, în 1885 se constituie un comitet, sub preşedinţia lui R. Flachs, care a
8
strâns fondurile necesare întreţinerii spitalului, redeschis la 14 mai 18 89 •
Societatea pentru formarea fondului Spitalului Israelit - Bicher Cholim
(1885). La 4/16 aprilie 1885, doctorul R. Flachs adresează coreligionarilor din
oraşul Galaţi un apel referitor la înfiinţarea unei societăţi de binefacere care avea
drept scop constituirea unui fond al cărui venit urma să fie destinat întreţinerii
Spitalului Israelit 9 .
Conform statutelor deveneau membri ai societăţii persoanele care
contribuiau anual cu o sumă minimă de 5 lei. De asemenea, avea statutul de
membru perpetuu cel care dona societăţii suma de 200 lei în efecte româneşti cu

Vocea Covurluiului, nr. 1796 din 25 martie 1882, apud Paul Păltănea, op. cit., p. 75.
Vezi Statutele Societăţii pentru formarea fondului Spitalului Israelit din Galatz, Galatz, 1887,
Typo-lithografia J. Schenk (Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca Documentară, cota 111814,
broşură). În cadrul Statutelor Societăţii pentru formarea fondului Spitalului Israelit - Bicher
Cholim din Galaţi se face referire la faptul că spitalul a fimcţionat ca Hekdosch încă din anul 1848.
Această societate de binefacere activa independent de Comitetul pentru întreţinerea Spitalului
Israelit, având ca obiectiv strângerea de fonduri care să facă posibilă întreţinerea în spital a cel
puţin 20 de paturi.
Apelul adresat de doctorul R. Flachs avea următorul conţinut: "Conreligionari! Orăşeni! Văzând
mizeria şi suferinţa bolnavilor noştri conreligionari fără mijloace, putem zice că mor fără nici un
ajutor, aceasta fiind din cauză că spitalele existente astăzi în oraşul nostru nu sunt suficiente în
proporţiune cu populaţia oraşului şi a districtului pe deoparte, iar pe de alta că, cultul Israelit al
Galaţiului şi al districtului nu posedă un spital care să fimcţioneze regulat, din cauza lipsei de
mijloace, ci, din când în când, funcţiona câteva luni, ca urmare a combinaţiunii gabelei asupra
cărnii cuşer, a cărei existenţă depindea de voinţa casapilor şi era totdeauna scurtă, sau spitalul se
susţinea de către nişte bărbaţi humani, care aveau iniţiativa şi adunau un fel de contribuţiune
benevolă în folosul întreţinerii Spitalului Israelit, dar care n-a durat niciodată mult şi rărnânea
închis ani întregi iar bietul bolnav sărac nu-şi găsea măcar un adăpost.
Această stare, Domnilor, o văd de un timp de 37 ani, de la 1848, de când spitalul pe care cultul
nostru îl posedă a fost atuncea un Hekdosch şi tot atuncea s-a prefăcut într-un spital. Acestea toate
vin din cauză că nu există un fond al cărui venit să fie destinat numai pentru întreţinerea spitalului
israelit.
Cu speranţa că vom reuşi, şi mai bine mai târziu decât niciodată, subsemnatul apelează la
conreligionari orăşeni philantropi şi humani ca să propagăm înfiinţarea unei societăţi pentru
formarea unui fond al cărui venit va fi numai în folosul întreţinerii Spitalului Israelit din Galaţi, în
limitele Statutelor ce urmează.
Această societate e de binefacere şi n-are nici un amestec cu actualul Comitet pentru întreţinerea
spitalului Israelit, nici cu cele comitete ce vor veni în viitor, ci numai pentru formarea unui fond
suficient, din al cărui produs să se poată întreţine spitalul nostru cu cel puţin 20 bolnavi. Galaţi, 1
ljar 5645; 4116 april 1885. R. Flachs".
Moise N. Pacu menţionează că Societatea formării unui fond pentru întreţinerea spitalului israelit
din Galaţi a luat fiinţă în anull890, vezi Moise N. Pacu, op. cit., p. 147.

8
9
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venitul anual de minim 5%, respectiv de membru fondator cel care dona aceleaşi
efecte, cu aceeaşi dobândă, în cuantum de 500 lei (art. 4) 10 •
Veniturile fondului erau asigurate din: donaţii sub orice formă, contribuţia
anuală a membrilor şi dobânda acţiunilor româneşti.
Comitetul de formare a fondului era compus din nouă membri, şi anume:
un preşedinte, având funcţia de casier depozitar; un vicepreşedinte, care avea
funcţia de casier special şi contabil; trei membri controlori, care păstrau sigiliul
comitetului, controlau toate conturile şi contrasemnau chitanţele, şi patru membrii
consilieri, care aveau sarcina de a promova interesele societăţii.
Deciziile Comitetului erau luate cu majoritatea voturilor şi erau
consemnate într-un registru de procese-verbale contrasemnate de toţi cei prezenţi.
Comitetul era însărcinat cu: încasarea cotizaţiilor de la membrii societăţii;
acceptarea donaţiilor; cumpărarea de efecte din banii încasaţi şi donaţi; efectuarea
cheltuielilor necesare şi reprezentarea societăţii înaintea tuturor instanţelor
judecătoreşti şi administrative din ţară.
Conform art. 12 din Statute, Comitetul de formare a fondului înceta în ziua
când suma de 200.000 lei în efecte româneşti avea să fie completată. În această zi,
Comitetul convoca adunarea generală a membrilor, depunea gestiunea şi conturile,
urmând ca adunarea să decidă asupra modului de întrebuinţare a veniturilor
derivate din acest fond în folosul întreţinerii Spitalului. Totodată, hotăra dacă
acest Comitet avea să continue demersurile măririi acestui fond.
În eventualitatea în care în termen de cinci ani de la înfiinţarea societăţii
nu se reuşea strângerea sumei de minim 50.000 lei, urma să fie convocată o
adunare generală în cadrul căreia se hotăra dacă societatea urma să activeze în
continuare sau era dizolvată. În ultimul caz, se hotăra în legătură cu destinaţia
sumelor colectate.
Adunarea Generală se întrunea o dată pe an, la 1 aprilie stil vechi sau în
curgerea Chodesh Nisan 11 a fiecărui an, iar şedinţele extraordinare erau convocate
în funcţie de necesitate.
Adunarea Generală delibera când erau prezenţi jumătate plus unul din
membri iar deciziile erau luate cu majoritatea absolută a voturilor membrilor
prezenţi.

Adunarea

Generală

alegea în fiecare sesiune biroul

său,

compus din: un

preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. În cadrul fiecărei sesiuni ordinare,

Adunarea

Generală

proceda la: verificarea conturilor anului expirat (rezultatul era

Dr. R. Flachs a afirmat că în antreu! Spitalului Israelit urma să va fi aşezată o placă cu nwnele
membrilor fondatori, scrise cu litere de aur, subliniind, totodată, că oricând un membru perpetuu
care dona suma de 300 lei putea deveni membru fondator.
11
Chodesh reprezintă în calendarul evreiesc prima zi a lunii, Jewish Education Network, iar
Nisan cea de-a şaptea lună a anului ecleziastic şi prima lună în calendarul ebraic (în limba turcă
nisan este nwnele lunii aprilie), https://ro.wikipedia.org.
10
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tipărit şi

înaintat fiecărui membru al societăţii), respectiv la luarea în discuţie a
problemelor importante. Sesiunea extraordinară a adunării generale delibera
exclusiv asupra chestiunilor pentru care era convocată (art. 13-21).
Statutele puteau fi modificate, integral sau în parte, la propunerea
Comitetului sau a 20 dintre membri. Orice decizie privind modificarea trebuia
luată cu două treimi din numărul total al membrilor societăţii. Protocoalele
comitetului şi ale adunării generale, precum şi toată contabilitatea, corespondenţa
şi celelalte lucrări trebuiau redactate în limba română.
În ianuarie 1889 s-a format un comitet compus din 16 persoane şi, prin
cotizaţii anuale din partea membrilor acestei comunităţi, spitalul începe să
funcţioneze de la 14 mai 1889 în condiţii de normalitate (până atunci funcţionarea
era neregulată, sporadică, în salturi) 12 •
Constrnirea Spitalului Israelit. La 18 noiembrie 1897, Epitropia
Comunităţii Israelite adresează Primăriei Galaţi un memoriu prin care solicită
aprobarea în vederea construirii unui spital pe str. Cojocarilor. Conform ordinul
rezolutiv, medicul primar al oraşului şi şeful Serviciului Tehnic întocmesc, în
urma unei inspecţii, un raport referitor la locul unde urma să fie construit spitalul.
Raportul, datat 22 noiembrie 1897, precizează: "În urma acestei inspecţiuni am
constatat că acest loc este foarte spaţios, bine situat şi cu totul izolat, fiind
înconjurat de patru străzi diferite. Locul este curat şi plantat. Deşi au trecut mai
mult de 30 de ani de când o parte a acestui loc (aceea spre strada Israelită) a servit
ca cimitir israeliţilor, cu toate acestea, după cum se vede şi din alăturatul plan,
spitalul şi atenansele lui se vor construi pe acea parte a locului care n-a servit
niciodată în acest scop, partea locului unde s-au făcut înmormântările s-a nivelat,
deja acum câţiva ani".
În continuare, semnatarii raportului propun acordarea avizelor în vederea
construcţiei spitalului, în mod evident, după obţinerea aprobărilor de la forurile
superioare, Ministerul de Interne- Direcţia Generală a Serviciului Sanitar 13 •
Primăria, la 24 noiembrie, înaintează documentaţia Direcţiei Generale a
Serviciului Sanitar care semnalează, la 28 noiembrie, o serie de deficienţe: lipsea
planul de situaţie (suprafaţa terenului) 14 , amplasamentul curţii şi al străzii în raport
cu construcţia, planurile pavilionului de izolare pentru bolnavii infecţioşi şi
morga, amplasamentul latrinelor şi modul de ventilaţie, rrecum şi atenansele în
care urmau să locuiască personalul medical şi cel auxiliar 1 •
12

Gh. N. Muntenu-Bârlad, op. cit., p. 178-179.
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 146/1897-1903, f. 1.
14
Conform unui Plan de situaţie întocmit la 9/21 decembrie 1897 de către arhitectul Stelian A din
Galaţi, locul pe care urma să fie construit spitalul avea următoarele dimensiuni: 89,10 m la str.
Israelită, 92,46 m la str. Cojocarilor, 155 m la str. Mineralelor, 154 m la str. Vegetalelor (Arhivele
Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 14611897-1903, f. 21).
15
Ibidem, f. 2-3.
13
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La 13 decembrie 1897, Primăria înaintează forurilor superioare zece
planuri ale construcţiei Spitalului Israelit, însoţite de un memoriu justificativ, iar
la 11 februarie 1898, prin adresa nr. 248111898, Direcţia Generală a Serviciului
Sanitar îşi dă acordul pentru construire, sub rezerva unor mici modificări de
natură tehnică, care au fost onorate de Epitropie la 23 februarie 1898 16 •
Spitalul Comunităţii Israelite din Galaţi adresează municipalităţii, la 4
august 1900, un memoriu prin care solicită pavarea Străzii Israelite, sau cel puţin
a porţiunii cuprinsă între Strada Zimbrului şi Spitalul Israelit, "atât de obijduit
până acum", motivat de faptul că spitalul era vizitat de peste 15.000 pacienţi
anual, iar strada era nepracticabilă în timpul iernii şi primăverii "când cu greu te
17
poţi apropia de spital, fie pe jos, fie cu trăsura" •
Uneori, Spitalul Comunităţii Israelite din Galaţi solicita dispensă de la taxa
de barieră pentru unele produse, spre exemplu, la 17 ianuarie 1902, solicita, şi a şi
obţinut, aprobarea Consiliului Comunal pentru introducerea în oraş a unei cantităţi
de 100 de căruţe cu gheaţă necesare activităţii spitalului 18 •
La data de 2/15 noiembrie 1903, orele 14,30, într-o duminică, au loc
festivităţile legate de inaugurarea construcţiei Spitalului Israelit, iar a doua zi
Direcţia Generală a Serviciului Sanitar, cu adresa nr. 29.838/1903 (comunicată
telegrafic), aproba şi funcţionarea (prestarea serviciilor spitaliceşti) începând din
aceeaşi zi 19 • La 5 noiembrie, doctorul Felman, fiind numit medic primar al

16

1bidem, ( 11-13, 18.
Idem, d. 113/1900, ( 37 (vezi antetul spitalului şi sigiliul).
18
Idem, d. 26/1902, ( 18. O cerere similară formula, la 12 februarie 1902, şi Spitalul Elisabeta
Doamna- Caritatea Gălăţeană, ( 68.
19
Idem, d. 146/1897-1903, f. 30-34. În localul acestui spital, mărit cu alte pavilioane,
funcţionează, din anul 1948 şi până în prezent, Spitalul Municipal nr. 4 Materno-Infantil, Secţia
Maternitate. Extrem de concentrată în date şi informaţii este Monografia Comunităţii Israelite din
Galaţi din timpurile cele mai vechi. Anul jubiliar 1906. Istoricul Spitalului Israelit, motiv pentru
care reproducem integral textul acesteia: "În anul 1848, pe timpul epidemiei de holeră, câţiva
fruntaşi ai Comunităţii Israelite au hotărât ca localul Hecdoş să-I transforme într-un spital provizor.
Acest Hecdoş a fost curăţat şi dezinfectat, s-au instalat paturi, s-au procurat lămpi şi toate
necesare. Dară această epidemie a durat două luni, şi, văzând numărul celor ce s-au vindecat în
spital, fruntaşii comunităţii s-au convins de necesitatea unui spital permanent şi, în consecinţă, au
dizolvat acest Hecdoş, rămânând a funcţiona mai departe ca spital, clădindu-se, în mod succesiv,
alte încăperi noi. Acest spital a funcţionat în această stare 18 ani, până la 1866. El a fost condus în
tot timpul de la fondarea sa de răposatul dr. Abram Ellrnbogen. Întreţinerea spitalului şi a şcolii se
făcea din donaţiuni particulare şi mai ales din venitul gabelei asupra cărnii cuşer şi tăiatul
păsărilor; că aici venitul de 1/1.000 asupra cerealelor importate în oraş de evrei, conform
hrisovului din 1846, n-a fost suficient pentru acoperirea cheltuielilor. În anul 1866, spitalul şi
şcoala se închid din cauză că- în urma unei circulare a Ministrului Kogălniceanu, că Guvernul nu
se mai amestecă nici nu mai sprijină cultul israelit - veniturile n-au putut fi încasate. Totuşi, la
intervale, spitalul şi şcolile se redeschideau pentru scurt timp, întreţinute de iniţiatorii particulari
sau de taxa gabelei care se percepea în mod neregulat.
17
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Spitalului,

îşi dă

demisia din

funcţia

de

preşedinte

al

Comunităţii,

81
fiind înlocuit în

funcţie, în urma alegerilor organizate la 12 noiembrie, de către Noach Schapira 20 .

Prin adresa nr. 53 din 28 aprilie 1904, preşedintele Epitropiei Spitalului
Israelit 21 solicită municipalităţii aprobarea pentru efectuarea unor lucrări de

Această stare de nesiguranţă a existenţei instituţiunilor Comunităţii durează până în 1889, când,
din iniţiativa unui comitet compus din mai mulţi domni, în frunte cu dl. Leopold Schmirer şi H.
Krasnapolsky, s-a restaurat vechiul local al spitalului, adăugându-se un corp de clădire şi s-a ales
un comitet de conducere al spitalului sub preşedinţia d-lui H. Krasnapolsky. Scopul acestui comitet
a fost a procura mijloacele materiale, şi s-a recurs la subscripţii, cotizaţiuni lunare, serbări publice,
ca, fără ajutorul gabelei - care nu era sprijinită de guvern - să se poată întreţine această
instituţiune. Acest comitet lucra cu multă râvnă, astfel că încasările se făceau cu înlesnire şi, pe
lângă că au renovat tot mobilierul şi au procurat instrumente noi, au făcut clădiri şi reparaţii, au
mai strâns în decurs de 5 ani şi o sumă de 17.000 lei, sumă ce a fost afectată de un prim fond
pentru clădirea unui loc nou. La 1893 toate staturile din Comunitatea Israelită gălăţeană se
întrunesc şi cad de acord de a reînfiinţa gabela, care durează şi astăzi; astfel că de Ia acea dată toate
instituţiunile comunităţii ca: spital, trei şcoli de băieţi, două primare şi una liceeală, două şcoli de
fete, azil de infirmi sunt conduse şi administrate în mod perfect şi egal de comunitate. Totuşi, în
acest interval de la 1894 până la 1898, acest comitet nu încetează de a finanţa şi a veghea ca la
prima nevoie să vină în ajutorul acestei instituţiuni. La 1898, comitetul, convingându-se că
clădirea vechiului spital nu mai era conformă nici cu cerinţele higienice ale timpului, nici nu mai
era încăpător pentru numărul bolnavilor ce urmau a se îngriji într-însul, s-a gândit la mijloacele
pentru procurarea banilor pentru clădirea unui nou spital, care, conform planului şi devizului făcut
şi aprobat de Consiliul Tehnic Superior, se ridica la suma de 140.000 lei. În afară de suma de
17.000 lei, restul s-a strâns din colecte şi donaţiuni. Prima donaţiune e suma de 30.000 lei donaţi
de societatea Chavira Kedişa (n.a. Societatea Sacră sau de Înhumare). Impulsul acesta a făcut ca
comitetul să devină mai optimist şi să se gândească la realizarea acestui plan. În ce priveşte locul
unde urma a se face clădirea, s-a ales unul ce aparţinea obştii israelite încă din anul 1846, fost
cumpărat de dânşii de la Comisia de Înfrumuseţare a oraşului ca loc de cimitir; aflat în faţă cu
strada Cojocarilor, jumătate din acest loc, peste 100 stânjeni, a fost liber. Obţinându-se autorizaţia
Primăriei cu nr. 2.258 din martie 1898, s-a ales un comitet executiv de construcţiune şi, în luna mai
1901, s-a început clădirea. Comitetul de construcţiune al spitalului, în frunte cu domnii Mendl şi
Krasnapolsky, depun multă activitate şi reuşesc să colecteze peste 80.000 lei. Această colecţiune sa făcut fără multă dificultate, căci întreaga populaţie a ţinut să contribuie la acest institut caritabil,
astfel că comitetul ştia cu siguranţă că la primul apel va reuşi să strângă şi restul de care va avea
nevoie pentru completa instalare a spitalului. Şi, în adevăr, s-a reuşit ca, în ziua de 2 noiembrie
1903, să se inaugureze, în prezenţa autorităţilor şi a unui numeros public, instalarea Spitalului
Israelit. Pentru a se putea face o idee de modul cum a funcţionat Spitalul Israelit până la 1899 vom
da câteva date. Personalul medical al Spitalului era compus dintr-un medic primar şi unul
secundar: au funcţionat d-nii dr. Ellbogen, Lieberls, Moscovici, Bittman ca medici primari şi
Ettinger, Kenner şi LOvensohn ca secundari. Personalul inferior se compunea dintr-un chirurg, un
intendent, o bucătăreasă, trei infirmieri, o spălătoreasă şi un rândaş. Numărul paturilor a variat de
la 22 la 24" (Arhivele Naţionale Galaţi, fond Curtea de Apel Galaţi, Centrul Naţional de
Românizare, d. 220/1942, f. 50-51 ).
20
Ibidem, f. 35.
21
Antetul documentului este inscripţionat: "Comitetul de Construire a noului Spital Israelit din
Galaţi".
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consolidare la prăvăliile proprietatea Spitalului situate în str. Mare nr. 86-88 22 . În
anul 1904, Spitalul Israelit din str. Cojocară realizează împrejmuirea localului cu
un gard grilaj de fier, cu o înălţime de 1,50 m şi o lungime de 84,30 m, iar în anii
23
191 O şi 1911 solicita autorizarea pentru construcţia unor pavilioane noi •
La 7 mai 1907, preşedintele Comunităţii Israelite din Galaţi, B. Gottesman,
adresează municipalităţii o cerere prin care solicită autorizarea efectuării de
reparaţii la fostul Spital Israelit din str. Israelită, încât destinaţia să-i fie schimbată
în azil de bătrâni. Astfel, au fost efectuate lucrări de reparaţie ale fundaţiei,
acoperişului şi gardurilor, lucrări pentru care Consiliul Comunal a făcut dispensă
de la plata taxelor comunale, având în vedere destinaţia imobilulue4 . În luna
septembrie 1917, conducerea azilului evreiesc de bătrâni din str. Războieni nr. 15
îşi manifestă disponibilitatea de a primi pe bătrânii fără ajutoare şi pe cei din
azilul comunal de bătrâni, ţinând cont de faptul că şapte dintre camerele azilului
erau nelocuite 25 . Imobilului îi sunt adăugate, la începutul anului 1920, mai multe
magazii, fiind înlocuit şi gardul de la stradă în lungime de 25 m 26 .
Raportul din anul 1907 al doctorului N. Stavrescu, medicul primar al
oraşului, consemnează că Spitalul Israelit dispunea de o capacitate de 38 paturi
(21 pentru bărbaţi şi 17 pentru femei), a căror întreţinere era asigurată de comună,
localul fiind bine întreţinut şi igienic, dispunând şi de un pavilion de izolare cu o
capacitate de 1Opaturi. 27
În 1907 spitalul avea 38 de paturi. Vizitat, la 11 iulie 1907, de profesor dr.
1. Cantacuzino, acesta notează: ,,Am rămas încântat de modul totdeodată practic,

22

Idem,d.122/1904,f.1-2.
Vezi cererea şi autorizarea de construire, idem, d. 125/1904, f. 31-32; 169/191 O, f. 63-64;
153/1911, f. 66-67.
24
Idem, d. 96/1907, f. 15-16, 139/1908, f. 79-80. În anul 1911, la solicitarea preşedintelui
epitropiei, sunt realizate şi lucrări de pavare a trotuarului din faţa Azilului de Bătrâni a Comunităţii
Israelite, idem, d. 80/1911, f. 27-28.
25
Idem, d. 60/1917, f. l.
26
Jdem, d. 68/1920, f. 1.
27
Spitalele din Galaţi dispuneau de paturi subvenţionate de comună, după cum urmează: Spitalul
"Elisabeta Doamna - Caritatea Gălăţeană", 12 paturi; Spitalul "Sf. Spiridon", 40 paturi, Spitalul
Militar, 130 paturi, vezi Raport general asupra higienei şi salubrităţii publice şi mersul Serviciului
Sanitar al oraşului pe anul 1907, de doctorul N. Stavrescu, medic primar al oraşului (idem, d.
64/1908-1909, f. 34, 35).
Deoarece pavi1ioanele de ginecologie de la spitalele "Elisabeta Doamnă - Caritatea gălăţeană" şi
"Israelit" sunt "adevărate parodii", profesorul dr. Theodor Bastachi propune la 19 ianuarie 1913
înfiinţarea unei matemităţi. Se oferea să-şi doneze biblioteca şi instrumentele obstetricale. Dr.
Stavrescu socoteşte că măsura nu este oportună şi propune să se înfiinţeze două pavilioane cu zece
paturi în cartierele Bădălan şi Bucureştii Noi (Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului
Galaţi, 55/1913, f. 1,3, apud Paul Păltănea, Contribuţii la istoria spitalelor din Galaţi până la
1918, în "Danubius", vol. XXVI, Editura Muzeului de Istorie Galaţi, 2008, p. 73).
23
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înţelept şi cu totul modem cum s-a construit acest spital. Lipsa de lux fals este una
din caracteristicile sale şi constituie în ţara noastră un exemplu aproape unic" 28 .
În Expunerea situaţiei administrative a oraşului Galaţi pentrn anul
financiar 1907-1908, la capitolul Serviciul Sanitar, primarul G.N. Gamulea arăta
că serviciile medicale în cazul populaţiei paupere erau prestate în cadrul Spitalului
"Elisabeta Doamna - Caritatea Gălăţeană", pentru care comuna avea alocată o
subvenţie de 75.000 lei pentru întreţinerea a 80 de paturi. În continuare, se
sublinia: "Aici găsesc locul de a exprima mulţumiri şi Comitetului Spitalului
Israelit pentru binevoitorul concurs acordat la combaterea epidemiei de scarlatină,
primind în mod cu totul gratuit bolnavii atinşi de scarlatină, izolându-se, astfel,
până la 31 decembrie 1907, 221 bolnavi de scarlatină, număr ce depăşeşte cu mult
numărul pe care spitalul ,,Elisabeta Doamna- Caritatea Gălăţeană" era obligat să-1
primească conform convenţiei". În continuarea documentului se precizează că,
pentru bolnavii de scarlatină ajunşi în convalescenţă, Spitalul Israelit chiar a pus
la dispoziţie un pavilion special "unde erau trataţi pentru restul timfului de cură,
conform prescrierilor regulamentului prevenirii bolilor infecţioase" 2 •
La 2 februarie 1908, Comitetul Sfitalului Israelit a organizat o "serată
dansantă" în vederea strângerii de fonduri 3 .
În timpul Primului Război Mondial Spitalul Israelit a fost transformat în
spital de campanie, ocazie cu care au fost înregistrate o serie de distrugeri, atât ale
clădirilor, cât şi ale mobilierului. Astfel, în cursul anului 1920, Comunitatea
Israelită începe tratativele cu Comisia judeţeană pentru constatarea şi evaluarea
pagubelor de război, care funcţiona pe lângă Tribunalul Judeţului Covurlui. În
cadrul audienţei din 9 august 1920 este emisă hotărârea nr. 266 din aceeaşi dată,
care stabileşte cuantumul despăgubirilor ce urmau să fie acordate Comunităţii
Israelite la 221.698 lei (95.000 lei lipsa de folosinţă a proprietăţilor; 118.578 lei
pentru distrugerile provocate proprietăţilor imobiliare şi 8.120 lei pentru distrugeri
ale mobilierului şi obiectelor casnice). Conform evaluărilor, Spitalul Israelit era
îndreptăţit la plata următoarelor despăgubiri: 40.000 lei pentru lipsa de folosinţă a
imobilelor şi 52.933 lei pentru distrugerile provocate imobilelor 3 .

Paul Păltănea, op. cit., p. 75. Peste un deceniu, la 13/25 martie 1917, episcopul Nifon al Dunării
de Jos, care vizita spitalul pentru a doua oară, notează: ,,Am rămas deplin mulţumit de curăţenia şi
f.ărinteasca îngrijire ce se dă răniţilor şi bolnavilor din acest spital", ibidem.
9
Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, d. 711907-1908, f 110v, sau Expunerea
situaţiei administrative a comunei urbei Galaţi pe anu/1907-1908, Tipografia "Buciumul Român"
Petru P. Stănescu, Galaţi, 1908, p. 23 (exemplarul tipărit se află în d.ul menţionat, f 150).
30
Idem, d. 14311908, f 32. Pentru activităţi filantropice similare organizate de Spital, vezi idem, d.
147/1909, f 18; 15511911, f. 38.
31
ldem, fond Curtea de Apel Galaţi, Centrul Naţional de Românizare, d. 22011942, f 74-76.
Iniţial, suma solicitată de Comunitatea Israelită era de 362.237 lei, însă Comisia judeţeană a
hotărât alocarea sumei de 221.698 lei, reprezentând despăgubirile acordate Spitalului Israelit din
str. Principesa Maria, Şcolii Primare şi Comerciale din str. Brăilei, Şcolii Primare din str.
28
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Procesul-verbal prin care Gheorghe Pădure, inginerul şef al oraşului
A. Chiriac, delegatul Comisiei judeţene pentru constatarea şi evaluarea
pagubelor de război, şi sublocotenent Cornăţenu, delegat din partea Garnizoanei,
au procedat la restituirea către Comunitate a Spitalului Israelit consemnează: " ...
acest imobil în timpul războiului a avut instalate spitale de răniţi, în care timp i sau stricat geamurile, uşile, ferestrele, ventilatoarele, duşumelele, tencuiala de pe
pereţi, i s-a murdărit vopseaua de pe pereţi, fierăria, precum şi stricăciuni la
atenanse, care, pentru reparaţiunile ce necesită, se urcă după deviz la suma de
52.933,74lei" 32 •
Preşedintele comunităţii israelite, B. Gotesman, informa municipalitatea,
la 25 martie 1919, că începând cu data de 24 martie Spitalul Israelit din localitate
şi-a reluat activitatea, aflându-se "în plină funcţiune", motiv pentru care solicita
alocarea unei raţii zilnice de 50 kg necesare bolnavilor şi personalului, precum şi
alocarea unui bon de 100 kg de cartofi 33 .
La 12 august 1924, Comitetul Spitalului Israelit obţine autorizare din
partea municipalităţii în vederea construirii, la linia cu strada Vegetalelor, a unui
nou pavilion cu etaj destinat bolilor contagioase în suprafaţă totală de aproape 200
Galaţi,

mp34.
Într-un raport adresat consilierilor comunali cu ocazia întocmirii bugetului
pe anul financiar 1925 preşedintele Comisiei Interimare, Ştefan H. Ştefan,
aprecia: ,,Ne-am gândit la o categorie de cetăţeni care contribuie în mare parte,
mai cu seamă prin taxa de 0,50%, la bugetul Comunei 35 , la populaţia israelită,
care, după cum am constatat personal, în îngrijirea ce dă, cum şi la primirea
bolnavilor în spital, nu face deosebire între evrei şi creştini, şi ca o încurajare
pentru Comitetul Spitalului, ca şi pentru corpul medical ce conduce acest spital,
am înscris o sumă de 100.000 lei, iar pentru terminarea pavilionului de boli
infecţioase ce se clădeşte în acest spital suma de 200.000 lei. Toate acestea sper să
dovedească contribuţia la opera de bine, fără nici o distincţie şi că noi ajutăm,
deopotrivă, pe oricine în interesul public face o operă folositoare, mai cu seamă
celor lipsiţi de mijloace ... Tot pentru consideraţiile ce am arătat mai în urmă în ce
priveşte populaţia israelită, am mărit la 100.000 lei subvenţia acordată şcolilor
primare israelito-române de la 60.000 lei şi am dat un ajutor de 50.000 lei pentru

Războieni, Şcolii Primare de lucru din str. Română, Şcolii Primare de Fete din str. Hagi Stoian,
Azilului de Bătrâni din str. Războieni şi Azilului de noapte din str. Dinogeţiei.
32
Ibidem, f. 74.
33
Idfem, Primăria oraşului Galaţi, d. 9711919, f. 57.
34
Idem, d. 4511924, f. 283-285.
35
Vezi procesul-verbal al Comisiei Interimare din data de 28 februarie 1921 prin care a fost
instituită taxa de 0,50% pe valoarea mărfurilor intrate sau ieşite prin vama şi gara Galaţi (Arhivele
Naţionale Galaţi, referinţă în fondul Primăria oraşului Galaţi, d. 5l/1925, f. 3.
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terminarea Şcolii Comerciale de Fete Israelite condusă de d-na Schmirer, tar
pentru Şcoala Israelită "Lumina", 50.000 lei " 36 .
La 18 decembrie 1925, Epitropia Spitalului Israelit, prin preşedintele ei,
Iosef Omstein, adresează municipalităţii o cerere prin care solicită ca la
întocmirea bugetului pe anul fmanciar 1926 să fie avută în vedere o subvenţie
către bugetul spitalului în valoare de 400.000 lei, în condiţiile în care se intenţiona
o mărire a numărului de paturi de la 40 la 80 faţă de anul precedent. Astfel,
conform calculelor, se estima că bugetul pe anul1926 trebuia să se ridice la suma
de 3.150.000 lei, faţă de 1.600.000 lei, bugetul alocat pentru anul anterior 37 •
Ziarul "Galaţii Noi" din 25 august 1926 consemnează lipsa de comunicare
existentă între Epitropia Comunităţii şi Comitetul Spitalului, ultimul fiind acuzat
de "dorinţa de izolare", consemnată, printre altele, şi de unele articole din
Statutele Spitalului. Totodată, erau criticate modul de desfăşurare a alegerilor
epitropilor Comitetului Spitalului, activitatea acestora şi gestionarea fondurilor.
Autorul articolului, dr.. H. Griimberg, acuza Comitetul Spitalului că era interesat
ca numărul membrilor alegători să fie cât mai mic, "pe cât posibil numai prietenii
personali ai comitetului sau ai medicilor din spital, pentru ca în ziua cea mare a
alegerilor actualii epitropi să-şi poată păstra funcţiile onorifice", pe de altă parte
epitropii spitalului nu doreau ca puterea deciziei să-şi schimbe centrul de greutate
către evreii săraci şi cinstiţi. De asemenea, Comitetul Spitalului nu împărtăşea
ideea ca donatiile făcute Spitalului să fie vărsate direct în cassa Comunităţii, de
unde sumele urmau să fie repartizate eşalonat către spital, fapt care demonstra că
Spitalul era parte integrantă a Comunităţii, şi nu instituţie de sine stătătoare. Pe de
altă parte Comitetul Spitalului se temea de faptul că donaţiile şi veniturile
destinate Spitalului puteau fi deturnate spre alte scopuri.
Autorul condamnă atitudinea de rea credinţă a conducerii Spitalului care a
combătut vehement ideea de mărire, de către Comitetul de Epitropi al comunităţii,
a uzufructului asupra unor irnobile aflate în proprietatea Spitalului, ceea ce ar fi
ldem, d. 211924-1925, f 112-112v. De altfel, preşedinta Şcolii Israelito-Române de Fete, Sylvia
Schmirer, adresase, Ia 4 decembrie 1924, o cerere prin care solicita sprijinul municipalităţii sub
forma unei subvenţii, având în vedere caracterul social al acestei instituţii de învăţământ (f 126127). O cerere similară a formulat, Ia 22 ianuarie 1925, şi Şcoala Populară de Menaj "Lumina",
prin preşedinta Charlote Schmirer (f 117), pentru ca în lunile aprilie şi mai să fie ordonanţate
sumele repartizate prin buget (f 220, 238, 271). În cazul Spitalului Israelit, sumele au fost
ordonanţate în luna iulie (f. 269).
37
Idem, d. 311926, f. 123. În anul 1925, Spitalul Israelit a beneficiat de o subvenţie de 100.000 Iei
din partea Primăriei Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, d. 7/1926, f 8, pentru ca în anul 1926, din
totalul sumei de 400.000 Iei solicitate de Epitropie, să fie repartizată prin buget suma de 200.000
Iei, idem, d. 7/1926, f 48. Spitalul număra în anul 1925 şapte saloane, un salon pentru
maternitate şi un pavilion pentru Casa de Sănătate (saloanele aveau o capacitate de 20 de paturi).
Asistenta medicală era asigurată, în 1925, de opt medici, care au tratat, în anul de referinţă, 1.149
bolnavi, vezi Gh. N. Muntenu-Bârlad, op. cit., p. 178-179.
36
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însemnat, în mod evident, venituri mai mari pentru acesta din urmă. Practic, în
urma unei inventarieri a caselor comunităţii s-a constatat că multe dintre ele se
găseau într-o stare deplorabilă, chiriaşii plăteau sume modice sau chiar deloc,
motiv pentru care reprezentanţii Comunităţii au început să majoreze plata
chiriilor, cu intenţia ca sumele obţinute să fie destinate renovării clădirilor şi
măririi veniturilor acordate Spitalului. Iniţiativa a avut drept rezultat revolta
chiriaşilor împotriva conducerii comunităţii, revoltă care, în mod paradoxal, era
susţinută şi întreţinută de Epitropia Spitalului 38 .
Într-un document datat 23 decembrie 1928 se aprecia că în cadrul
Spitalului Israelit erau internaţi anual aproape 2.000 de bolnavi fără deosebire de
confesiune, la care se adăugau aproape 30.000 pacienţi trataţi ambulatoriu fără
spitalizare, sumele de care dispunea spitalul în buget fiind estirnate la 3.500.000
lei. În anul 1928 municipalitatea a acordat spitalului o subvenţie în valoare de
450.000 lei, dar pentru anul următor epitropia spitalului solicita majorarea acestei
sume la 500.000 lei. Pe lângă aceasta, mai era solicitată, separat, şi suma de
700.000 lei necesară amenajării unui adăpost pentru un aparat Roentgen şi alte
aparate de fizioterapie, în valoare de 1.000.000, comandate în străinătate din banii
strânşi din oferte şi donaţii 39 •
Relaţiile tensionate între Epitropia Comunităţii şi Comitetul Spitalului au
fost reflectate de presa epocii. Astfel, ziarul "Acţiunea" 17 iulie 1930 găzduia în
paginile sale un articol care, prin titlul expresiv, Se închide Spitalul Israelit?
Neglijenţă, inconştienţă sau rea credinţă?, în mod evident, nu putea provoca
decât îngrijorare. Autorul articolului, după o prezentare a rolului jucat de această
instituţie spitalicească în tratarea bolnavilor din Galaţi şi nu numai, atrage atenţia
asupra consecinţelor dacă un astfel de act iresponsabil urma să fie pus în practică:
"Ştim că atât Ministerul Sănătăţii, cât şi Primăria municipiului Galaţi
subvenţionează cu sume importante această instituţie, tocmai în scopul unei cât
mai largi şi permanente opere de asistenţă medicală. Totodată, spitalul produce,
prin secţiile de consultaţii, sume suficiente care, alături de subvenţii, venituri
proprii şi contribuţii de caritate, asigură cu prisosinţă existenţa şi buna îngrijire
spitalicească a acelora care au nevoie.
Atunci nu înţelegem de ce să se închidă spitalul, când, după cum am arătat
mai sus, mijloacele necesare există. Să fie oare un conflict între direcţia
administrativă a spitalului, epitropi, şi personalul tehnic, corpul medical? Sau
Reorganizarea Comunităţii Israelite, în "Galaţii Noi" nr. 1980 din 25 august 1926, vezi
Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca Documentară - Periodice, volumul 42.
39
Arhivele Naţionale Galaţi, Primăria oraşului Galaţi, d. 2/1928-1929, f. 170. Şi în anul 1929,
cifrele avansate de spital în legătură cu spitalizarea şi tratarea bolnavilor sunt asemănătoare, însă se
solicita o subvenţie mărită (700.000 lei) necesară punerii în funcţiune a unui pavilion nou destinat
bolilor contagioase, cu o capacitate de 25-30 paturi, mai ales că spitalul încheiase anul bugetar cu
un deficit de aproape 500.000 lei, idem, d. 411929, f. 239.
38
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poate ceva mai mult - o proastă administraţie şi risipirea fără de nici un rost a
banului destinat pentru alinarea suferinzilor celor nevoiaşi... Sperăm că
oficialitatea, şi în special Serviciul Sanitar, să se fi sesizat la timp şi să fi luat
măsuri pentru a feri populaţiunea nevoiaşă de lipsa unui institut de asistenţă ca
Spitalul Israelit" 40 .
Cu ocazia formării bugetului Primăriei pe anul 1931, buget de la care
Epitropia Spitalului solicita o subvenţie în valoare de 1.500.000 lei, este prezentat
şi un raport al activităţii spitalului pe anul 1929, printre care şi cea referitoare la
tratarea bolnavilor. Astfel, în cursul anului 1929, cadrele medicale ale Spitalului
Israelit au tratat după cum urmează 41 :
Spitalizaţi
Bolnavi
Aflaţi

la
1.1.1929
Intraţi în
cursul
anului

Secţia

Secţia

Medicală

B

T

Chirurgie
T
B

21

21

12

16

357

511

440

492

Materni tate

Total general

Israeliţi

Creştini

40

47

26

1117

1070

844

B

T

3

33

114

797

Se Închide Spitalul Israelit? Neglijenţă, inconştienţă sau rea credinţă?, în ,,Acţiunea" nr. 4 din
17 iulie 1930, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca Documentară- Periodice, volumullO.
Alte articole, precum Decadenta Spitalului Israelit, publicat în "Vocea Galaţilor" nr. 4227 din 13
aprilie 1932 (vezi Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca Documentară - Periodice, volumul 90),
făceau dovada imparţialităţii şi prezentau situaţia grea în care se afla Spitalul Israelit: "Numai cine
nu a vizitat în ultimul timp Spitalul Israelit, numai cine nu a avut norocul să aibă nevoie de
"ospitalitatea" acestei instituţii, numai cine nu este nevoit să fie în imediata lui apropiere, numai
acela îşi mai poate face vreo iluzie asupra stării în care îşi târâie existenţa un aşezământ care, după
o scurtă perioadă de înflorire materială şi ştiinţifică (1924-1929), a ajuns în halul în care îl văd unii
azi, şi în care vor să-I vadă alţii mereu. Entuziasmului din primii ani de după război, entuziasm
vădit din partea conducătorilor administrativi, şi ajutorului spre ridicarea nivelului ştiinţific din
partea medicilor spitalului, i-a urmat dezinteresul. Dar, cu bunăvoinţă mare, vor găsi, nu ne
îndoim un moment, alături de dânşii atât pe medici, cât pe toţi oamenii de bine din oraş, care, dacă
pot vedea cu ochi buni şi cu punga la fel instituţii de educaţie şi asigurare a hranei şi bătrâneţii
populaţiei sărace, nu vor putea refuza obolul lor Spitalului Israelit, care ar trebui să poată oferi
nenorociţilor condiţii mai omeneşti de îngrijire medicală şi nemedicală (condiţii aproape
inexistente azi). Ceea ce au obţinut azi conducătorii spitalului prin condamnabila lor purtare şi
medicii prin greşelile lor, nu le face cinste, nici unora, nici altora. Ni le pot însă înlătura sau atenua
şi unii şi alţii, în interesul existenţei instituţiei căreia şi-au dedicat, primii, vremelnic, ultimii,
neîncetat, activitatea". Dincolo de tensiunile existente în cadrul Comunităţii Israelite, Spitalul
Israelit reprezenta o constantă permanentă a faptului divers prin prezentarea unor cazuri speciale,
vezi, spre exemplu, articolele: Noi cercetări În jurul cazului de la Spitalul Israelit, în ,,Acţiunea"
nr. 199 din 14 februarie 1931 (Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca Documentară - Periodice,
volumul 10); Printre bolnavii Spitalului Israelit. Ce am văzut la spital. Lăudabila acţiune a
corpului medical. Indolenta Comitetului, în "Reacţiunea" nr. 32 din 22 august 1932 (Arhivele
Naţionale Galaţi, Biblioteca Documentară - Periodice, volumul 75).
41
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 6/1930-1932, f. 111-112;
40
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Total
în
cursul
anului

378

532

452

508

117

830

1157

1117

870

343

499

407

462

112

750

1073

1038

787

Morţi

23
366

20
519

24
431

27
489

112

47
797

43
1120

42
1080

52
839

12

13

21

19

5

33

37

37

33

Ieşiţi

Total
Rămaşi la
3l.:XII. 929

Consultaţi

Ochi
1128
Şi

în anul 1932, Spitalul Israelit a beneficiat de subvenţii din partea
42
Primăriei în cuantum de 30.000 lei lunar .
Atunci când problema propriu-zisă a Spitalului Israelit nu era luată de
către presă în discuţie separat, ea îşi găsea locul tangenţial în cadrul altor
probleme ale Comunităţii Israelite. Spre exemplu, ziarul "Vocea Galaţilor" din 1O
februarie 1932 găzduia în paginile sale un articol care critica activitatea
desfăşurată de Comitetului Comunităţii, acestuia fiindu-i adresate în mod public
mai multe întrebări (cincisprezece la număr), printre care şi unele legate de
insuficienţa fondurilor alocate Spitalului43 .
Alegerea Comitetului Spitalului a fost dintotdeauna, datorită caracterului
specific, subiect de polemică (atunci când erau organizate alegeri pentru
comunitate, atât alegătorii, cât şi candidaţii pentru Comitetul Spitalului, figurau pe
liste separate). Astfel, în viziunea mai multor reprezentanţi ai Comunităţii, această
particularitate dădea loc la abuzuri, mai ales în preajma alegerilor, când vechii
membrii ai Comitetului Spitalului voiau să-şi păstreze funcţiile de conducere.
Elocvent în acest sens este un articol publicat în "Vocea Galaţilor" din 20 mai
1932, în care autorul articolului semnalează faptul că mai mulţi cetăţeni şi
candidaţi pentru Comitetul Spitalului Israelit reclamau faptul că erau supuşi la
presiuni sau întâmpinau dificultăţi în a deveni membri cotizanţi (care ce le
conferea dreptul de a accede şi de a vota noul comitet al Spitalului) 44 •
În preajma alegerilor "problema Spitalului Israelit" se acutiza, fiind
nelipsită în cadrul campaniilor şi programelor electorale, începând prin a critica

42

IdenL d.42/1932, f 15,30,39,52, 70,102,105,122.
Un manifest interesant - este vorba de felul cum este administrată Comunitatea Israelită, în
"Vocea Galaţilor" nr. 4173 din 10 februarie 1932, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca
Documentară - Periodice, volumul 90. Pentru Comunitatea Israelită, în "Timpul" nr. 94 din 25
februarie 1932, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca Documentară- Periodice, volumul 83.
44
Alegeri pentru Spitalul Israelit, în "Vocea Galaţilor" nr. 4257 din 20 mai 1932, vezi Arhivele
Naţionale Galaţi, Biblioteca Documentară - Periodice, volumul 90.

43
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terminând prin a oferi soluţii pentru optimizarea, eficientizarea

şi democratizarea activităţii acestei instituţii .
45

La 25 februarie 1933, conducerea Spitalului Israelit a organizat în
saloanele teatrului "Central" o serată dansantă şi jocuri de bridge, rummy, poker şi
chemin de fer, în vederea strângerii de fonduri 46 • Activităţi similară au avut loc la
data de 14 mai 1933, în sala Şcolii "Lumina" din str. Principesa Maria nr. 22 47 şi
la 19 august 1933, de această dată în grădina cinematografului ,,Miron" 48 .
În prima jumătate a anului 1934, pentru care au fost identificate
documente, Spitalul Israelit a beneficiat de subvenţii în valoare de 126.000 lei
(acordate în tranşe trimestriale de 63.000 lei) 49 .
În anii 1936, 193 7, Spitalul a beneficiat de o subvenţie lunară de 12.500
lei 50 . Pentru anul 1938, Spitalul a solicitat o subvenţie anuală în cuantum de
150.000 lei 51 , însă, conform documentelor, a beneficiat de 100.000 lei, alocaţi în
tranşe lunare de 8.333 lei 52 .
Comitetul Spitalului Israelit 53 adresează Primăriei, la 27 ianuarie 1939, cu
ocazia formării bugetului pe exerciţiul fmanciar 1939-1940, un memoriu în care
prezintă importanţa şi rolul deţinute de această instituţie spitalicească în tratarea şi
îngrijirea populaţiei, indiferent de religie şi naţionalitate. De asemenea era arătată
implicarea spitalului în tragedia de la Frecăţei, fiind printre primele instituţii care
au contribuit la ajutorarea victimelor. La data întocmirii memoriului, din cele 20
de victime internate, 7 părăsiseră spitalul, iar sub tratament se aflau 13. De altfel,
în noaptea de 26 decembrie 1938 mai mulţi demnitari, în frunte cu generalul Dr.
Marinescu (ministru), au vizitat Spitalul Israelit din localitate, arătându-se
impresionaţi de curăţenia, ordinea şi disciplina care domnea în instituţie.
În încheiere, Comitetul Spitalului solicita primarului Traian Gruescu
(medic: de profesie) augmentarea sumei de 100.000 lei, sumă care fusese
prevăzută de municipalitate în anul bugetar precedent, şi care era considerată de
Întrunirea grupării" Şulem" de la Sinagoga Fraterna Croitorilor, în ,,Ecoul" nr. 183 din 22 mai
1932, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca Documentară - Periodice, volumul 90.
O declaraţie a Grupării Populare Evreieşti, în "Vocea Galaţi1or" nr. 4358 din 16 septembrie 1932,
vezi Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca Documentară - Periodice, volumul 90.
46
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 1611933, f. 21-22.
47
ldem, d. 1611933, f. 46.
48
Ibidem, f. 85-87.
49
ldem, d. 4511934, f. 13, 47. Pentru următorul an financiar au fost prevăzute alocatii bugetare în
valoare de 37.500 lei/trimestru, idem, d. 8311935, f. 16, 91.
50
ldem, d. 107/1936, f. 23, 59, 64, 73, 86, 89, 101; d. 7811937, f. 13, 32, 122, 135, 153-157, 161.
51
ldem, d. 911938, f. 86.
52
ldem, d. 1911938, f. 14, 15, 25, 58, 59, 75, 77, 91, 104, 118, 136, 142, 165.
53
Conform elementelor din antetul documentului, Spitalul Israelit a căpătat personalitate juridică
în urma sentinţei civile nr. 214 pronunţată de Tribunalul Judeţului Covurlui în şedinţa din 24 iunie
1926, confirmată de Curtea de Apel din Galaţi cu decizia nr. 124/1926, idem, d. 3/1939, f. 15.
45
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conducerea spitalului "absolut neîndestulătoare pentru a acoperi miile de nevoi,
mai ales aprovizionarea cu materiale sanitare care s-au scumpit", subliniindu-se
faptul că, de la o subvenţie iniţială de 600.000 lei au fost dispuse diminuări la
250.000 lei, şi, pentru prima oară, în anul1938, la 100.000 lei 54 •
Întrucât solicitarea a rămas fără rezultat, la 27 martie 1939, conducerea
spitalului reia demersurile de mărire a subvenţiilor acordate, subliniind faptul că
peste 50% din bolnavii trataţi au fost de religie creştină, anexând şi un tablou
referitor la mişcarea bolnavilor în anul 1938, pentru a argumenta faptul că
activitatea era similară cu cea a instituţiilor spitaliceşti de stat, prin urmare şi
subvenţiile trebuiau acordate pe măsură 55 •
Conform evidenţelor Spitalului, în cursul anului 1938 bolnavii au fost
trataţi astfel:
Spitalizaţi

Bolnavi
Aflaţi

la
1.1.1938
Intraţi în
cursul anulu'
Total
Ieşiţi în
cursul anulu'
Morţi

Total

Secţia

Secţia

Medicală
Bărbaţi

Chirurgie
Femei

8

9

10

12

340

388

441

348

397

304
32
336

Materni Total
tate general

Creştini

Evrei
Bărbaţi

Femei

Bărbaţi

Femei

3

18

24

27

15

469

108

781

965

l.l35

611

451

481

111

799

989

1.162

626

370

418

460

106

722

936

1.085

573

23
393

8
426

5
465

5

40
762

28
964

51
1136

17
590

Consultaţi

Otorino
laringologie
2.533

Ochi

Copii

2.510 4.808

Interne

Chirurgie

Ginecologie

Total

Evrei

Creştini

7.347

5.513

1.257

23.968

15.531

8.437

Din păcate, argumentele aduse de conducerea spitalului nu au avut drept
rezultat suplimentarea fondului de 100.000 lei, ,,Primăria neputând suporta o
mărire a subvenţiei" 56 .
Regulamentul pentru funcţionarea Spitalului Israelit din Galaţi (1924/ 7.
Regulamentul, elaborat în baza Statutelor Spitalului Israelit, menţiona la art. 1
54

Idem, d. 3/1939, f. 15.
Idem, d. 32/1939, f 28-30.
56
Ibidem, f 29. Subvenţia acordată spitalului a fost eşalonată lunar la valoarea de 8.333 lei,
ibidem, f. 8, 12, 20, 36, 64, 77, 101, 117, 142, 156, 167, 187.
57
Regulamentul pentru funcţionarea Spitalului Israelit din Galaţi, Tipografia ,,Argus", Galaţi,
1925, deţinător Biblioteca Muzeului de Istorie "Paul Păltănea" Galaţi. Articolul 188 preciza:
55

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XI/20 16

91

unitatea spitalicească era alcătuită din: Serviciul Medical, la care erau
ataşate pavilionul de boli infecţioase şi salonul de copii; Serviciul de Chirurgie
generală, în care erau tratate toate bolile chirurgicale, precum şi specialităţile de
otorinolaringologie, maternitate, ginecologie etc.; şi un Sanatoriu, în care erau
îngrijite bolile interne şi chirurgicale.
Conducerea generală şi supravegherea spitalului cădeau în competenta
Comitetului. Paturile erau distribuite astfel: 40 la fiecare serviciu, 1O la
maternitate, 20 la contagioase şi 8 la sanatoriu, cu menţiunea că numărul acestora
putea fi micşorat sau augmentat în funcţie de necesităţi; numărul paturilor era
fixat anual de Comitet pe baza necesităţilor şi a mijloacelor financiare de care
dispunea prin buget (art. 2-3).
Numirea personalului medical era făcută, în conformitate cu Legea
sanitară58 , de către Comitetul spitalului, putând fi numiţi medici primari cei o
practică medicală de cel puţin 10-15 ani; vârsta limită era de 65 ani putând fi
majorată până la 70 ani. Personalul medical al fiecărui serviciu era alcătuit din:
medicul primar, medicul secundar şi medicii asistenţi (art. 4-6).
Medicii primari purtau răspunderea asupra secţiilor încredinţate, tot
personalul fiind în subordinea acestora, ei angajau supraveghetoarele şi
infirmierele, raportând despre aceasta Comitetului, de asemenea, purtau
răspunderea asupra aparatelor, instalaţiilor tehnice şi materialului chirurgical,
răspundere pe care o puteau delega medicilor secundari. Serviciul de medicină
internă, desfăşurând o activitate mai intensă prin faptul că acesta cuprindea, afară
de serviciul medical propriu-zis, şi maladiile infecţioase, serviciul de consultaţii
medicale şi laboratorul care deservea întregul spital, era condus de doi medici
primari. Comitetul desemna, din rândul medicilor primari, un medic-şef al
Spitalului, cu mandat de doi ani, care avea întreaga răspundere asupra funcţionării
instituţii, atât din punct de vedere medical, cât şi administrativ; de asemenea, el
reprezenta instituţia faţă de autorităţi şi terţe persoane (art. 7-9).
Medicul şef şi ceilalţi medici primari erau invitaţi la toate şedinţele
Comitetului în cadrul cărora erau dezbătute chestiuni medicale referitoare la bunul
mers al spitalului, cu menţiunea că medicul şef nu putea să aibă nici un amestec în
conducerea celorlalte servicii, care rămâneau în competenta medicilor primari
respectivi. Întregul personal medical era supus, din punct de vedere al
penalităţilor, dispoziţiilor art. 1O1 din Legea sanitară. Pentru abateri grave de la
datorie, Comitetul îşi rezerva dreptul de a revoca, cu % din numărul membrilor
săi, pe medici. Aceste abateri grave trebuiau să fie constatate de către un juriu
compus din: preşedintele Comitetului Spitalului sau un delegat al său, din
faptul

că

,,Acest regulament s-a format de comisiunea instituită din sânul comitetului de d-nii: Jos. Omstein,
B. Lăzărescu, L. Mendl, şi a fost votat în unanimitate de voturi în şedinţa din 25 decembrie 1924".
58
"Monitorul Oficial" nr. 164 din 28 octombrie 1922.
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directorul regiunii sanitare locale, aflaţi sub preşedinţia unui membru al Curţii de
Apel (art. 10-13). Administrarea propriu-zisă a spitalului cădea în sarcina
administratorilor spitalului, care erau asistaţi de către medicul şef, sub ale cărui
ordine era pus întregul personal (art. 14). Medicul şef, medicii primari, împreună
cu medicii secundari şi asistenţii numiţi de Comitet, formau Colegiul Medical, din
care făceau parte de drept şi foştii medici primari ai spitalului. Colegiul era
prezidat de medicul şef onorific al spitalului, sau, în lipsa lui, de medicul şef aflat
în exerciţiul funcţiunii. Întrunirea acestora avea loc cel puţin o dată pe lună şi ori
de câte ori medicul şef credea necesar, în cadrul lucrărilor fiind dezbătute toate
chestiunile de ordin medical, tehnic şi de gospodărie, furnizând administratorilor
informaţii legate de îmbunătăţirile propuse, precum şi datele necesare pentru
formarea unui proiect de buget. Personalul auxiliar era alcătuit dintr-o
supraveghetoare la fiecare serviciu, o moaşă la maternitate şi un anumit număr de
infrrmiere, stabilit prin buget (art. 15-16).
Primirea bolnavilor în spital era făcută de către serviciul de primire şi
consultaţii al fiecărei secţii, bolnavii internaţi fiind incluşi în una din următoarele
categorii:
a) bolnavii de clasa I-a cu plată, care erau spitalizaţi în saloane cu unul sau
două paturi, sanatoriu şi rezerve;
b) bolnavii de clasa a Il-a cu plată, spitalizaţi în saloane comune;
c) bolnavii de clasa a III-a, spitalizaţi gratuit în saloane comune.
Taxele de spitalizare pentru bolnavii de clasele I-a şi a II-a erau fixate în
fiecare an de Comitet, de comun acord cu medicii primari respectivi, şi erau
afişate în fiecare salon. In afară de aceste taxe, bolnavii care erau înscrişi în aceste
clase trebuiau să achite contravaloarea unor servicii cum ar fi: analizele de laborator, utilizarea sălii de operaţie, intervenţiile chirurgicale, medicamentele speciale
etc. Bolnavii de clasa a III-a nu erau supuşi la taxe. De asemenea, Regulamentul
preciza explicit că: ,,Nici o altă taxă, sub orice denumire, nu va putea fi pretinsă de
medici, atât de la bolnavii cu plată, cât şi cei fără plată" (art. 17-21).
Articolul 22 menţiona că bolnavii claselor I-a şi a Il-a erau îngrijiţi
conform unui orar fixat prin regulamentul interior. Orice consultaţie şi investigaţie
medicală specială, suplimentară, precum şi intervenţiile chirurgicale sau de altă
natură, erau plătite de bolnavi conform unor tarife afişate în saloane, venituri din
care o anumită parte, stabilită de comun acord cu Comitetul Spitalului, revenea
medicilor. Pentru bolnavii de clasa I-a aduşi de medici şi rămaşi sub îngrijirea lor
specială, administraţia spitalului nu percepea decât taxele de spitalizare, taxa de
utilizare a sălii de operaţii, contravaloarea pansamentelor şi medicamentelor,
rămânând ca onorariul medicului să fie fixat de acesta direct cu pacientul său, fără
nici un amestec din partea Comitetului.
Administraţia
spitalului era încredinţată unui număr de patru
administratori, aleşi din rândul membrilor Comitetului Spitalului, care, asistaţi de
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medicul şef şi de comun acord cu Consiliul Medicilor, luau măsurile necesare de
ordine interioară şi gospodărire. De asemenea, ei angajau intendentul spitalului şi
personalul inferior de serviciu.
Administratorii exercitau un control permanent asupra gestiunii fmanciare
şi a conducerii generale a instituţiei, verificând în mod efectiv actele justificative.
Aceştia, împreună cu medicul şef şi Consiliul Medical, întocmeau proiectul de
buget, formulând Comitetului propuneri legate de îmbunătăţirile care trebuiau
aduse organizării spitalului. Administratorii se îngrijeau de întreţinerea în bună
stare a instituţiei, vegheau ca întregul personal să servească numai în interesul
serviciului, de asemenea şi materialul sanitar să fie întrebuinţat în folosul
bolnavilor. Ei puteau, împreună cu medicul şef, să admonesteze personalul
inferior sau să-1 amendeze cu o sumă echivalentă a salarizării pentru o perioadă de
15 zile. Pedepsele mai mari, suspendarea sau destituirea personalului sanitar
auxiliar erau aplicate de Comitet în urma cererii administratorilor sau a medicului
şef ( art. 25).
Medicii secundari erau numiţi de Comitet, în urma recomandării medicilor
primari, fiind aleşi dintre medicii cu o practică spitalicească de cel puţin patru ani
sau dintre acei care treceau concursul de medic secundar la Eforia Spitalelor
Civile "Sf. Spiridon" sau Direcţia Generală a Serviciului Sanitar (durata
contractului de angajare pentru un medic secundar era de patru ani, Comitetul
putând prelungi acest termen).
Medicul secundar era subordonat pe de o parte Comitetului Spitalului, şi
pe de altă parte medicului primar al serviciului în cadrul căruia îşi desfăşura
activitatea. El avea grijă ca supraveghetoarele şi infrrmierele serviciului să-şi
îndeplinească îndatoririle lor şi să trateze pe bolnavi cu "cea mai mare bunătate şi
umanitate".
Medicii secundari îndeplineau ordinele medicilor primari, conformânduse prescripţiilor date de aceştia; ei asistau pe medicii primari la toate controalele şi
intervenţiile medicale; ţineau scriptele serviciului şi îndeplineau toate ordinele de
serviciu şi lucrările cu ajutorul medicilor interni. Medicul secundar, înainte de
orele hotărâte pentru vizita medicală matinală, era dator, în urma investigaţiilor, să
dea un raport pe scurt medicului primar referitor la starea bolnavilor şi
diagnosticul celor intraţi (în timpul vizitei însoţea medicul primar). Între orele 5-7
p.m., medicul secundar efectua contravizita, fiind asistat de medicul intern al
serviciului sau, în lipsa acestuia, de un medic asistent, prescria tratamentul necesar
bolnavilor, iscălind în condicile care confirmau aplicarea tratamentului
medicamentos. Medicii secundari verificau cantitatea şi starea alimentelor
distribuite bolnavilor, asistau la împărţirea hranei (aceste atribuţii puteau fi
de legate medicului intern sau medicilor care acordau consultaţii gratuite).
De asemenea, medicii secundari redactau raportul privind mişcarea
bolnavilor, care trebuia să fie semnat de medicul primar şi înaintat zilnic
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Comitetului, la ora 1O dimineaţa; se îngrijeau ca medicul intern din cadrul
serviciului să ţină în regulă registrele de intrare şi ieşire a bolnavilor, foile de
vizită şi tabelele; ei verificau ca observaţiile medicale, însemnările legate de
efectuarea tratamentului şi ale diferitelor operaţii să fie trecute cu acurateţe şi
exactitate din partea medicului intern (art. 26-34).
Medicul intern era numit de Comitet, la recomandarea medicului şef, pe o
perioadă de doi ani, şi avea obligaţia de a locui în spital, unde urmărea ca
tratamentul aplicat bolnavilor să respecte prescripţiile medicilor primari şi
secundari. El redacta foile zilnice privind necesarul de alimente şi medicamente,
efectua pansamentele, înscria diagnosticele fixate de medicii primari pe tabelele
pacienţilor, efectua cel puţin o vizită bolnavilor în intervalul dintre vizita de
dimineaţă şi contravizită; într-un cuvânt punea în aplicare indicaţiile medicilor
primari şi secundari care erau în interesul bolnavilor şi a serviciului.
Medicul intern trebuia să acţioneze în cazuri de urgenţă medicală, în
funcţie de gravitatea cazului înştiinţând pe medicul secundar, care, la rândul său,
putea înştiinţa pe medicul primar; el nu putea părăsi spitalul decât cu
consimţământul medicului primar sau, în lipsa acestuia, al celui secundar; el
primea, în lipsa medicilor superiori, pe toţi bolnavii grav sau accidentaţii, în
asemenea cazuri era dator a raporta situaţia medicului primar la prima vizită.
Medicul intern trebuia să-1 informeze pe intendent în eventualitatea în care existau
bolnavi la care riscul de moarte era iminent, astfel încât acesta să poată lua din
timp măsurile care se impuneau (consemnarea orei decesului cădea tot în sarcina
acestui medic)- art. 35-58.
Medicii asistenţi. Pe lângă medicii oficiali ai spitalului mai puteau fi
primiţi, în mod benevol şi fără a fi retribuiţi, medicii asistenţi. Conform
Regulamentului, această categorie de medici era primită în spital de către Comitet
în urma avizului medicului primar al serviciului unde asistentul dorea să
profeseze; ei trebuiau să asiste la vizitele şi la consultaţiile gratuite la orele fixate
de regulamentul spitalului; aflându-se sub îndrumarea medicilor primari şi
secundari ei aveau obligaţia ca, cel puţin o dată pe săptămână, să asiste la
contravizite, la distribuirea hranei şi a medicamentelor (medicii asistenţi nu
puteau pretinde vreun onorariu de la pacienţii spitalului sau de la bolnavii înscrişi
pentru consultaţii gratuite). Atunci când un post de medic era declarat vacant,
atunci când spitalul resimţea absenţa unor medici specialişti sau atunci când datorită numărului mare de bolnavi se impunea angajarea de noi medici, medicii asistenţi aveau prioritate (în special în cazul funcţiilor de medici secundari) - art. 59.
Farmacia spitalului era condusă de un farmacist licenţiat (în lipsă, de un
oficiant) numit de Comitet, cu recomandarea medicului şef, căruia îi era subordonat. Farmacistul prepara medicamentele conform prescripţiilor medicilor spitalului, având toată răspunderea faţă de Comitet, corpul medical şi autorităţi. El nu
putea elibera alte medicamente decât cele destinate pentru uzul spitalului (exista şi
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posibilitatea onorării reţetelor din afară, numai dacă ele erau contrasernnate de
unul din administratorii spitalului sau de medicul şef).
Farmacistul avea obligaţia de a întocmi un inventar al medicamentelor, al
mobilierului şi al ustensilelor de farmacie; trebuia să ţină, conform contabilităţii
farmaceutice, un registru de intrare şi ieşire, fiind răspunzător pentru orice lipsă
sau risipă constatată, de asemenea, era dator să supravegheze calitatea
medicamentelor primite în depozit şi dacă constata că nu erau de bună calitate
raporta şi trimitea o probă medicului şef, care înştiinţa administratorii (art. 60-68).
Intendentul spitalului lucra sub conducerea administratorilor spitalului şi
sub controlul medicului şef, toate lucrările sale trebuind să aibă aprobarea
prealabilă a superiorilor săi, cu menţiunea că lucrările de resort tehnic medical nu
puteau fi efectuate decât cu avizul medicului şef, în urma aprobării din partea
administratorilor sau a Comitetului. Intendentul avea în grijă curăţenia, ordinea şi
liniştea din tot cuprinsul instituţiei. De asemenea, în sarcina lui cădea îngrijirea
averii mobile a spitalului, cu excepţia instrumentelor chirurgicale, aparatelor
medicale şi ustensilelor farmaceutice, de care răspundeau direct medicii. Sub
ascultarea şi răspunderea lui erau toţi amploiaţii, administratorii, infrrmierele şi
servitori, acesta fiind răspunzător pentru orice neorânduială, greşeală sau abatere
din partea acestora. Ca şi mediul intern, intendentul avea locuinţa în spital, pe care
nu-l putea părăsi decât în afaceri de serviciu, în caz de boală sau concediu.
Intendentul era dator să se prezinte la dispoziţia medicului şef, medicilor primari
şi medicilor secundari în toate zilele, înainte şi după vizită, pentru a cunoaşte
măsurile ce trebuiau luate în chestiunile ce priveau serviciul administrativ.
Toate articolele necesare spitalului erau procurate de administratori, iar
intendentul era dator să le ia în primire de la antreprenori conform condiţiilor
contractuale, fiind direct răspunzător de cantitatea şi calitatea produselor
achiziţionate; el răspundea personal de calitatea, cantitatea şi distribuirea
alimentelor către bolnavi, conform prescripţiilor medicale.
În eventualitatea decesului unui bolnav, intendentul trebuia să contacteze
rudele pentru a-1 ridica din spital (cadavrele neridicate în timp de două zile vara şi
trei zile iarna erau puse la dispoziţia Facultăţii de Medicină). Cadavrele celor
sucombaţi în urma unor boli contagioase erau înmormântate în cimitirul local
direct de către spital, fără pompă sau alte ceremonii religioase (art. 69-96).
În continuare, Regulamentul prezenta datoriile şi atribuţiile personalului
inferior: supraveghetoare (art. 97-112); infrrmiere (art. 113-142); moaşe (art. 143145); garderobiere (art. 146-164); bucătărese (art. 183) şi portar (art. 165-170).
Articolele 171-186, cuprindeau referiri la regimul alimentar aplicat bolnavilor,
tipurile de dietă, alimentele şi gramajul pentru fiecare dintre ele, condiţiile în care
era acordat suplimentul alimentar, condiţiile în care personalul medical şi auxiliar
al spitalului beneficia de hrană şi categoriile în care se încadrau.
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Societatea "Spitalul Israelit din Galaţi". Actul constitutiv şi Statutele
(1926/ 9 • La 20 mai 1926, 185 de membri ai Societăţii "Spitalul Israelit din
Galaţi" s-au întrunit în Adunare Generală Extraordinară, sub preşedinţia lui Iosef
Omstein (vicepreşedintele societăţii era Jean Steurmann), scopul întrunirii fiind
întreprinderea demersurilor legale în vederea dobândirii personalităţii juridice a
asociaţiei 60 . Astfel, din rândul participanţilor la adunare a fost a fost ales un
comitet alcătuit din 12 persoane care aveau ca sarcină onorarea acestui obiectiv 61 •
Conform Actului constitutiv, patrimoniul societăţii era alcătuit din: a)
imobilul şi dependinţele Spitalului (inclusiv Pavilionul de boli infecţioase) situat
în str. Principesa Maria nr. 93; b) averea mobilă menţionată în inventarul anexat
actului constitutiv; c) o serie de efecte publice (acţiuni) depuse la Banca
Comercială Italiană şi Română; d) mai multe imobile aflate pe diferite străzi ale
oraşului Galaţi, patrimoniu evaluat de Adunarea Generală Extraordinară din 20
mai 1926 la suma de 6.372.423 lei.
Statutele societăţii, autentificate de Tribunalul Judeţului Covrului la 1
iunie 1926, precizau la art. 1 că Spitalul Israelit din Galaţi, cu sediul în strada
Principesa Maria nr. 93, a fost fondat în anul 1846, prin Hrisovul domnesc nr.
4421 din 25 februarie 62 , având drept scop acordarea asistentei medicale gratuite
pentru populaţia săracă, fără deosebire de naţionalitate şi de religie.
Veniturile societăţii, destinate exclusiv scopului de mai sus, erau
reprezentate de contribuţiile benevole, venitul imobilelor donate spitalului şi
închiriate către terţi, sumele rămase ca beneficiu în urma organizării unor
activităţi cu scop caritabil serate, serbări, spectacole etc.
Membrii, obligaţiile şi drepturile. Puteau fi membri ai societăţii persoanele
de sex masculin, în etate de cel puţin 23 de ani, care contribuiau la venitul
spitalului cu o cotizaţie anuală (pentru primul an a fost fixată la 100 lei), cotizaţie
care putea fi modificată de Comitetul de Administraţie. Erau consideraţi membri
Pentru Actul constitutiv şi Statutele Spitalului Israelit din Galaţi, vezi Arhivele Naţionale Galaţi,
fond Tribunalul Judeţului Covrului, Secţia I-a Acte Autentice, actul autentificat la nr. 2818 din 1
iunie 1926, d. 1111926, f. 11-22.
60
Legea persoanelor juridice promulgată în "Monitorul Oficial" din 6 februarie 1924.
61
Conform Actului constitutiv, comitetul delegat în vederea dobândirii personalităţii juridice avea
următoarea componenţă: IosefOmstein, domiciliat în Galaţi, str. Spitalului nr. 8; Jean Steuermann,
domiciliat în Galaţi, str. General Berthelot nr. 51; B. Waldmann, domiciliat în Galaţi, str. Rosetti
nr. 14; Louis Mendl, domiciliat în Galaţi, str. Dr. Serfioti nr. 2; Alfred Rubinstein, domiciliat în
Galaţi, str. Portului nr.7; Max Ausschnitt, domiciliat în Galaţi, str. Portului nr. 25; B. Lăzărescu,
domiciliat în Galaţi, str. Sf. Vineri nr. 11; Isac Braunstein, domiciliat în Galaţi, str. Frumoasă nr.
15; S. Brenner, domiciliat în Galaţi, str. Domnească nr. 49; Dr. Wechsler, domiciliat în Galaţi, str.
Frumoasă nr. 8; Charles Bendel, domiciliat în Galaţi, str. Frumoasă nr. 4; Kivu Helmann,
domiciliat în Galaţi, str. Principesa Maria nr. 80.
62
Pentru copia Hrisovului domnesc nr. 4421 din 23 februarie 1846 (în Statute se face referire la
data de 25 februarie, în copie la 23 februarie, vezi Arhivele Naţionale Galaţi, fond Curtea de Apel
Galaţi, Centrul Naţional de Românizare, d. 220/1942, f. 18).
59
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de drept: fondatorii (inclusiv descendenţii lor) şi donatorii (erau consideraţi
donatori şi acei care achitau, o dată pentru totdeauna, o taxă stabilită de Comitet).
Candidaţii erau primiţi în baza unei cereri adresată preşedintelui Spitalului,
pe baza recomandării a doi membri. O persoană putea primi titlul de membru de
onoare dacă aducea un serviciu deosebit Spitalului, titlu care îi conferea dreptul de
a lua parte la Adunarea Generală cu vot deliberativ.
Calitatea de membru putea fi pierdută de acel care nu achita cotizaţiile, cu
menţiunea că un membru odată exclus nu putea fi reprimit decât prin votul
Adunării Generale ordinare.
Membrii societăţii aveau dreptul de a lua parte la Adunările Generale şi de
a vota; după trei ani de plata cotizaţiilor putea fi admis ca membru şi în comitetul
de Administraţie. Dreptul de vot în Adunarea generală îl aveau membrii fondatori,
membrii donatorii, membrii de onoare şi membrii activi la curent cu cotizaţia (cei
absenţi puteau vota prin mandatari, însă un mandatar nu putea reprezenta decât un
singur membru, în afară de votul său).
Membrii trebuiau să respecte Statutele şi să se conformeze hotărârilor
Adunărilor Generale, membrii noi admişi obligându-se la acestea prin cererea de
înscriere (art. 4-12).
Fonduri şi mijloace de întreţinere a Spitalului. Fondurile provenite din
cotizaţii, legate şi donaţii erau constituite într-un fond inalienabil, ale cărui
venituri erau întrebuinţate exclusiv pentru întreţinerea Spitalului. Comitetul, cu
aprobarea Adunării Generale ordinare sau extraordinare, putea contracta
împrumuturi bancare, care puteau fi folosite doar pentru lucrări de întreţinere,
modernizare şi extindere a Spitalului (art. 13-14).
Administrarea Spitalului era realizată prin intermediul: a) Adunării
Generale; b) Comitetului de Administrare; c) Comisiei de cenzori.
Adunarea Generală delibera şi hotăra asupra tuturor chestiunilor privitoare
la spital; aproba bilanţul, contul de venituri şi cheltuieli şi decidea asupra
întrebuinţării excedentului fmanciar; hotăra asupra felului în care urma să fie
acoperit deficitul bugetar al Spitalului; la terminarea mandatului descărca de
gestiune Comitetul de Administraţie; ratifica împrumuturile făcute de Comitet,
comunicându-le şi Direcţiei Generale a Asistentei Sociale.
La convocarea preşedintelui, Adunarea Generală se întrunea în şedinţă
ordinară o dată pe an pentru a lua cunoştinţă de mersul instituţiei Spitalului.
Adunarea Generală putea fi convocată în şedinţă extraordinară de către:
Comitetul de Administraţie (prin preşedinte); Direcţia Generală a Asistentei
Sociale; o cincime din totalul membrilor activi la curent cu plata taxelor (în
cererea de convocare trebuiau arătate motivele şi chestiunile care urmau să fie
supuse deliberărilor acestei adunări).
Convocatorul Adunării Generale trebuia să cuprindă informaţii referitoare
la locul, data, ora şi chestiunile aflate pe ordinea de zi. Convocarea era afişată în
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localul Spitalului cu cel puţin 15 zile înaintea datei fixate pentru întrunire, era
în Monitorul Oficial, într-o gazetă locală şi era înaintată prin scrisoare
recomandată Direcţiei Generale a Asistenţei Sociale.
Şedinţa Adunării Generale era legal constituită când se întruneau cel puţin
113 din membri înscrişi la curent cu plata cotizaţiilor 63 ; dacă acest număr nu era
întrunit la prima convocare, adunarea avea loc săptărnâna următoare în aceeaşi zi,
când puteau fi luate decizii indiferent de numărul membrilor prezenţi.
Adunarea Generală era prezidată de preşedintele Comitetului de
Administraţie, în lipsa lui de vicepreşedinte, şi în lipsa acestuia de cel mai în
vârstă din membrii Comitetului. Fiecare adunare numea doi secretari şi doi
asistenţi, care, împreună cu preşedintele Adunării şi cu secretarii Comitetului de
Administraţie, formau Biroul Adunării Generale, care era în drept să valideze
toate lucrările adunării.
În urma desfăşurării lucrărilor Adunării Generale se întocmea un procesverbal, în care erau prezentate dezbaterile şi hotărârile luate în cazul chestiunilor
aflate la ordinea zilei (ulterior procesul-verbal era transcris într-un registru special
de procese-verbale ale adunărilor generale).
Alegerea Comitetului de Administraţie şi a Comisiei de cenzori era făcută
prin vot secret, în baza unei singure liste pe care figurau toţi candidaţii;
candidaturile erau declarate în scris, cel mai târziu cu zece zile înainte de data
fixată pentru alegeri (art. 15-21 ).
Comitetul de Administraţie ara alcătuit din 12 membrii aleşi pe timp de trei
ani de către Adunarea Generală, din trei cenzori şi trei cenzori supleanţi (aleşi tot
de Adunare, însă pe timp de un an). Comitetul desemna din cei 12 membri, prin
vot secret, un preşedinte, doi vicepreşedinţi, patru administratori, un casier şi doi
secretari (vicepreşedinţii puteau ocupa în acelaşi timp şi una din aceste demnităţi).
În eventualitatea în care Epitropia Comunităţii Israelite contribuia la întreţinerea
Spitalului, atunci aceasta putea delega trei membri care să facă parte din
Comitetul Spitalului, cu aceleaşi drepturi ca şi membrii aleşi. În eventualitatea în
care Comitetul de Administraţie, din diferite motive (demis ii, excluderi, decese),
îşi reducea cu o treime numărul membrilor, aceştia erau înlocuiţi în funcţii cu
persoanele care au întrunit cel mai mare număr de voturi în cadrul Adunării
Generale. Spitalul era reprezentat în relaţiile cu alte instituţii sau cu terţe persoane
prin preşedinte sau unul din vicepreşedinţi; de asemenea, în funcţie de situaţie,
putea fi desemnat de Comitet şi un administrator delegat.
Comitetul de Administraţie era convocat de preşedinte sau, în lipsa
acestuia, de unul din vicepreşedinţi ori de câte ori necesitatea o impunea. De
asemenea, Comitetul se putea întruni la cererea a 1/3 din numărul total al
publicată

63

Conform articolului 18 din Statute erau consideraţi ca regulat înscrişi, şi deci cu drept de vot
deliberativ în Adunare, membrii la curent cu plata cotizaţiunilor, fondatorii, urmaşii lor, donatorii
şi membrii de onoare.
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membrilor din Comitet, situaţie în care şedinţa comitetului trebuia convocată în
primele opt zile de la depunerea cererii (convocările de şedinţă trebuiau să fie
contrasemnate de secretarii Comitetului şi să conţină ordinea de zi). Comitetul se
întrunea cel puţin o dată pe lună, îşi desfăşura lucrările în prezenţa majorităţii
membrilor şi lua hotărâri cu majoritatea voturilor (în caz de paritate, votul
preşedintelui de şedinţă era decisiv; opiniile separate erau menţionate în corpul
procesului-verbal de şedinţă, care trebuia semnat de toţi cei prezenţi).
Comitetul de Administraţie avea următoarele îndatoriri: executa hotărârile
luate de Adunarea Generală, raportat la dispoziţiile legale prevăzute de Statute;
întocmea bugetul anual 64 ; se îngrijea de încasarea regulată a cotizaţiilor şi a
tuturor veniturilor Spitalului; autoriza cheltuielile necesare administraţiei, în
limitele bugetului votat; procura mijloacele necesare pentru bunul mers al
Spitalului, cât şi pentru înfăptuirea îmbunătăţirilor necesare, putând să contracteze
în acest scop şi împrumuturi, fără a înstrăina însă averea Spitalului; numea şi
revoca corpul medical, conform Regulamentului Spitalului; aproba angajarea
personalului de serviciu; fixa retribuţiile şi concedia personalul care nu-şi
îndeplinea îndatoririle; numea casierul din rândul membrilor proprii; inspecta casa
şi registrele financiare cel puţin o dată pe lună. Membrii Comitetului de
Administraţie care lipseau de la cinci şedinţe consecutive, pentru care au avut
convocarea formală, erau consideraţi ca fiind demisionaţi. Atribuţiunile
membrilor Comitetului erau onorifice (nu erau remunerate), de asemenea,
membrii nu puteau încheia contracte (în calitate de furnizori) cu Spitalului.
Toată corespondenţa şi toate actele erau semnate de preşedinte şi
vicepreşedinte şi contrasemnate de secretari; mandatele de plată purtau, pe lângă
semnăturile celor de mai sus, şi pe aceea a administratorului (art. 22-29).
Comisia cenzori/ar lucra în conformitate cu prevederile art. 18 5-186 din
Codul Comercial. Astfel, cenzorii aveau ca obligaţii principale verificarea situaţiei
fmanciare şi a registrelor casei cel puţin o dată pe lună, încheind un proces verbal
cu cele constatate; respectiv verificarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a
bilanţului contabil şi de a raporta în scris Adunării Generale.
Referitor la evidenţele financiare pe care Spitalul şi societatea trebuiau să
le ţină în regulă, ele erau prezentate detaliat în Statute, la capitolul V,
Contabilitate-buget, bilanţ, contul de venituri şi cheltuieli (art. 31-35)65 •
Darea de seamă a Comitetului de Administraţie pentru anul expirat,
documentele contabile în formă sintetică, respectiv bilanţul şi contul de venituri şi
cheltuieli, însoţite raportul cenzorilor erau prezentate în cadrul Adunării, cu
Preşedintele, vicepreşedintele, administratorii, secretarii, casierul şi cenzorii alcătuiau bugetul,
contul de venituri şi cheltuieli şi raportul asupra gestiunii anuale, acestea fiind supuse atenţiei
Adunării Generale (art. 26, lit. h din Statute).
65
Statutul are anexat şi Bilanţul Spitalului Israelit la data de 31 decembrie 1925, vezi Arhivele
Naţionale Galaţi, fond Tribunalul Judeţului Covrului, Secţia 1-a Acte Autentice, d. 11/1926, f. 22.
64
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menţiunea că

aceste documente erau înaintate Direcţiei Generale Asistenţei
Sociale cu cel puţin 1O zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea adunării, de
asemenea, toate aceste documente puteau fi consultate de oricare membru la
sediul societăţii cu opt zile înainte de Adunarea Generală ordinară (art. 36-39).
Conform articolului 41, Statutele nu puteau fi modificate decât de
Adunarea Generală, convocarea trebuind însoţită de un proiect în care erau
menţionate modificările propuse. Pentru a lua o hotărâre valabilă în această
privinţă era cerută prezenţa a jumătate din membrii înscrişi şi o majoritate de trei
pătrimi din voturile membrilor prezenţi; în eventualitatea în care la prima
convocare nu era întrunit acest număr de membri, adunarea era convocată peste 14
zile, în aceleaşi condiţii. Dacă nici la această nouă convocare nu era întrunită
jumătatea membrilor înscrişi, propunerea de modificare a statutelor urma să fie
pusă pe ordinea de zi a următoarei Adunării Generale ordinare, când hotărârile
erau luate legal cu majoritatea celor prezenţi.
În situaţia în care spitalul nu se mai putea întreţine, Comitetul de
Administraţie trebuia să convoace Adunarea Generală extraordinară şi să propună
predarea către Comunitatea Israelită din Galaţi a bunurilor spitalului şi
administrarea acestuia.
După terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, Spitalul Israelit se
afla într-un declin evident, astfel încât conducerea încearcă să renască o instituţie
cu o veche tradiţie prin atragerea de fonduri, inclusiv prin organizarea de liste de
subscrieri şi organizarea de baluri 66 •
Concluzii. În încheiere, putem concluziona că Spitalul Israelit, încă de la
fondare, şi-a dus contribuţia la tratarea bolnavilor din Galaţi şi din localităţile
învecinate, deservind nu numai comunitatea evreiască dar şi populaţia pauperă a
oraşului, indiferent de religie, fapt pentru care întreţinerea acestui spital s-a
bucurat, pe lângă subvenţiile comunităţii, de subvenţii comunale, dar şi de
numeroase donaţii. Relaţia cu Epitropia Comunităţii a fost fluctuantă, Comitetul
Spitalului încercând să menţină o oarecare . autonomie în ceea ce priveşte
Mulţumirile Spitalului Israelit, în "Vocea" nr. 6929 din 15 iunie 1945: "Conducerea Spitalului
Israelit aduce şi pe această cale toate mulţumirile sale tuturor acelora care au răspuns cu atâta
însufleţire la apelul de refacere a acestui aşezământ aflat în greu impas din cauza cutremurului şi
războiului. Aduce mulţumiri acelora care au înţeles a nu precupeţi banu1lor pe listele de subscrieri
ale spitalului, acelora care au răspuns cu prezenţa lor la balul dat de acest aşezământ, acelora care
cu vorba sau cu fapta au contribuit cu toţii la efortul eforilor şi medicilor spitalului de a pansa
rănile lăsate de ultimii ani zidurilor şi organizării spitaliceşti şi de a reface, astfel, un local şi o
tradiţie, cu care atât spitalul, cât şi oraşul se puteau mândri. Umanitatea şi bunăvoinţa cu care s-a
răspuns în acordarea acestui obol este cea mai plăcută satisfacţie şi recompensă pentru acei ce
conduc spitalul şi-i doresc refacerea. Presei locale i se cuvine o deosebită recunoaştere a felului
cum a înţeles să ajute Spitalul Israelit în acest efort al său, pentru binele acelora care, fără vreo
deosebire, de orice natură ar fi ea, vor putea, sperăm, în curând să capete o îngrijire medicală
civilizată" (Arhivele Naţionale Galaţi, Biblioteca Documentară - Periodice, volumul 83).
66
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colectarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor. Corpul medical a fost unul de
medicii care au profesat în cadrul acestei instituţii spitaliceşti fiind
absolvenţi ai unor şcoli de prestigiu din ţară şi străinătate.
Toate acestea îndreptăţesc afirmaţia că Spitalul Israelit din Galaţi a
reprezentat o instituţie importantă ocupând un rol bine determinat, distinct în
istoria instituţiilor spitaliceşti şi istoria medicii din Galaţi.
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TYPO·I TIIOGRU"IA J. 8CHENK.

1887, Galaţi. Statutele Societăţii
pentru formarea fondului Spitalului
Israelit din Galatz, Galatz, 1887,
Typo-lithografia J. Schenk (Arhivele
Naţionale
Galaţi ,
Biblioteca
Documentară, cota I/1814, broşură
tipărită).

1898 februarie 11, Bucureşti. Adresa
Direcţiei
Generale a Serviciului
Sanitar prin care Primăria oraşului
Galaţi este înştiinţată în legătură cu
faptul că Ministerul de Interne
aprobă construirea unui Spital de
către
Comunitatea
Israelită.
(Arhivele Naţionale Galaţi, fond
Primăria
oraşului
Galaţi,
d.
14611897-1903 , f. 11.)
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<1920-1930>, Galaţi. Spitalul Israelit din Galaţi , situat pe str. Principesa Maria
nr. 93. (Elena-Ingrid Bahamat, Restituiri Maksay. Catalog de colecţie (!) , Editura
Muzeului de Istorie Galaţi, 2015 , p. 102.)
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MATRICE SIGILARE CARE AU APARŢINUT
POLIŢIEI TÂRGU OCNA (1859-1867)
Dr.
Matrices sigillaires qui ont appartenu

Laurenţiu-Ştefan

SZEMKOVICS

ala Police Târgu Ocna (1859-1867) Resume

Dans l'article Matrices sigillaires qui ont appartenu a la Police Târgu
Ocna (1859-1 867), l'auteur presente trois pieces qui proviennent des Archives
Nationales Centrales de Bucarest, de la collection "Matrices sigillaires". Ces
matrices sigillaires â l'aide desquelles on imprime le sceau sur les documents, ont
des formes ovales et rondes, sont confectionnees en laiton, sont gravees en
excision et en incision, ont des dimensions variables et ont sur leur embleme les
armoiries heraldiques de la Moldavie et les armoiries unies des Principautes
Roumaines. On analyse l'embleme des ces matrices sigillaires concemant: l'ecu,
les meubles, les supports, les couronnes qui timbrent l'ecu, le globe croisete.
Mots-ch~s: Archives Nationales, armoiries, couronnes, ecu, globe croisete,
matrices sigillaires, meubles, Moldavie, Police, supports.
La Arhivele Naţionale Centrale din Bucureşti, în Colecţia de Matrice
Sigilare 1, sunt trei piese care au aparţinut, în perioada 1859-1867, Poliţiei Târgu
Ocna Uudeţul Bacău). Aceste matrice, care imprimau sigiliuf pe documente, au
forma ovală şi rotundă 3 , sunt confecţionate din alamă, sunt gravate în excizie şi în
incizie4 , au dimensiuni variabile şi au în emblemele 5 lor stema heraldică a
Denumim matrice sigilară obiectul confecţionat din material dur care, având gravate o
reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor, serveşte la realizarea amprentei sigilare;
Damian P. Bogdan, O străveche matrice de pecete românească, în Studii şi Materiale de Istorie
Medie, 1, 1956, p. 245; Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului istoric. Album sigilograjic,
Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 5.
2
Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur, tuş sau
fum) în urma aplicării matricei sigilare ce poartă o emblemă şi un text menit a individualiza
posesorul; sigiliul este principalul mijloc de garantare a secretului şi de asigurare a autenticităţii
actului; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleograjie, sigilograjie, colectiv de autori, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982, p. 213-218.
3
Sigilile rotunde, cu forma considerată fundamentală, reprezintă autoritatea; Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de cancelaria
domnească a Ţării Româneşti (1390-1856) - Tresar sfragistique roumain. I. Les sceaux emis par
la chancellerie princiere de la Valachie (1390-1856), Edit. Ars Docendi, Bucureşti, 2006, p. 64.
4
Gravarea sigiliilor= se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă, ori în
relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 128.
1
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Moldovei şi stema unită a Principatelor Române. La aceste matrice am analizat
10
scutul6 , mobilele 7 cuprinse în câmpul său, suporţii 8 , coroanele 9 care timbrează
scutul, globul crucifer 11 .
A. Primele două matrice cuprind în emblemă stema heraldică a Moldovei
ce are ca element principal întâlnirea 12 de zimbru, în care este înfăţişat capul de
zimbru, redat din faţă, purtând steaua 13 între coarne.
Scutul ce include capul animalului de mai sus este de tip francez modern 14 ,
17
15
16
tăiat , roşu şi albastru •
Emblemă = reprezentarea gravată pe suprafaţa unui sigiliu; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p.
109.
6
Scutul = partea centrală a unei steme, simbolizând arma de apărare a cavalerilor medievali, pe
care aceştia îşi reprezentau blazonul. Scutul are forme variate după epocă şi aria geografică unde a
apărut; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 211.
7
Mobilă= element utilizat la alcătuirea stemelor, piesă de dimensiuni mici care poate fi plasată în
scut sau în afara scutului. Mobilele cuprind toate categoriile de piese sau figuri heraldice şi pot fi
reprezentate singure, multiplicate sau în combinaţii, în diferite poziţii şi smalturi; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 168.
8
Suport = element exterior al scutului, reprezentat de un animal având rolul de a sprijini scutul;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 225.
9
Coroană = simbol al perfecţiunii; simbolizează o demnitate, o domnie, accesul la un rang şi
la nişte forţe superioare. Simbol al victoriei, este un mod de a răsplăti o faptă deosebită sau
merite excepţionale. Coroana este un ornament al scutului care simbolizează demnitate, rang
nobiliar, suveranitate. După formă, întâlnim coroane închise şi coroane deschise; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 90.
10
Timbrat = termen care indică poziţia unei mobile faţă de scut. Este propriu coifului cu cimier şi
lambrechini; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 230.
11
Glob crucifer = sferă suprapusă de o cruce care se găseşte în vârful coroanelor închise, în mâna
unor personaje sau deasupra unor scuturi; este însemn al puterii suverane, atribut al suveranităţii.
În heraldica românească globul crucifer este întâlnit în stemele Ţării Româneşti, în armele
Moldovei şi armeriile statului român. Sfera simbolizează pământul, iar crucea de pe sferă
simbolizează dominaţia creştină asupra lumii; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 127; Paola
Rapelli, Simboluri ale puterii şi mari dinastii, Monitorul Oficial, 2009, p. 40-41).
12
Întâlnire= capul cerbului, al bourului, al berbecului sau al unui alt animal, care apare din faţă în
scut, adică arătând ochii; Cte Alph. O'Kelly de Galway, Dictionnaire archeologique et explicati/
de la science du blason, tome 1, Bergerac, Imprimerie generale du Sud-Ouest, 1901, p. 403.
13
Stea= simbolul manifestării centrale a luminii, a focarului unui univers în expansiune. Ea
este, ca şi numărul cinci, simbol al perfecţiunii. Steaua cu şase raze este emblema iudaismului
şi simbolizează legea evoluţiei şi cea a involuţiei. Steaua cu şapte raze figurează lira cosmică,
muzica sferelor, armonia lumii, curcubeul cu cele şapte culori, cele şapte zone planetare,
fiinţa umană în totalitatea sa. Steaua cu opt raze simbolizează creaţia, încă terminată şi deci
imperfectă, dar pe cale de a se îndeplini; Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de
simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere, voi. 3 (P-Z), Edit. Artemis,
Bucureşti, 1995, p. 257-264.
14
Vezi şi Lorenzo Caratti di Valfrei, Dizionario di Araldica i signijicati ele figure di 3200 termini
araldici, Amoldo Mondatori Editore S.p.A., Milano, 1997, p. 182, fig. 187.
15
Tăiat (scut tăiat)= suprafaţă (scut, cartier sau mobilă) împărţită în două părţi egale printr-o linie
orizontală sau diagonală; Cte Alph. O'Kelly de Galway, op. cit., p. 145.
5
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Coroanele care timbrează scuturile sunt: a) princiară, cu toca albastră,
dintr-un cerc împodobit cu rubine şi smaralde, surmontat de opt
cruciuliţe (dintre care cinci sunt vizibile) din vârful cărora pornesc opt arce orna te
cu perle 18 care se reunesc în partea de sus şi se termină printr-un glob crucifer, cu
19
cruce latină; b) princiară, cu toca albastră, compusă dintr-un cerc împodobit cu
pietre preţioase, surmontat de opt cruciuliţe (dintre care cinci sunt vizibile) din
vârful cărora pornesc opt arce ornate cu perle care se reunesc în partea de sus şi se
20
termină printr-un glob crucifer, cu cruce labată (cu braţele triunghiulare).
21
Suporţii seu tu lui sunt doi delfini redaţi cu capetele în jos, afrontaţi 22 , cu
gurile deschise, cu dinţii aşezaţi oblic sau sub formă de perle poziţionate orizontal,
cozile în formă de floare de lalea, ridicate în sus şi orientate puţin spre exterior, cu
corpurile sinuoase, cu solzii mai alungiţi sau sub formă de romburi de dimensiuni
23
mai mari sau mai mici, cu înotătoarele pectorale dispuse fie oblic, fie atârnând
vertical, cu înotătoarele abdominale mai late poziţionate puţin mai spre coadă, cu
compusă

culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii verticale
curaj, dârzenie, îndrăzneală, dragoste, sacrificiu, bunătate,
vigilenţă şi justiţie; A. de la Porte, Tresar heraldique d'apres d'Hozier, Menetrier, Boisseau, etc.,
Paris, Leipzig, H. Casterman, Tournai, 1861, p. 11; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 201.
17
Albastru (azur) = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii
orizontale plasate la distanţă egală. Semnifică loialitate, fidelitate, frumuseţe; A. de la Porte, op.
cit., p. 11. lncepând cu secolul al XX-lea culoarea albastră simbolizează Europa în seria celor cinci
inele olimpice, iar din 1955 devine culoarea Consiliului Europei (mai târziu, a Comunităţii
Europene); Michel Pastoureau, Albastru. Istoria unei culori, traducere din franceză de Em.
Galaicu-Păun, Cartier, 2006, p. 224, nota 271.
18
Perla = în Europa era folosită în medicină la tratarea melancoliei, a epilepsiei, a demenţei.
La greci, perla era simbolul iubirii şi al căsătoriei. Ea simbolizează sublimarea instinctelor,
capătul luminos al evoluţiei. Perla este rară, pură, preţioasă. Datorită formei sale sferice, perla
este asociată cu perfecţiunea; mai simbolizează cunoaşterea; Jean Chevalier, Alain Gheerbrant,
op. cit., III, p. 66-69; Hans Biedermann, Dicţionar de simboluri, voi. II, Editura Saeculum 1.0.,
Bucureşti, 2002, p. 327-328).
19
Crucea = simbolizează axa lumii şi punctul de intersecţie dintre figurile geometrice
fundamentale reprezentate de cerc (cerul) şi pătrat (pământul). Are şi un simbolism spaţial,
deoarece braţele corespund celor patru puncte cardinale. Provine din cuvântul latinesc cruce(m),
"caznă"; Matilde Battistini, Simboluri şi alegorii, Monitorul Oficial, 2008, p. 144.
2
Cruce !abată = crucea la care extremităţile se lărgesc; W. Maigne, Abrege methodique de la
science des armoiries suivi d'un glossaire des attributs heraldiques, d'un traite elementaire des
ordres des chevalerie et de notions sur les classes nobles, les anoblissements, !'origine des noms
de familie, les preuves de noblesse, les titres, les usurpations et la legislation nobiliaires, Paris,
Garnier freres, Libraires-Editeurs, 1860, p. 55.
21
Dan Cernovodeanu, Contributions a l'etude de l'heraldique d'Etat des Principautes Unies
Roumaines (1859-1866), în "Revue Roumaine d'Histoire", tome XVI, 1977, nr. 2, p. 333.
22
Afrontat = se spune despre două animale care se privesc; W. Maigne, op. cit., p. 219.
23
Jean-Claude Corbeil, Ariane Archambault, Marele dicţionar vizual, Litera Internaţional, QA
International, 2008, p. 136.
16

Roşu

=

plasate la

distanţă egală. Semnifică

°

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia Xl/20 16

106
înotătoare

dorsale

zimţate

ocupând întreaga

suprafaţă

a spatelui, cu boturile

ŞI

înotătoare le pectorale de aur .
1. Matrice sigilară ovală (41 x 35 mm), din
24

alamă, gravată în excizie,
având în câmp stema heraldică a Moldovei: scut de tip francez modern, tăiat roşu
şi albastru, încărcat cu capul de zimbru cu stea cu 6 raze între coarne. Scutul,
timbrat de o coroană princiară, are ca suporţi doi delfini afrontaţi în partea de jos,
cu cozile ridicate; dedesubt este gravat anul 185 9. În exergă 25 , între două ovale
26
liniare, legenda:
PRINCIPATELE UNITE
Poliţiea Tîrgului Oknii.

*

*

(41 x 35 mm), din alamă, gravată în incizie,
având în câmp stema heraldică a Moldovei: scut de tip francez modern, tăiat roşu
şi albastru, încărcat cu capul de zimbru cu stea cu 6 raze între coarne. Scutul,
II. Matrice

sigilară ovală

metal utilizat în alcătuirea stemelor; este reprezentat convenţional prin puncte plasate la
între ele (Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 49); simbolizează bogăţie, forţă,
credinţă, puritate, constanţă, bucurie, prosperitate, viaţă lungă; G. Eysenbach, Histoire du blason et
science des armoiries, Tours, MDCCCXLVIII, p. 370; H. Gourdon de Genouillac, Les Mysteres
du blason de la noblesse et de lajeodalite. Curiosites - bizarreries et singularites, Paris, E. Dentu,
Editeur, Libraire de la Societe des Gens des Lettres, 1868, p. 16.
25
Exergă = spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai multe
cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul legendei; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 111.
26
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Matrice sigilare, nr. 459; Laurenţiu- Ştefan Szemkovics,
Matrice sigilare aparţinând Ministerului de Interne şi unor structuri poliţieneşti (1831-1931),
Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2012, p. 63 şi p. 179, fig. LXV; idem, Steme din
emblemele matrice/ar sigilare care au aparţinut unor unităţi de poliţie (1831-1921), Editura
Ministerului Afacerilor Interne, Bucureşti, 2014, VI, p. 49.
24

Aur

=

egală distanţă
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timbrat de o coroană princiară, are ca suporţi doi delfini afrontaţi în partea de jos,
cu cozile ridicate; dedesubt este gravat anul 1859. În exergă, între două ovale
liniare, legenda: *PRINCIPATELE UNITE* Poliţiea Tîrgului Oknii. 27
8. Cea de-a treia matrice are în emblemă stema unită a Principatelor
Române: stema heraldică a Ţării Româneşti (acvila cruciată 28 ) alături de stema
heraldică a Moldovei (capul de zimbru cu stea între coarne).
Scutul este tot de tip francez modern, despicat având câmpul albastru la
31
cartierul 29 din dextra30 , iar în cel din senestra , roşu şi albastru.
Acvila este reprezentată în întregime şi din faţă, cu aripile deschise şi cu
34
2
zborue în jos, cu capul conturnat 33 , ţinând în cioc o cruce latină aşezată în bară .
Capul de zimbru este redat din faţă, cu urechile poziţionate în fascie 35 , cu
coarnele recurbate spre interior şi cu steaua plasată între vârfurile lor.
Coroana care timbrează scutul este princiară, cu toca albastră, compusă
dintr-un cerc împodobit cu pietre preţioase 36 , surmontae 7 de opt cruciuliţe (dintre

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Matrice sigilare, nr. 460; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics,
Matrice sigilare aparţinând Ministerului de Interne şi unor structuri poliţieneşti (1 831-193/), p.
63 şi p. 179, fig. LXVI; idem, Steme din emblemele matrice/ar sigilare care au aparţinut unor
unităţi de poliţie (1 831-1921), VII, p. 50.
2
K Acvilă cruciată = pasăre heraldică purtând în cioc o cruce; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 17.
29
Cartier = fiecare din compartimentele în care a fost împărţită suprafaţa scutului. Iniţial,
reprezenta Wla din cele patru părţi ale scutului scartelat, ulterior defineşte fiecare din
compartimentele scutului, indiferent de numărul acestora; Dan Cemovodeanu, Heraldica Ţării
Româneşti şi Moldovei, în "Magazin Istoric", anul XI, 1977, nr. Il ( 128), p. 44; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 63.
30
Dextra =termen prin care se indică poziţia Wlei mobile în scut, la dreapta; în heraldică poziţia
dreapta-stânga este inversă decât în accepţiunea curentă; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 100.
31
Senestra = termen indicând poziţia spre stânga. În heraldică, noţiWlea de stânga-dreapta se referă
la poziţia scutului, nu la cea a privitorului, deci invers decât în accepţiunea obişnuită; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 212.
32
Zbor= figură heraldică naturală reprezentată ca două aripi de pasăre (când acestea sunt de îngeri
sau grifoni, pot fi denumite şi cu termenul de aripi). Când se utilizează o singură aripă, se
blazonează cu termenul de semi-zbor; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 238.
33
Con turnat = se spune: 1) despre animale sau despre capete de animale care privesc spre stânga
scutului; 2) de chevron atWlci când vârful este întors spre partea stângă a scutului; W. Maigne, op.
cit., p. 229).
34
Bara = piesa onorabilă a scutului alcătuită prin trasarea a două diagonal ce unesc colţul stâng
superior cu colţul drept inferior, obţinându-se o făşie ce este reprezentată în alt smalt decât câmpul.
Conform normelor heraldice ea trebuie să ocupe 13 din suprafaţa scutului; Dicţionar al ştiinţelor
speciale, p. 52-53.
35
Fascie = piesă onorabilă a scutului, reprezentând o făşie care desparte pe orizontal câmpul
acestuia. După modul de realizare, brâul poate fi drept sau ondulat. Conform cerinţelor ştiinţei
heraldice, această piesă trebuie să ocupe 1/3 din suprafaţa scutului; Dicţionar al ştiinţelor speciale,
p. 56.
27
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care cinci sunt vizibile) din vârful cărora pornesc opt arce perlate care se reunesc
în partea de sus şi se termină printr-un glob crucifer, cu cruce labată (cu braţele
triunghiulare).
III. Matrice sigilară rotundă (41 mm), din alamă, gravată în excizie, având în
câmp stema unită a Principatelor
Române: scut de tip francez modern,
despicat, având în cartierul din dreapta,
pe albastru, acvila cruciată, redată din
faţă, cu capul conturnat, cu aripile
deschise şi orientate în jos, iar în cel din
stânga, tăiat roşu şi albastru, capul de
zimbru cu stea între coarne. Scutul,
timbrat de o coroană închisă, terminată
cu glob crucifer, are dedesubt gravat
anul 1862. În exergă, mărginită de un
cerc liniar la exterior, legenda:
POLIŢIA TÂRGULUI OCNA. AL
PRINCIPATELOR UNITE. 38

Pietre preţioase = aurul semnifică topazul ; argintul, perla; roşu, rubinul ; albastru, safirul;
purpura, ametistul; verde, smaraldul; negru, diamantul; Jean Claude Favre, Abrege methodique des
principes de la science heraldique, Chambert, Louys du-Four, lmprimeur de S.A.R., MDCXLVTI ,
p. 32.
37
Surmontat = se spune de pal , fascie, chevron şi, în general, orice altă piesă care nefiind în poziţia
sa ordinară este însoţit în şef de o altă figură; W. Maigne, op. cit., p. 265).
38
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Matrice sigilare, nr. 7754; Laurenţiu-Ştefan Szemkovics,
Matrice sigilare aparţinând Ministerului de Interne şi unor structuri poliţieneşti (1831-1931), p.
73 şi p. 186, fig. CV; idem, Steme din emblemele matrice/ar sigilare care au aparţinut unor unităţi
de poliţie (1831-1921), VIII, p. 51.
36
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ACTIVITATEA CONGREGAŢIEI "NOTRE DAME DE SION"
ÎN MOLDOVA ÎN JURUL ANULUI 1900
Lect. univ. pr. dr. Fabian DOBOŞ

The Activity ofthe Congregation "Notre Dame de Sion"
in Moldavia around 1900
Abstract
Edited at the anniversary of 150 years from the arrival ofthe "Notre Dame
de Sion" sisters in Moldavia, the article proposes to bring into the readers'
attention the activity ofthese sisters in the schools founded by them in the greatest
cities ofMoldavia (laşi- 1866 and Galaţi- 1867).
The studied documents in the Churches and National archives from
Romania and other countries show the tenacity and the coherence that the sisters
proved, who had to overtake countless fmancial problems, but also to adapt to the
country's laws. In every complex situation in which they had to tackle, the sisters
were sustained by their own faith and trust in God, but even by the catholic
leaders from Moldavia, who were very pleased by their presence and didactica!
activity in the schools that they leaded in Iaşi and Galaţi.
Key words: The ''Notre Dame de Sion" Congregation, Moldavia, The
Dioceses of Iaşi, Galaţi, Iaşi, România, The Holy Seat, The Holy Oftice, "De
Propaganda Fide" Congregation.
1. Înfiinţarea şcolilor conduse de surorile din Congregaţia "Notre Dame de
Sion"
1.1. Înjiintarea şcolii din laşi (1866)
Protagonistul înfiinţării institutelor "Notre Dame de Sion" în Moldova a
fost episcopul Iosif Salandari, vicar apostolic în Moldova între anii 1864-1873 1•
Acesta era convins că viitorul catolicismului la est de Munţii Carpaţi depinde de
educaţia religioasă a tinerilor şi de formarea unui corp didactic care să predea în

La 3 aprilie 1864, Papa Pius al IX-lea (1846-1878) 1-a nwnit pe părintele IosifSalandari, Ordinul
Minori Conventuali, care până atunci· a fost superior al Misiunii franciscane din
Constantinopol, episcop titular de Marcopoli şi vicar apostolic pentru catolicii din Moldova
(Arhiva Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor - în continuare ACEP, Acta 1864, f. 7376; Brevi 1864, f. 89; cf. I. Gabor, I Simion, Necrolog, 1600-2000, Ed. Presa Bună, Iaşi 2001, p.
255).
1

Fraţilor
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institutele catolice 2 • Mons. Salandari intenţiona să dezvolte un proiect bine definit
care cuprindea: şcoli elementare pentru băieţi şi fete, un pensionat pentru fete, un
orfelinat, un seminar pentru formarea preoţilor indigeni şi şcoli pentru formarea
profesorilor catolici 3 .
Obţinând acordul Congregaţiei "De Propaganda Fide", episcopul Salandari
a început pregătirile pentru înfiinţarea şcolilor în Moldova, chemându-le, pentru
conducerea institutului pe care dorea să-1 deschidă la Iaşi, pe Surorile Bavareze4 ,
în timp ce pentru şcoala pe care intenţiona să o fondeze la Galaţi le-a scris
surorilor "Notre Dame de Sion" 5 , invitându-le în România. Iniţial, superioara
Surorilor Bavareze şi-a arătat disponibilitatea, însă, spre sfărşitul anului 1865,
transmitea, în mod surprinzător, că nu avea destule surori pentru a trimite câteva
şi în Moldova. La 1O februarie 1866 episcopul, deziluzionat ca urmare a refuzului,
îi scria prefectului Congregaţiei "De Propaganda Fide", card. Alexandru Barnaba
(1856-1874): ,,Am pregătit( ... ) totul. Publicul [populaţia din Moldova- n.n.] ştie
deja de mult timp că sunt în tratative pentru venirea unor surori. Deocamdată,
fiicele catolicilor continuă să frecventeze şcolile protestanţilor. Din fericire, sunt
deja în relaţii cu surorile de Sion, pe care le-am cunoscut la Constantinopol" 6 .
Tratativele cu fondatorul Congregaţiei "Notre Dame de Sion" şi cu
viitoarea superioară a mănăstirii din Moldova, sora Teodorina Randon, nu au
durat mult timp, astfel că, la 1 decembrie 1865, părintele Teodor Ratisbonne
trimitea o scrisoare sorei amintite în care o încuraja să trimită cu mult curaj câteva
surori în Moldova, zonă care avea atât de mare nevoie de evanghelizare, unde
trăiau multe fiice ale lui Israel: "Moldova este o ţară nouă; acolo nu există nicio
comunitate; sunt puţine călugăriţe; bunul Dumnezeu a voit să implantăm aici
drapelul Sionului. Sunt foarte încrezător. Fii lui Israel sunt numeroşi în această
regiune bogată (... ). Iubirea faţă de Isus Cristos, evanghelizarea sufletelor,
extinderea operelor Bisericii, viitorul Sionului, iată singurele gânduri care trebuie
să vă preocupe. Bucuraţi-vă în Domnul şi el va lucra" 7 .
După tensiunile din luna februarie a anului 1866, când domnitorul
Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a fost obligat să abdice, părintele Teodor
Ratisbonne a cerut surorilor de la Constantinopol să meargă la Iaşi. Astfel, la 1O
et: P. Tocănel, Storia delia Chiesa Cattolica in Romania. Il Vicariato Apostolico e le missioni
dei frati minori conventuali in Moldavia, voi. III, parte l-2, Padova 1960-1965, p. 554.
3
AeEP, fond Se, Moldavia, voi. 12, f. 209.
4
Acesta era un alt nume dat Damelor engleze, întrucât aveau casa centrală la Nymphenburg, în
Bavaria- Germania (cf. R. Netzhammer, Episcop în România într-o epocă a conflictelor naţionale
şi religioase, voi. II, Bucureşti 2005, p. 1146).
5
Dănuţ Doboş, Institutele "Notre Dame de Sion " (1: 1866-1900), în "Buletin Istoric" II (200 1),
Iaşi, p. 50.
6
AeEP, fond Se, Moldavia, voi. 12, f. 255-256.
7
Autori diverşi (în continuare AA. W.), Theodore Ratisbonne. Fondations et dernieres anm?es
1854-1884, p. 155.
2
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martie acelaşi an, fondatorul congregaţiei le scria surorilor pentru a le încuraja,
asigurându-le de rugăciunea sa, de faptul că aceasta era voinţa lui Dumnezeu şi că
Atotputemicul le va ajuta să învingă toate greutăţile pe care le vor întâlni în
Moldova, aşa încât "ele se vor dezvolta ca floarea în mijlocul spinilor" 8 .
După corespondenţa dintre episcopul Salandari şi fondatorul Congregaţiei
"Notre Dame de Sion", patru surori de la Constantinopol au venit la Iaşi la 14
martie 18669 • Într-o scrisoare trimisă la Paris, surorile se arătau dezamăgite de
realitatea pe care au întâlnit-o în capitala Moldovei 10 , din cauza faptului că oraşul
Iaşi se găsea "la marginea Europei civilizate, într-o ţară unde nu exista calendarul
universal" 11 •
Surorile au început imediat acţiunile pentru deschiderea unei şcoli. Cererea
lor a fost prezentată ministrului Cultelor, Constantin Rosetti, de către rectorul
Universităţii din Iaşi, Titu Maiorescu. La 29 mai 1866, ministrul Rosetti trimitea
surorilor "Notre Dame de Sion" autorizaţia de a deschide, respectând anumite
condiţii, în oraşul Iaşi, o şcoală elementară: "Ca urmare a cererii rectorului
Universităţii din Iaşi, în raportul nr. 167, subsemnatul, după ce am ascultat părerea
consiliului permanent al ministerului, am onoarea să vă informez că aveţi
autorizaţia prin intermediul acestei scrisori să deschideţi o simplă şcoală primară
privată, pentru fete, în oraşul Iaşi, cu condiţia să vă conformaţi programei şcolilor
publice. Pe lângă aceasta, pentru cursul de religie pentru elevele ortodoxe, trebuie
să angajaţi un profesor sau catehet ortodox, care să fie recunoscut de către
guvernul rornân" 12 .
Această mare grabă a surorilor pentru a deschide o şcoală 1-a alarmat pe
Teodor Ratisbonne, care, la 2 iunie 1866, a scris superioarei Teodorina Randon,
îndemnând-o la prudenţă: "Nu vă grăbiţi! Înainte de toate puneţi bazele şcolii
elementare pentru copiii săraci, apoi înscrieţi liceene, pe măsură ce se vor
prezenta. Înainte de toate trebuie să prindeţi rădăcini" 13 . Tot în luna iunie a anului
1866, sosea la Iaşi superioara generală a congregaţiei, sora Louise Weywada,
pentru a supraveghea organizarea noul insitut catolic 14 •
8

Ibidem.

Dănuţ Doboş, Institutele "Notre Dame de Sion" (1: 1866-1900)", în "Buletin Istoric" II (2001), p.
51; cf Dănuţ Doboş, Storia de/le opere sociali, Roma 2001, ms. în AERC Iaşi, p. 32
10
Acestea ar fi vrut să se oprească în oraşul Galaţi, prima localitate pe care au cunoscut-o în
Moldova, dar Congregaţia ,,De Propaganda Fide" le~a cerut să meargă la Iaşi, un oraş cu 40.000 de
locuitori (cf AA. VV., Theodore Ratisbonne. Fondations et dernieres annees 1854-1884, p. 155).
Il AA. vv., Theodore Ratisbonne. Fondations et dernieres annees 1854-1884, p. 155-156.
12
Arhiva Congregaţiei pentru Doctrina Creştină (în continuare ACDC), fond SO, RV, 1900, voi.
III, fasc. 10, De scholis mixtis, f 53 (doc. A 1.).
13
AA. VV., Theodore Ratisbonne. Fondations et dernieres annees 1854-1884, p. 156.
14
Dănuţ Doboş, Institutele "Notre Dame de Sion" (1: 1866-1900), în ,,Buletin Istoric" II (2001), p.
9
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Şcoala Externă de Fete şi orfelinatul "Sfăntul Apostol Andrei", deschise la
15
Iaşi în august 1866, au fost puse sub conducerea surorii Electa Valentin •
Un alt pas important făcut de surori a fost, în august 1866, înfiinţarea
pensionatului "Sfăntul Anton de Padova", sub conducerea surorii Teodorina
Randon 16 • Pentru localurile necesare institutelor surorilor, episcopul a oferit unele
case ale Misiunii. Totodată, pentru şcoală, a închiriat Casa Baston, aflată în
aproprierea re şedinţei episcopale 17 .
Între 18 şi 24 august 1866, noul domn al României, Carol de Hohenzollern
(1866-1914), a vizitat pentru prima dată oraşul Iaşi, şi a dorit să viziteze şi
Misiunea catolică (21 august), participând la Liturghie 18 • Cu această ocazie, el a
promis că va susţine şi va ajuta chiar şi cu subsidii fmanciare marele proiect
cultural pe carei 1-a prezentat episcopul Salandari 19 •
În scrisoarea pe care vicarul apostolic al Moldovei a trimis-o la 14
noiembrie 1866 prefectului Congregaţiei "De Propaganda Fide", card. Barnabo, se
menţiona că şcoala externă era frecventată de 100 de eleve, în pensionat erau 45
de eleve, în timp ce orfelinatul găzduia 10 fete catolice 20 .
După doi ani de la fondarea şcolii, conform informaţiilor pe care episcopul
Salandari le-a transmis, la 17 martie 1868, cardinalului Barnabo, numărul fetelor
instruite în institutele "Notre Datne de Sion" din Iaşi era următorul: ,,Marele
institut numără mai mult de 50 de eleve ( ... ). Micul institut, căruia îi este unit un
mic orfelinat cu 15 orfane, numără deja vreo 20 ( ... ). Mai mult de 100 de tinere
frecventează şcolile externe". Pe drept cuvânt, Mons. Salandari putea afirma: "În
pofida sărăciei mijloacelor şi a dificultăţilor de orice fel pe care le întâlnim, opera
a prosperat într-un mod mai ales unic decât rar" 21 . În 1870, noua structură de
învăţământ catolic din Iaşi era compusă din 38 de surori, 200 de fete în pensionat
22
şi orfelinat şi 100 de fete care frecventau şcoala externă .

Ibidem, p. 51-52. Sora Electa venise la Iaşi din mănăstirea de la Ein Karem (Israel). Părintele
Teodor îi scria acestei surori, la 4 octombrie 1866: ,.Acum, pentru Dvs., Ţara Sîantă este
România!" (AA. VV., op.cit., p. 157).
16
Dănuţ Doboş, Storia de/le opere sociali, Roma 2001, ms. în AERe Iaşi, p. 32; Idem, Institutele
"Notre Dame de Sion" (I: 1866-1900), în "Buletin Istoric" II (2001), p. 51-52.
17
Dănuţ Doboş, Institutele "Notre Dame de Sion" (1: 1866-1900), în "Buletin Istoric" II (200 1), p.
52.
18
S. Neagoe, ed., Memoriile regelui Carol I al României, voi. I, p. 109-1 10; cf. A.D. Xenopol,
Istoria românilor din Dacia Traiană, voi. XIV, Bucureşti 1930 2, p. 205.
19
Fabian Doboş, Din activitatea episcopului Iosif Salandari (1864-1873), în "Buletin Istoric" III
(2002), p. 119.
20
AeEP, fond Se, Moldavia, voi. 12, f. 308.
21
AeDe, fond SO, MD, 1869, fasc. 4, Sopra 1'ammissione de/ "pope" nei convitti misti dello
Stato Romeno, f. 24, doc. 3.
22
AeEP, fond Se, Moldavia, voi. 12, f. 410.
15
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Episcopul Iosif Salandari şi surorile au cumpărat pentru sediul institutului
din Iaşi o casă, cu un teren foarte mare în jur, situată chiar în centrul oraşului
(Casa Balş). Aceasta era una dintre cele mai frumoase şi mari clădiri din întregul
23
oraş, având şi o frumoasă grădină, înconjurată cu zid • Deja în 1868, surorile îşi
stabiliseră reşedinţa în această casă, care aparţinuse importantei familii Ghica.
Înainte de toamna anului 1871, surorile "Notre Dame de Sion", cu ajutorul
episcopului, care a cerut ajutoare financiare superiorului general al conventualilor,
24
reuşiseră să achite ratele pentru casa institutului •
1.2. ÎnjiinJarea şcolii din Galaţi (1867)
Mulţumit de activitatea surorilor din Iaşi, Mons. Salandari a deschis, în
octombrie 1867, o casă similară la Galaţi, sub patronajul sfăntului Francisc din
Assisi 25 • Cererea oficială a fost trimisă Congregaţiei "De Propaganda Fide" de
sora Louise Catherine, la 21 august 1867 26 . Având permisiunea Sfăntului Scaun,
surorile au cerut şi permisiunea guvernului român. Autorizaţia Ministerului
Instrucţiunii Publice şi Cultelor, din decembrie acelaşi an, acordată surorilor
pentru deschiderea şcolii la Galaţi, avea acelaşi ton ca şi cea acordată surorilor din
27
Iaşi în 1866 . Spre sfărşitul lunii octombrie a anului 1867, soseau la Galaţi
primele surori, însoţite de superioara lor, sora Jean Baptiste Lagarmitte 28 •
La început, pentru aproape un an, surorile au trebuit să-şi desfăşoare
activitatea în casa parohială. Cu ajutorul multor donatori (familiile bogate din
Galaţi, consulii Franţei, Austriei şi Italiei la Galaţi, superioara generală a
Congregaţiei "Notre Dame de Sion", parohul de Galaţi), ele au reuşit să cumpere
o casă în aproprierea parohiei 29 •
Totuşi, localul fiind prea mic, s-a decis începerea lucrărilor pentru o casă
nouă. Episcopul Iosif Salandari a primit în acest sens de la Operele Pontificale din
ACEP, fond SC, Moldavia, voi. 12, f. 380. Având în vedere că numărul elevelor creştea din ce
în ce mai mult, în anul 1900 a fost construită o nouă capelă, mai încăpătoate şi modernă (Arhiva
Episcopiei Romano-Catolice laşi - AERC Iaşi, Discursul episcopului Petru Gherghel ţinut în
r,alatul episcopal de Iaşi, la 11 aprilie 2008, cu ocazia sernnării Contractului de locaţiune, ms.).
4
Dănuţ Doboş, Institutele "Notre Dame de Sion" (1: 1866-1900), în "Buletin Istoric" II (200 1), p.
52-53. Casa Balş a fost confiscată de către regimul comunist odată cu suprimarea ordinelor
religioase (1948), iar după căderea acestui regim, a fost restituită Bisericii Catolice (2007)
(-www.catholica.ro/stiri [accesat la 21 octombrie 2015]).
25
P. Tocănel, Storia delia Chiesa Cattolica in Romania. Il Vicariato Apostolico ele missioni dei
frati minori conventuali in Moldavia, voi. III, p. 561.
26
ACEP, fond SC, Moldavia, voi. 12, f. 327.
27
ACDC, fond SO, RV, 1900, voi. III, fasc. 10, De scholis mixtis, f. 53 (doc. A II.).
28
AA. VV., Theodore Ratisbonne. Fondations et dernieres annees 1854-1884, p. 157. De
menţionat că surorile ar fi vrut să deschidă această şcoală la Bacău, dar până la urmă au preferat
oraşul Galaţi, datorită faptului că această localitate, fiind port la Dunăre, le oferea un contact mai
rapid cu Occidentul.
29
Fabian Doboş, Din activitatea episcopului Iosif Salandari (1864-1873), în "Buletin Istoric" III
(2002), p. 122.
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Lyon suma de 14.000 de lire. Dar acest proiect a rămas neterminat din cauza
morţii episcopului (1873). Abia la 26 octombrie 1878, episcopul Ludovic
Marangone 0 , care se găsea la Chioggia, scria Curiei Generale a Ordinului
Franciscanilor Minori Conventuali, informându-şi superiorii că lucrările la noua
casă a surorilor din Galaţi au fost încheiate, datorită şi eforturilor financiare ale
parohului de Galaţi, părintele Daniel Pietrobono 31 .
La 23 iunie 1868, părintele Teodor Ratisbonne îi scria superioarei de la
Galaţi: "Nu e cazul ca la Galaţi să fie preferată aristocraţia. Trebuie primite fetele
care se prezintă: cu cât vor fi mai lipsite de cultură, cu atât veţi avea mai mult
merit în a le educa. Evanghelia este mai ales pentru cei săraci" 32 •
În 1870, noul institut din Galaţi era format din 12 surori, 30 de fete în
pensionat şi 40 de fete care frecventau Şcoala extemă 33 . În anii următori, şcoala
din Galaţi a cunoscut o mare dezvoltare. Confirmarea acestui fapt este prezenţa, în
1891, a 66 de surori care se ocupau de formarea a 4 79 fete 34 .
2.
Şcolile "Notre Dame de Sion" în jurul anului 1900
În activitatea lor didactică, surorile erau întotdeauna susţinute şi încurajate
de către fondatorul congregaţiei. În 1869, părintele Teodor Ratisbonne a vizitat
institutele din Iaşi şi Galaţi, rămânând foarte mulţumit atât de munca surorilor, cât
şi de interesul fetelor pentru şcoală şi religie 35 • Plin de admiraţie, fondatorul
congregaţiei a exclamat: "Nicăieri nu am găsit eleve mai domice să asculte
Cuvântul" 36 .
Dezvoltarea sistemului şcolar al institutelor ,,Notre Dame de Sion" din
Moldova a purtat întotdeauna amprenta lăsată de către iniţiatorii lor: Mons. Iosif
Salandari şi pr. Teodor Ratisbonne. Ei au susţinut încă de la început că ambele
şcoli fondate de către surori trebuiau să păstreze caracterul caritativ, prioritate
având copiii din familiile catolice. Strategia lor prevedea ca banii strânşi din
taxele plătite de către elevele provenite din familiile evreieşti şi ortodoxe bogate
să fie utilizaţi pentru întreţinerea fetelor catolice sărace. În acest mod, şcolile, în
timp ce ofereau fetelor de altă religie sau confesiune creştină o aleasă formare
37
culturală, le educau pe cele catolice în credinţă •
Acesta a fost vicar apostolic în Moldova în perioada 1874-1877 (cf. Fabian Doboş, La Chiesa
Latina ne/la Mo/davia-Romania ne/ XIX' seco/o, ms., p. 79).
31
Dănuţ Doboş, Institutele .,Notre Dame de Sion" (1: 1866-1900), în "Buletin Istoric" II (2001), p.
55-56.
32
AA. VV., Theodore Ratisbonne. Fondations et dernieres annees 1854-1884, p. 157.
33
ACEP, fond SC, Moldavia, voi. 12, f. 41 O.
34
Dănuţ Doboş, Biserica şi şcoala, voi. I, Iaşi 2002, p. 120.
35
AA. VV., Theodore Ratisbonne. Fondation et dernieres annees 1854-1884, p. 158.
36
Ibidem.
37
Cf. Dănuţ Doboş, Institutele .,Notre Dame de Sion" (1: 1866-1900)", în "Buletin Istoric" II
(2001), p. 58.
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Spre sfărşitul secolului al XIX-lea şcoala catolică din Galaţi a cunoscut o
dezvoltare. Astfel, statistica Şcolii "Notre Dame de Sion" pe anul şcolar
1891-1892, semnată la 22 iulie 1892, conţine următoarele date: numărul surorilor:
71; eleve la pensionat: 175, din care catolice 14, ortodoxe 146, evreice 12,
protestante 3; eleve la extemat 98, din care catolice 42, ortodoxe 36, evreice 15,
protestante 5; la şcoală 256, din care catolice 137, ortodoxe 26, evreice 90,
protestante 3; la şcoala profesională, 26 de eleve, toate catolice 38 .
Pentru acelaşi an şcolar (1891-1892), la Şcoala "Notre Dame de Sion" din
Iaşi avem următoarea statistica: surori: 50, eleve în pensionat: 125, din care 21
catolice şi 104 necatolice; în extemat: 75, din care 7 catolice şi 68 necatolice; la
şcoală: 110, din care 70 catolice, 40 necatolice; la şcoala profesională: 12, din care
11 catolice şi una necatolică; băieţi: 16, din care 6 catolici şi 1O necatolici 39 •
Între surorile din cele două institute "Notre Dame de Sion" din oraşele Iaşi
şi Galaţi exista o strânsă colaborare şi comuniune. De exemplu, la moartea unei
surori erau anunţate toate celelalte pentru a se uni în rugăciune pentru sufletul
răposatei. Aşa s-a întâmplat la 8/20 ianuarie 1893, când maicile din Galaţi, au
anunţat moartea sorei Maria Leonia de Sion. Liturghia de înmormântare a avut loc
la Galaţi, sâmbătă 9/21 ianuarie, la ora 11°0. Cortegiul funebru, format din preoţi,
surori, elevi şi numeroşi credincioşi, a mers în procesiune de la Pensionat la
Biserica Catolică, şi de acolo, la cimitir 40 •
Datorită creşterii numărului de eleve, surorile ,,Notre Dame de Sion" din
Iaşi au trebuit să-şi mărească şi localul. La 14 aprilie 1893 arhitectul Jacques
Marcovici a trimis Primarului oraşului o adresă prin care cerea permisiunea de a
face la Şcoala "Notre Dame de Sion" următoarele lucrări: ,,A construi din nou în
lungime de m.l. 30,70 o aripă în două etaje în prelungirea celei actuale din Strada
Primăria disp. III -a, lucrată pe temelie de piatră, din zidărie de cărămidă masivă
cu acoperimânt acoperit cu tablă de fer plumbuită; o latrină în două etaje, din
zidărie de cărămidă masivă, pe temelie de piatră, cu o gropă boltită, cimentată şi
uşor de curăţit. A face schelele şi îngrădirea cu scânduri la faţa stradei;
stricăciunile făcute la trotoir le voi repara pe comptul meu când clădirea va fi
terminată. Toate aceste lucrări de construcţiuni vor fi lucrate întocmai conform
planurilor anexate. Această clădire va începe la 20 a.c. şi va fi gătită complet la
finele lunii octombrie acest anu" 41 .
În şedinţa din 27 aprilie 1893, Consiliul Comunal a admis să se emită
autorizaţia de construcţie a unei clădiri pe linia clădirii făcute în anul 1883. În
procesul verbal al respectivei şedinţe se aminteşte că în anul 1883, sora superioară
intensă

38
39
40
41

AERC Iaşi, d. 4/1890, f. 54.
AERC Iaşi, d. 411890, f. 55.
AERC Iaşi, d. 411890, f. 78.
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Primăria Iaşi, d. 311893, f. 192.
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de la Institutul "Notre Dame de Sion" primise permisiunea de a construi o clădire
în Strada Primăriei 42 . Noua clădire "va fi executată ( ... ) cu materiale de bună
calitate şi cu mortar compus în bună condiţiune. Temeliile vor fi de piatră, zidăria
în sus de cărămidă masivă( ... ), scările vor fi de piatră'.4 3 .
În perioada episcopatului Mons. Dominic Jaquet (1895-1903), institutele
din Iaşi şi Galaţi şi-au continuat dezvoltarea culturală şi religioasă. La 23
noiembrie 1896 episcopul i-a prezentat un raport prefectului Congregaţiei ,,De
Propaganda Fide", card. Miecislau Led6chowski (1892-1902), informându-1 cu
privire la structurile şcolare conduse de către surori. El scria că la Iaşi, de altfel ca
şi la Galaţi, surorile aveau diverse tipuri de şcoli: o şcoală elementară (gratuită);
un extemat care cuprindea şcoli elementare şi medii; un pensionat care, la rândul,
său, avea şcoli elementare şi medii, un liceu clasic 44 . Întreţinerea acestor opere nu
reprezenta nicio problemă pentru episcopul Dominic Jaquet, întrucât, după cum
am menţionat deja, taxele pe care le plăteau familiile copiilor erau suficiente
pentru bunul mers al institutelor.
În scrisoarea pe care a trimis-o pe 25 octombrie 1897 preşedintelui
Asociaţiei Propagation de la Foi din Lyon, Francisc des Garets, episcopul Jaquet
susţinea că în şcolile din Moldova conduse de către surorile "Notre Dame de
Sion" erau în total 1.100 eleve 45 . La aceeaşi dată, episcopul trimitea o altă
scrisoare Consiliului de la Paris al sus-numitei asociaţii, menţionând că numărul
cel mai important de convertiri la catolicism se înregistra printre tineri şi era
datorat imensei munci a surorilor "Notre Dame de Sion" 46 • Pentru episcop, aceste
treceri la catolicism reprezentau începutul concretizării proiectului său de unire a
ortodocşilor cu Biserica Catolică. El era convins că bunul mers al institutelor de
educaţie reprezenta un mijloc "indirect, dar sigur", cu ajutorul căruia se putea
pune în act o astfel de unire 47 .
Prin scrisoarea din 15 ianuarie 1899, episcopul Jaquet informa
Congregaţia "De Propaganda Fide" că institutele surorilor "Notre Dame de Sion"
evoluau foarte bine, numărul elevilor fiind de 600 la Iaşi şi 650 la Galaţi. Pe lângă
aceasta, Mons. Jaquet avea un cuvânt de mulţumire şi de preţuire pentru surori,
pentru că au acceptat, pe răspunderea lor, 50 de băieţi în şcoala elementară48 .

42

Ibidem, f. 192 v.
Ibidem, f. 199v.-200. Textul autorizaţiei se află la f. 197.
44
ACEP, fond NS, rubr. 109/1900, voi. 190 f. 297r.-297v.
45
Arhiva Operelor Pontificale Misionare din Lyon (în continuare AOPM), fond LME, fasc. D 161. Eveche de Iaşi. Correspondance de 1883 a 1913, scris. 020319.
46
AOPM, fond LME, fasc. D.- 132. Iaşi. Moldavie. Nr. 1 a 146.0132. 1838- 1921, scris. 0099.
47
AOPM, fond LME, fasc. D - 161. Eveche de Iaşi. Correspondance de 1883 a 1913, scris.
020325.
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ACEP, fond NS, rubr. 10911899, voi. 165, f. 205,210.
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La 7 mai 1897, Parohia Romano-Catolică Iaşi a trimis o adresă Primăriei
aceluiaşi oraş în care se afirma că creştinii catolici voiau să construiască o capelă
în Cimitirul ,,Eternitatea", parcela catolică. În adresă este specificat faptul că
enoriaşii parohiei doresc să obţină locul pentru capelă în mod gratuit: ,,Parcela
Catolică de la Eternitatea fiind însă prea depărtată de drumul principal de intrare
la cimitir, vă rog, Domnule Primar, să binevoiţi a ne acorda un loc de 200 metri
pătraţi în faţă, aproape de acest drum în direcţiunea parcelei catolice, în partea
dreaptă a intrării în Cimitir. În felul acesta capela noastră va servi mai mult la
înfrumuseţarea cimitirului, nefiind ascunsă şi acoperită poate de alte monumente
ce s-ar face cu timpul de-a lungul drumului principal" 49 .
Analizând cererea catolicilor din Iaşi, şedinţa Consiliului Comunal din 22
mai 1898 a stabilit următoarele: "Consiliul pe baza referatului Serviciului
Technic, admite a se ceda în mod gratuit parohiei catolice locul designat în planul
de parcelare a Cimitirului catolic, pentru clădirea unei capele" 50 .
Lucrările la capelă au întârziat, probabil din cauza faptului că parohul de
Iaşi nu era mulţumit de poziţia terenului primit gratuit de la Primărie. Într-adevăr,
la 24 iunie 1899, noul paroh de Iaşi, pr. Emil Svirschi, trimite o adresă Primăriei,
în care afirmă că parohia primise un loc pentru capelă în parcela catolică, "dar
fiind acest loc cam prea departe de la Aleea principală; de aceea Vă rog, Domnule
Primar, să binevoiţi de a ne acorda aceeaşi suprafaţă de loc numai la marginea
Aleei principale" 51 .
Prin adresa nr. 3442/11.07.1899, inginerul şef al Serviciului tehnic al
Primăriei Iaşi îi scria primarului că locul acordat catolicilor a fost aprobat prin
votul Consiliului Comunal din 22 mai 1898, în urma raportului său din 5 mai.
Rezultă de aici că amplasamentul nu putea fi modificat decât prin votul aceluiaşi
Consiliu. În aceeaşi adresă, sus-numitul inginer, susţinea că nu ar fi de acord cu o
modificare, mai ales că fostul paroh catolic de Iaşi fusese de acord cu poziţia
terenului pentru capelă 52 . Abia la 12 noiembrie 1899, Consiliul Comunal Iaşi a
aprobat schimbarea locului pentru capelă, conform planului întocmit de Serviciul
tehnic al Primăriei, contrasemnat de parohul de Iaşi, pr. Emil Svirschi 53 .
La 7 noiembrie 1902, episcopul aducea la cunoştinţa Congregaţiei "De
Propaganda Fide" că nu a fost niciodată în vizită canonică la surorile "Notre
Dame de Sion". A evitat această vizită deoarece gândea că "nu are acest drept,
întrucât congregaţia este aprobată de Sfăntul Scaun". Jaquet întreba "dacă am
dreptul sau chiar obligaţia de a face în fiecare an vizita canonică în cele două
49
50

51
52
53

ldem, d. 450/1898, f. 1.
Ibidem, f. 3.
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Ibidem, f. 5v.
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ale surorilor "Notre Dame de Sion",

Galaţi şi Iaşi, şi

în caz afirmativ,

54

vă rog să-mi daţi directivele cum trebuie să fac această vizită" • Noul prefect al

sus-numitei congregaţii, card. Antonio Giovanni Benedetto Gotti ( 1902-1916), i-a
răspuns la 1 ianuarie 1903, comunicându-i că ,,De Propaganda Fide" "doreşte ca
S.V. să se abţină de a face vizita până la o nouă dispoziţie" 55 .
După plecarea episcopului Dominic Jaquet din Moldova, administratorul
apostolic Iosif Malinowski, la 9 decembrie 1903, trimitea Asociaţiei Propagation
de la Foi din Lyon următoarele cifre cu privire la activitatea institutelor surorilor
"Notre Dame de Sion" din Moldova: Iaşi - pensionat cu 243 de eleve, 18 fete
orfane interne, 13 7 care frecventau şcoala elementară parohială; Galaţi pensionat cu 267 de eleve, 9 fete orfane interne, 300 de eleve în şcoala elementară
56
parohială •
La 5/18 ianuarie 1904, sora Maria Prudenţiana de Sion, superioara
mănăstirii din Galaţi, a scris administratorului apostolic al Diecezei de Iaşi, pr.
Iosif Malinowski, amintindu-i că episcopul Dominic Jaquet le dăduse, de mai
mulţi ani, surorilor din acel oraş permisiunea de a face adoraţia nocturnă de 40 de
ore, iar acum superioara îi cerea prelungirea acestei permisiuni 57 .
În fiecare an, directoarea Şcolii "Notre Dame de Sion" din Iaşi îl invita pe
episcop să asiste la examenele fmale din institut, transmiţându-i totodată şi
programul examenelor58 . De asemenea, episcopul era invitat să participe la
premierea elevelor, moment festiv în cadrul căruia se recitau poezii în diverse
limbi şi se interpreta muzică clasică 59 •
La începutul secolului al XX-lea, surorile "Notre Dame de Sion" din
Dieceza de Iaşi au trecut printr-un moment de criză, cauzat de dorinţa câtorva
dintre ele care ar fi vrut să deschidă o şcoală la Braşov. Această intenţie rezultă
din scrisoarea confidenţială, datată 21 martie 1905, pe care părintele Fancisc
Orlandi din Galaţi o trimite vicarului general Iosif Malinowski. Duhovnicul
surorilor din Galaţi îl informează pe superiorul său că patru surori, printre care se
numărau sr. Clara şi sr. Prudenţiana, doreau să deschidă o şcoală la Braşov, cu
intenţia de a face concurenţă şcolii din Galaţi. Se zvonea că ele voiau să iasă din
congregaţia "Notre Dame de Sion", pentru a fonda o alta. În plus, ele voiau să
atragă de partea lor alte surori de la Galaţi şi Iaşi, pentru a deschide la Braşov o
şcoală mai mare decât cele din Moldova. Dacă acest lucru ar fi fost adevărat,
părintele Francisc venea cu propunerea ca episcopul de Iaşi să scrie episcopului în
54
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cauză şi să-1 roage să nu permită acelor surori să pună în practică o astfel de idee;
mai era şi varianta, susţinea părintele Francisc în aceeaşi scrisoare, ca episcopul
de Iaşi să apeleze la mijlocirea consulului austro-ungar pentru a le opri pe cele
patru surori din avântul lor cultural-religios 60 . Despre acest lucru a scris, la 23
martie 1905, şi sora Maria Benigna de Sion din Galaţi episcopului Nicoale Iosif
Camilli, arătându-şi dezacordul faţă de o asemenea iniţiativă 61 .
La 24 martie 1905, părintele Francisc Orlandi din Galaţi îi scrie din nou
vicarului general, informându-1 că în ziua precedentă s-a văzut cu noua superioară
a mănăstirii, sr. Maria David, şi că aceasta i-a spus că ideea unei noi şcoli la
Braşov este aproape sigură. Părintele i-a cerut respectivei surori să-i scrie
superioarei generale, dar şi celei de la Viena, pentru a le ruga să o împiedice pe
sora Prudenţiana să-şi ducă la îndeplinire planul. Noua superioară de la Galaţi i-a
promis părintelui că va face acest lucru cât mai repede 62 .
Auzind despre această iniţiativă, superioara generală de la Paris, sr. Maria
Louise de Sion, i-a scris, la 28 martie 1905, episcopului Camilli, arătându-şi
părerea de rău şi cerându-i scuze pentru greutăţile pe carei le provoacă surorile de
la Galaţi, rugându-1 totodată să mijlocească la Dumnezeu pentru toate surorile. În
aceeaşi scrisoare, îl înştiinţează de faptul că noua superioară de la Galaţi este sora
Maria David 63 .
Tensiunile s-au aplanat odată cu mutarea sorei Prudenţiana şi a altor două
surori la Viena. Despre modul în care superioara de la Paris şi cea de la Galaţi au
reuşit să rezolve problema şi să anuleze ideea unei noi şcoli la Braşov se găsesc
detalii în scrisoarea din 3 aprilie 1905, trimisă episcopului Camilli de la Paris de
către sora Maria Benedicta de Sion, asistenta generală. Aceasta îi scrie episcopului
că întrucât superioara generală era bolnavă, a rugat-o pe ea să redacteze scrisoarea
prin care să-1 informeze despre plecarea sorei Prudenţiana şi a altor două surori la
Viena. Această decizie a adus pacea în Casele din Galaţi şi Iaşi. Din aceeaşi
scrisoare, episcopul afla că noua superioară, sr. Maria David va ajunge pe 4 aprilie
1905 la Galaţi, însoţită de asistentele sale: sr. Maria Aldegonde şi sr. Visitatrice.
Scrisoarea se încheie prin exprimarea dorinţei sorei generale care ar fi vrut ca
Mănăstirea de la Galaţi, care în ultima perioadă îi făcuse atât de multe probleme
episcopului, să poată redeveni pentru el un motiv de bucurie 64 •
La 13 iunie 1905, episcopul Camilli a stabilit, pentru casele din Iaşi şi
Galaţi, următorul program de adoraţie şi binecuvântare cu Preasfăntul Sacrament:
în fiecare duminică şi sărbătoare de poruncă; în prima vinere din lună; în
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solemnitatea Preasfmtei Inimi a lui Isus, în fiecare zi a exerciţiilor spirituale; în
ianuarie: la 7/20 - sărbătoarea "Notre Dame de Sion"; martie: în fiecare miercuri a
lunii sfăntului Iosif; mai: în fiecare zi a lunii Fecioarei Maria, începând cu 30
aprilie; iunie: 13 -de sărbătoarea sfăntului Anton (numai pentru Iaşi); iulie: 2 Vizita sfmtei Fecioare Maria; 16- Notre Dame de pe Muntele Carmel; 29- sfănta
Marta; august: 25 - sfăntul Ludovic, regele Franţei; 26 (8 sept.) - reînnoirea
voturilor; septembrie: 29 - sfăntul Mihail; octombrie: în fiecare zi a lunii sfăntului
Rozariu; 4- sfăntul Francisc din Assisi (numai pentru Galaţi); noiembrie: 14/27 Manifestarea Medaliei Miraculoase; 22 - sfănta Cecila; decembrie: 1/14 Aniversarea aprobării regulii; 31 - sfărşitul anului 65 .
La 5 noiembrie 1905, sora superioară de la Iaşi, Maria Zelia, îi scrie
episcopului Camilli că indultul de a celebra în Noaptea de Crăciun sfănta
Liturghie în capela institutului expirase anul precedent, şi-i cerea o reînnoire a
acestuia66 . Însă episcopul i-a răspuns, la 10 noiembrie acelaşi an, susţinând că nu
vede necesar acest lucru, şi invitându-i pe toţi să fie prezenţi, cu acea ocazie, în
jurul altarului catedralei 67 . De asemenea, la 12 noiembrie 1905, episcopul a
refuzat acest indult şi surorilor din Galaţi, cerându-le să nu fragmenteze
comunitatea cato li că din oraşul dunărean 68 .
Condiţiile Pensionatului "Notre Dame de Sion" din Galaţi (strada
Domnească, nr. 155) erau dintre cele mai bune pentru a educa în mod convenabil
elevele. În internat toate regulile respectau spiritul de familie, fetele studiau şi
munceau fără a fi stresate, şi aveau parte de lecţii atrăgătoare. Învăţătoarele se
străduiau să le formeze caracterul şi să-şi dezvolte calităţile trupeşti şi sufleteşti.
Erau admişi toţi copiii, fără deosebire de religie şi naţionalitate. Fetele erau bine
pregătite pentru viaţă, se dezvoltau armonios din punct de vedere uman, dar şi
intelectual. În fiecare săptămână se ţinea o şedinţă cu superioara şi directoarea.
Vizita părinţilor era permisă în fiecare duminică, de la orele 13°0 la 18°0 , iar
miercurea de la 13 °0 la 16°0 . În fiecare duminică, părinţii îşi puteau lua copiii
pentru a-i duce la sfănta Liturghie. Câte 15 zile de vacanţă erau prezăzute la
Crăciun şi Paşte 69 .

65
66
67

68
69

Ibidem, f. 254.
Ibidem, f. 289.
Ibidem, f. 290v.
Ibidem, f. 291.
ldem, d. 2/1907, f. 40.
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PRIMELE AMENAJĂRI EDILITARE
ALE STATIUNII BĂILE GOVORA
'

Dr. Ionela NIŢU
The Foundation and Evolution of Băile Govora Resort
Abstract

The study refers to the foundation and evolution of Băile Govora Resort in
accordance with the regulation conceming the exploitation of statis bath resorts.
There are presented on the hasis of the documents, data regarding mineral waters
discovering investments in the construction domain of hotels and villas and
infrastructure.
Keywords: Băile Govora Resort, evolution, mineral waters, construction,
infrastructure
Govora începe imediat după Războiul pentru
de stat a României, din 1877-1878. Contextul în care
acest lucru se petrecea nu era întâmplător, anul 1877 inaugurând şi cea mai
longevivă guvernare din istoria modernă a României, guvernarea liberală, cu Ion
C. Brătianu ca prim ministru.
În contextul în care tânărul stat român căuta un drum de dezvoltare din
punct de vedere economic, descoperirea şi exploatarea resurselor naturale ale
solului şi subsolului s-au dovedit un mijloc foarte eficient şi aducător de profituri
substanţiale. Astfel, descoperirea izvoarelor de ape minerale de la Govora nu a
fost rezultatul hazardului, cum lasă să se înţeleagă unii cercetători care au atins
tangenţial subiectul trecutului staţiunii.
Cazul înfiinţării Staţiunii Băile Govora este unic în istoria staţiunilor
balneo-climaterice din ţară, apariţia acesteia fiind un exemplu foarte bun în ceea
ce priveşte modul în care implicarea statului a fost hotărâtoare în punerea pietrei
de temelie, în organizarea şi dezvoltarea unei staţiuni. În condiţiile în care
celelalte staţiuni balneare de la noi au apărut şi s-au dezvoltat în cadrul unor
aşezări deja existente, în cazul de faţă, mai întâi a fost staţiunea şi mai târziu, în
1908, a apărut localitatea Băile Govora.
Sloganul liberal prin noi înşine s-a aplicat şi în cazul Staţiunii Băile
Govora, fără nicio îndoială aceasta fiind o creaţie a liberalilor, prin fondatorul ei,
omul politic şi primul ministru, Ion C. Brătianu, care a intuit potenţialul
remarcabil al apelor minerale de la Băile Govora şi a luat primele măsuri pentru
Istoria

Staţiunii Băile

obţinerea Independenţei
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punerea lor în valoare. Fără implicarea statului în organizarea şi dezvoltarea
staţiunii şi în valorificarea potenţialului curativ al apelor minerale de aici, Băile
Govora nu ar fi putut să ajungă, într-un timp relativ scurt, la nivelul de
recunoaştere pe care îl avea, deja, la izbucnirea Primului Război Mondial.
În 1887, Govora a fost declarată staţiune balneară, iar în şedinţa din 23
martie 1887 a Adunării Deputaţilor s-a dezbătut proiectul Legii pentru alocarea
unui credit de 1 milion lei pentru statiunile Călimăneşti, Căciulata, Bivolari,
Govora şi Lacul Sărat 1 • Acest proiect de lege a suscitat numeroase discuţii între
deputaţi şi primul ministru Ion C. Brătianu, ultimul făcând o adevărată
demonstraţie asupra concepţiei liberale faţă de evoluţia economică şi socială a
ţării în viitor. Au existat păreri în favoarea proiectului de lege, dar şi împotriva
acestuia. Cele potrivnice porneau de la concepţia conservatoare potrivit căreia
intervenţia statului în sprijinul dezvoltării staţiunilor balneare nu era justificată,
dimpotrivă, iniţiativa particulară fiind cea care trebuia încurajată, statul putând să
se implice doar în analiza şi descoperirea efectelor terapeutice ale apelor minerale.
Subtil, opozanţii proiectului îi reproşau primului ministru faptul că avea interese
proprii în sprijinirea Staţiunii Băile Govora. 2 Răspunsul lui I.C. Brătianu a fost o
adevărată lecţie de liberalism. Argumentele acestuia aveau în vedere, în primul
rând, faptul că sprijinul pe care statul dorea să-1 acorde staţiunilor balneare era
conform unei practici europene, marile ţări ale Occidentului, precum Franţa şi
Germania, captând, pe bani publici, izvoarele cu ape minerale. Apoi, păturile
sărace şi bolnave ale societăţii trebuiau ajutate prin crearea unor stabilimente
balneare la care să aibă acces. Şi, nu în ultimul rând, era necesar să se creeze
alternative la turismul din străinătate, astfel încât sume importante de bani să
rămână în ţară, sprijinind economia naţională. În final, Parlamentul a aprobat
legea respectivă 3 , deschizând astfel drumul pentru înfiinţarea, organizarea şi
evoluţia Staţiunii Băile Govora.
Imediat au început primele amenajări ale staţiunii, realizate sub directa
coordonare a medicului militar Nicolae Popescu Zorileanu, acesta beneficiind şi
de sprijinul unor unităţi ale armatei sub comanda locotenentului D. Georgescu 4 ,
pe lângă cel al autorităţilor locale. Era vorba despre Stabilimentul de băi a cărui
construcţie a început în vara anului 1887, scopul fiind, după cum l-a enunţat însuşi
doctorul N. Popescu Zorileanu, "de a procura suferinzi lor noştri posibilitatea de a
se curarisi de bolile lor aici, la noi în ţară, iar din punctul de vedere al economiei
naţionale, spre a se opri de a trece frontiera multele milioane de lei, ce anual se

1

,,Monitorul Oficial", partea 1, nr. 25 din 3/15 mai 1887, p. 1178-1185 (dezbateri parlamentare).
Ibidem, p. 179.
3
Idem, nr. 004/4 aprilie 1887, p. 67.
4
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 3911887, f. 35.
2
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vărsau la staţiunile balneare străine. " Însuşi primul ministru, Ion C. Brătianu, a
supravegheat stadiul lucrărilor, fiind "pe deplin satisfăcut" 6 de modul în care
5

acestea se derulau. S-au transportat la Băile Govora, de la gara Râureni, materiale
de construcţii, tocuri şi ferestre necesare ridicării Stabilimentului de băi 7 , iar de la
Câineni, prin vama de la Râul Vadului, au sosit cazanele scutite de la plata taxelor
vamale, conform ordinului Ministrului de Finanţe. 8 Multe dintre aceste lucrări au
fost executate de constructori italieni, precum Lorenzo Molinari, alături de cei
români. 9 Într-un raport din 1888, al subprefectului D. Iancovescu, acesta prezenta
toate lucrările realizate la Băile Govora şi sumele plătite de şeful lucrărilor, ing.
Radu Pascu: "Transportul pompei de la Drăgăşani la Govora - 4 lei; Transportul
cazanelor de la Câineni la Râmnic - 38 lei; Spoitul cazanelor - 4 lei; Plătit gara
Băbeni transportul a nişte cazmale, târnăcoape şi alte materiale - 92 lei; Plătit
pentru trimiterea şi înapoierea a nişte accesorii la Sibiu - 37 lei, 94 bani; 100
tinichele- 60 lei; Transportul lor de la Râmnic- 6 lei; Total349 lei, 09 bani". 10
Stabilimentul de băi s-a construit, printre altele, cu cărămidă (22.470
bucăţi) adusă de la Mănăstirea Dintr-un Lemn, transportată de către locuitori din
comuna Mănăstireni, între 29 august şi 26 septembrie 1887. 11 Întârzierile în plata
acestora a detenninat un lung şir de reclamaţii către prefectul judeţului, de-abia în
22 aprilie 1888 Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor
dispunând emiterea unui mandat de plată pe numele ing. Radu Pascu în cuantum
de 269,64 lei 12 , bani necesari plăţii datoriei. În acelaşi timp, o parte din mobilier
fusese comandat şi realizat la Şcoala de Meserii din Râmnicu Vâlcea. 13
Se pare că întârzierile la plata materialelor şi lucrărilor efectuate devenise
o obişnuinţă din partea ministerului, pentru că o situaţie similară celei relatate mai
sus s-a întâlnit şi în cazul transportului de scândură. În cazul respectiv au fost
implicaţi locuitori din comuna Căzăneşti, care, în vara anului 1887, au transportat
scândura de la râul Olt la Băile Govora. 14 În urma reclamaţiilor şi verificărilor
făcute a rezultat faptul că aceştia efectuaseră transportul din ordinul verbal al
subprefectului D. Iancovescu, la începutul lunii septembrie 1887, aşa cum
făcuseră şi alţi locuitori din comuna Bârseşti. Dacă aceştia din urmă au fost plătiţi

Nicolae Popescu Zorileanu, Govora. Băi de iod şi de pucioasă, sărate şi ferobromurate. Privire
de la înfiinţarea ei până astăzi, Bucureşti, Tipografia Voinţa Naţională, 1904, p. 9.
6
"Voinţa Naţională", anul IV, nr. 889/8 august 1887, p. 1-2.
7
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura Judeţului Vâlcea, d. 3911887, f. 34.
8
Ibidem, f. 23.
9
ldem, d. 1611888, f. 95.
10
Ibidem, f. 122.
11
Ibidem, f. 7.
12
Ibidem, f. 5, 41.
13
ldem, d. 2111888, f. 36.
14
ldem, d. 16/1888, f. 47.
5
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pentru munca lor, cei din Căzăneşti mai aveau de primit suma de 27,60 lei. 15 În
ciuda tuturor impedimentelor, Stabilimentul de băi a fost terminat în anul 1888.
Dotat iniţial cu 20 de cabine şi două bazine mari 16 , era o construcţie simplă, de
formă dreptunghiulară, din lemn şi cărămidă, pe o temelie din piatră cioplită. 17
Faţada principală, care cuprindea intrarea, era pe latura estică, orientată către
intrarea în parc şi era bogat ornamentată cu figuri geometrice susţinute de o amplă
18
arcadă deasupra intrării principale. Cabinele erau dotate cu căzi din lemn lustruit
sau tablă, în care se făceau băile şi un mobilier rudimentar, tot din lemn. Pentru
adăpostirea instalaţiilor tehnice şi a birourilor administrative a fost construită o
clădire anexă, care depăşea ca înălţime Stabilimentul de băi. Încălzirea apelor şi
acţionarea pompelor se făcea cu ajutorul unor cazane cu abur, mobile, care
foloseau drept combustibillemnul. 19 În 1895 i s-au mai adăugat două aripi noi, în
scopul măririi numărului de cabine de baie. 20 Lucrările au fost executate, conform
deciziei ministeriale nr. 25.610/1895, în regie proprie prin Serviciul de
Arhitectură al ministerului şi trebuiau terminate până la 1 iunie 1895, când se
deschidea sezonul balnear. 21 Noua construcţie respecta stilul celei vechi,
22
proiectanţii căutând să o integreze cât mai bine, prin crearea unui tot unitar.
Condiţia pusă, şi anume aceea de a finaliza lucrările până la 1 iunie 1895, s-a
dovedit un impediment foarte puternic în calea găsirii unui antreprenor dispus să
execute lucrarea, la care s-au adăugat preţurile foarte mici din devizul de lucrări'. 23
De altfel, şeful Serviciului Arhitectură sintetiza foarte bine aceste impedimente
într-un memoriu, din 24 martie 1895, adresat şefului Serviciului Apelor Minerale:
"A face această lucrare în regie ... este absolut imposibil când numai facerea
cărămizii cere cel puţin două luni, afară de această dificultate cu care se poate
aduce celelalte materiale necesare construcţiunei". 24 Prin urmare, acesta a solicitat
majorarea preţurilor cu 35% şi prelungirea termenului de fmalizare a lucrărilor.
La începutul anului 1888, mai precis la 15 martie 1888, în localul
Prefecturii judeţului Vâlcea s-a ţinut o licitaţie publică pentru adjudecarea
lucrărilor de construcţie a unui Castel pentru ape minerale, necesar alimentării cu

15

Ibidem, f. 5.
Alexandru Şaabner-Tuduri, Apele minerale şi staţiunile climaterice din România, Bucureşti,
Tipografia Curţii Regale, 1900, p.114.
17
Dragoş Ionuţ Ecaterinescu, Radu Gabriel Geiculescu, Parcul Central din Băile Govora, în
"Buridava. Studii şi materiale", IX, Rm. Vâlcea, 2011, p. 248.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond cit, d. 40/1890-1897, f. 171.
21
Ibidem.
22
Ibidem, f. 135.
23
Ibidem, f. 172.
24
Ibidem.
16
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ape minerale a Stabilimentului de băi din Băile Govora. 25 Licitaţia era organizată
şi condusă de către prefectul judeţului şi urma să se desfăşoare după toate regulile
unei licitaţii: oferte sigilate, prezentarea participanţilor, a caietului de sarcini,
devizului şi planurilor lucrărilor. Concurenţii care se prezentau la licitaţie
depuneau o garanţie de 300 lei în numerar sau efecte publice garantate de stat, 26
numai că licitaţia respectivă nu a avut nici un rezultat, la ea neparticipând nimeni,
după cum rezultă şi din telegrama trimisă de către prefectul judeţului, la 16 martie
1888, Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor. Licitaţia
s-a reluat la 7 aprilie 1888, dar nici de dată aceasta nu a avut succes, neprezentându-se nimeni. 27
Cu toate aceste dificultăţi, în vara anului 1888 au început lucrările, după
cum rezultă dintr-o adresă a Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerţului şi
Domeniilor. Pentru fundaţie s-a folosit piatră din satul Buzdugan, situat pe mosia
statului Cerne le, 28 în timp ce cărămida a fost adusă de cărăuş ii din Păuşeşti
29
Otăsău, la preţul de 4 leilmia. Lucrările au fost încetinite din cauza unui conflict
izbucnit între cărăuş ii din Păuşeşti Otăsău şi Primăria comunei Govora, 30 având ca
punct de pornire concurenţa dintre aceştia pentru transportul cărămizilor la
Stabilimentul de băi. Primăria comunei Govora a confiscat boii cărăuşilor din
Păuşeşti Otăsău sub pretextul că, lăsaţi liberi, aceştia le-au invadat grădinile
producându-le pagube. Prin urmare, în lipsa mijloacelor de transport, lucrările au
stagnat, după cum reclama ministerului de resort inginerul de mine P. Papon de
Lamaigne, şeful lucrărilor de la Govora: " ... astăzi fiind a treia zi de când suntem
în lipsă de cărămidă din care cauză nu putem a activa lucrările deja începute deşi
timpul este destul de înaintat şi lucrători destul de numeroşi". 31 Potrivit acestuia,
vina principală îi aparţinea primarului comunei Govora, care, în loc să sprijine
executarea lucrărilor respective, "caută pe cât se poate a ne împiedica după cum a
făcut de multe ori". 32 De fapt, primarul refuza eliberarea animalelor fără plata
despăgubirilor. La solicitarea doctorului Zorileanu, pe lângă Stabilimentul
balnear, Ministerul de Interne a instalat o ambulanţă cu 300 de paturi, iar
Ministerul de Război a construit nişte barăci de nuiele tencuite pentru alte 180 de
paturi. 33 Prin construirea Stabilimentului de băi şi a celorlalte construcţii anexă,
începea, în fapt, evoluţia staţiunii.
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 2111888, f. 7.
Ibidem.
27
Ibidem, f. 16.
28
Ibidem, f. 50.
29
Ibidem, f. 60.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
1bidem.
33
Enciclopedia Judeţului Vâlcea, vot. II Localităţi urbane, Editura Fortuna, Rm. Vâlcea, 2012, p.
481.
25

26

https://biblioteca-digitala.ro

126

Acta Bacoviensia Xl/20 16

Construirea Stabilimentului de băi a făcut imperios necesară ridicarea unor
pentru cazarea în mod civilizat a turiştilor care veneau la Băile Govora, în
condiţiile în care aceştia erau cazaţi în barăci, cum era cea a lui Babancu,
34
demolată în momentul începerii construcţiei celor trei hoteluri ale statului.
Prima menţiune oficială despre necesitatea începerii construcţiei unui hotel
şi cazinou la Govora apare în ianuarie 1890, când Ministerul Agriculturii,
Industriei, Comerţului şi Domeniilor solicita arhitectului ministerului, Socolescu,
întocmirea unor planuri, devize şi a caietelor de sarcini necesare începerii
construcţiei "unui hotel şi a unui cazino pe lângă Stabilimentul balnear de la
Govora". 35 Acesta a întocmit planurile respective, dar, din lipsa fondurilor
necesare, clădirile urmau să fie realizate din lemn, fapt care a nemulţumit
arhitectul. Acesta a solicitat ulterior aprobarea ministerului pentru refacerea
planurilor respective şi înlocuirea lemnului cu cărămidă: "sunt de părere a se
renunţa la acest proiect şi ca formă şi ca sistem de construcţie fiind cu totul
defavorabil, rămânând ca după votarea creditelor necesare să întocmim alte
proiecte pentru aceste stabilimente". 36
Lucrările s-au amânat, iar abia în 3 decembrie 1892 şeful Serviciului
Arhitectură i-a solicitat arhitectului întocmirea proiectelor respective pentru a
permite astfel începerea lucrărilor în primăvara anului 1893. În acelaşi timp s-a
întocmit şi Programul construcţiuni Casinoului şi Pavilioanelor de la Govora 37 •
În cazul cazinoului, acesta a fost prevăzut cu o sală de dans dotată cu o
estradă pentru muzică la intrarea în sală şi o scară principală rezervată accesului în
culise, o cameră de toaletă pentru dame, o cameră de conversaţie şi lucru, un
bufet, o sală de biliard şi jocuri, o sală de lectură, precum şi o sală pentru
restaurant. 38 Ca dependinţe, erau stabilite camere pentru pregătirea cafelei şi
ceaiului, deservirea restaurantului, pentru veselă, bucătărie cu cuptor de patiserie,
pivniţă spaţioasă, precum şi cinci mansarde folosite ca locuinţe pentru antreprenor
şi personalul de serviciu. 39 Hotelurile urmau să aibă fiecare câte 22 camere, din
care un salon pentru recreere, opt camere cu două ~aturi şi 12 cu un pat, o cameră
pentru serviciu şi patru mansarde pentru servitori. Construcţiile respective erau
separate între ele prin alei de acces, amenajate special în acest sens.
În ziua de 20 iunie 1893, Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi
Domeniilor a organizat licitaţia pentru stabilirea antreprenorului care urma să
41
construiască cele trei hoteluri, din care două identice, iar al treilea având
spaţii

°

Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura Judetului Vâlcea, d. 8/1894, f. 14.
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond cit., d. 40/1890-1897, f. 1.
36
Ibidem, f. 2.
37
Ibidem, f. 5.
38
Ibidem.
39
Ibidem.
40
Ibidem.
41
Ibidem, f. 10.
34
35
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restaurant şi cazinou. Suma necesară era de 50.000 lei de fiecare pentru cele două
hoteluri identice şi 80.500 lei pentru hotelul cu restaurant. 42 Participanţii aveau
obligaţia de a depune o garanţie în valoare de 10% din valoarea contractului, sumă
care le era returnată dacă nu câştigau licitaţia. Reluată în data de 5 iulie 1893,
aceasta a fost câştigată de către D. Maimarolu, arhitect şi Anton Ştefănescu,
43
antreprenor, ambii din Bucureşti • În urma licitaţiei, în 7 septembrie 1893, a fost
încheiat un contract între Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi
Domeniilor şi câştigători. 44 Acesta stabilea construcţiile care urmau să se ridice,
preţul lor şi obligaţia constructorilor de a folosi materiale de cea mai bună calitate,
cu respectarea planurilor aprobate. Potrivit contractului, termenele la care trebuiau
fmalizate construcţiile respective erau 1 iulie 1894 pentru hotelul prevăzut cu
cazinou şi restaurant şi sfărşitul lunii septembrie 1894 pentru celelalte două. În
caz de întârziere a termenului de finalizare, ministerul putea cere daune în sumă
de 300 lei pentru fiecare zi de întârziere din sumele ce urmau să le primească sau
din garanţia depusă la înscrierea la licitaţie. La finalizarea construcţiior,
antreprenorii primeau înapoi suma depusă drept garanţie. Dacă însă beneficiarul
constata că lucrările respective nu s-au realizat cu respectarea condiţiilor de
calitate impuse, acesta putea să folosească garanţia pentru realizarea lucrărilor
respective, iar dacă suma nu era suficientă se putea adresa justiţiei. La finalul
contractului era specificat faptul că pe perioada executării lucrărilor domiciliul
antreprenorilor era fixat în Staţiunea balneară Govora. Faptul în sine este
important, pentru că în felul acesta s-a stabilit la Băile Govora, pentru o lungă
perioadă de timp, antreprenorul Anton Ştefănescu, construindu-şi unul dintre cele
mai mari hoteluri, reprezentativ pentru arhitectura şi imaginea staţiunii.
Problemele de execuţie au apărut încă de la început şi au fost legate de
alegerea şi calitatea terenului pe care urmau să se ridice cele trei construcţii, care
45
trebuia să fie "solid şi nefugător". Dintr-un prim raport al inginerilor Istrati,
şeful Serviciului Minelor şi C.R. Mircea adresat Ministerul Agriculturii,
Industriei, Comerţului şi Domeniilor, reieşea că în urma efectuării de sondaje pe
terenurile alese pentru ridicarea construcţiilor, rezultatele nu erau satisfăcătoare,
apa ţâşnind de peste tot, chiar şi de la adânc imea de 1,5 metri. 46
Problema principală era compoziţia solului, alcătuit din straturi de argilă
impermeabilă, chiar şi la adâncimea de doi metri, ceea ce constituia principala
cauză afugirii terenurilor din Băile Govora. 47 Concluzia nu era deloc favorabilă,
"după părerea noastră terenul ales nu poate în nici un chip servi pentru ca să se
42
43
44
45

46
47

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem.
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f.
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104, 132.
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construiască pe el construcţiuni mai mari cum sunt pavilioanele în chestiune". 48

Drept urmare, s-a trecut la alegerea unor terenuri noi. Astfel, hotelul cu restaurant
s-a hotărât să se amplaseze în prelungirea faţadei laterale după Stabilimentul de
băi şi la o distanţă de 40 metri de restaurantul Bobescu, astfel ca faţada principală
a hotelului să cadă exact pe prelungirea faţadei laterale a Stabilimentului de băi. 49
Unul din hotelurile fără restaurant s-a decis să fie amplasat pe platoul din faţa
Stabilimentului de băi, iar cel de-al treilea pe platoul din josul colinei, aproximativ
la 60 metri de la axa longitudinală a hotelului de pe colină. 50 În general, la
amplasarea celor trei hoteluri s-au avut în vedere, pe lângă problemele solului,
orientarea acestora cu vedere spre aleile de promenadă şi de acces către
Stabilimentul de băi.
Problemele legate de soliditatea solului au făcut ca suma iniţială prevăzută
în contract să crească cu aproximativ 5.000 lei, fiind necesară executarea de
51
lucrări suplimentare la terasamente şi zidărie. Chiar dacă, iniţial, s-a aprobat
suma respectivă, aceasta nu s-a plătit imediat, iar în 1896, după efectuarea
lucrărilor respective, suma crescuse la 14.968, 37 lei. 52
În primăvara anului 1894 se făcuseră fundaţiile hotelului cu restaurant
(Hotelul nr. 1), soclul şi pivniţele. La unul din cele două hoteluri identice nu
începuseră lucrările, din lipsa profilelor, iar la al treilea, situat pe vârful colinei, se
nivelase terenul şi se săpase o parte din fundaţii. 53 Lucrările înaintau foarte încet,
printre cauze fiind lipsa lucrătorilor (la primul hotel munceau doar 12 zidari) şi
lipsa materialelor de construcţie necesare. La nici o lună după acest raport, situaţia
nu era mai bună, în mare parte din cauza ~loilor care căzuseră neîncetat, ceea ce a
împiedicat realizarea lucrărilor de zidărie. 4
S-au continuat lucrările la Hotelul nr. 1, unde s-au pus tocurile ferestrelor
la primul nivel, iar la cel de pe colină, Hotelul nr. 2, se executa fundaţia şi se ardea
55
cărămida în două cuptoare instalate în apropiere. La 23 iunie 1894, după
verificarea stadiului realizării fundaţiei, reprezentantul Ministerului Domeniilor
l-a autorizat pe antreprenorul A Ştefănescu să înceapă construcţia propriu-zisă. 56
Încă de la început au apărut infiltraţii de apă, mai ales în cazul Hotelului
nr. 2, ale cărui fundaţii au fost în mai multe rânduri inundate, ceea ce a necesitat
efectuarea unor lucrări speciale, de drenaj. 57 Nici Hotelul nr. 1 nu a fost scutit de
48
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problemele generate de infiltraţiile cu apă, în august 1894 antreprenorul A.
Ştefănescu semnalând inundarea subsolului hotelului. 58 O altă problemă apărută
era cea a toaletelor care, la toate hotelurile, erau prevăzute să se construiască în
interior, fiecare având fose proprii, amplasate chiar înăuntru. Chiar dacă
instalaţiile erau moderne, exista posibilitatea ca mirosurile degajate de la acestea
59
să se răspândească în hoteluri, soluţia tehnică găsită fiind aceea de a le scoate în
afara clădirilor. Pe lângă toate acestea, colaborarea dintre Serviciul Minelor şi
Apelor, prin ing. V. Puşcariu, cu antreprenorul Anton Ştefănescu nu a fost
întodeauna bună, inginerul Puşcariu reclamând faptul că A. Ştefănescu folosea de
multe ori materialele de construcţii ale statului pentru executarea de lucrări
particulare în staţiune. 6 Faptul a fost demonstrat chiar de primarul comunei
Govora care, în urma unor verificări făcute, a constatat că "dl antreprenor A.
Ştefănescu a transportat şi întrebuinţat atât din nisipul cât şi din cărămida făcută
pentru construcţia hotelurilor câştigate pe terenul băilor la o construcţiune
particulară a d-lui Chihaia."61
Hotelurile nr. 1 şi 2 au fost finalizate şi predate de către Anton Ştefănescu,
inginerului de mine V. Puşcariu în data de 18 iunie 1895. 62 Recepţia definitivă a
celor două hoteluri a fost făcută după ce antreprenorii au remediat o parte din
neajunsurile de construcţie semnalate de către reprezentanţii Serviciului Minelor.
Alte probleme au rămas însă nerezolvate, în mare parte din cauza întârzierilor la
plata lucrărilor. Astfel, nu se plătiseră schelele şi învelitul cu scânduri şi tablă a
lucarnelor, nu se completaseră sumele necesare plăţii duşumelelor şi pragurilor
uşilor. La o parte din lucrările executate, antreprenorii aduseseră îmbunătăţiri faţă
de devizul iniţial, fără ca aceste lucrări să fie plătite la preţul real. O altă problemă
a fost cea a zugrăvelilor executate, pentru că iniţial se alesese culoarea albă, care
însă avea un aspect anost. Tocmai de aceea s-a propus adăugarea unor dungi şi
rozete de alte culori care ar fi înviorat aspectul camerelor. 63
Calitatea destul de proastă a lucrărilor s-a văzut la puţini ani după recepţia
definitivă, când la cele două hoteluri au început sa apară deja probleme. Pavilionul
restaurantului situat pe terasa Hotelului nr. 1 trebuia vopsit, iar în lemnărie
apăruseră crăpături care trebuiau acoperite, costul acestor lucrări ridicându -se la
suma de 724,1 O lei. 64 Într-un raport al şefului Serviciului Arhitectură, din 29
septembrie 1899, adresat ministrului, se prezentau lucrările care erau necesare:
repararea coşurilor de la Hotelul nr. 2, care erau deteriorate, vopsirea acoperişului
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de la acelaşi hotel, vopsirea jgheaburilor şi burlanelor de la hoteluri şi
Stabilimentul de băi care erau ruginite. 65 Costurile estimative pentru acestea se
ridicau la suma de 1.410, 21 lei. De asemenea, se mai solicita şi întocmirea unui
deviz pentru refacerea acoperişului Castelului de apă. 66
Cele mai multe probleme le-a ridicat construcţia Hotelul nr. 3, şi aceasta
din cauza calităţii terenului pe care se hotărâse iniţial ridicarea lui. Terenul
prezenta puternice infiltraţii cu apă, aceasta ieşind pur şi simplu prin temelie. O
primă măsură a constructorilor a vizat fixarea unor piloni şi turnarea unui strat de
mortar de ciment cu beton, toate în valoare de 3.572,66 lei. 67 În aceste condiţii,
Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor a aprobat mutarea
construcţiei într-un alt loc considerat mai potrivit. În cazul fundaţiilor deja
construite s-a hotărât ca acestea să fie conservate pentru "a servi de a se construi
deasupra pavilioane de distracţie. " 68 În octombrie 1894, lucrările nu începuseră
din lipsa materialelor de construcţie necesare, în condiţiile în care acestea fuseseră
deja folosite la fundaţiile iniţiale. Aprovizionarea cu noi materiale era destul de
dificilă din cauza ploilor care îngreunau adunarea pietrişului şi extragerea pietrei
de construcţii din carieră, precum şi distanţa de unde se aducea varul hidraulic
(judeţul Prahova). 69 Iniţial, A. Ştefănescu a solicitat prelungirea termenului de
predare a construcţiei până la 15 mai 1895, lucru aprobat de către minister, numai
că, până în primăvara anului 1895, Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului
şi Domeniilor nu reuşise încă să aleagă terenul pentru construcţie. Problema era,
încă odată, calitatea terenurilor mişcătoare, ceea ce necesita alocarea unor sume
de bani suplimentare pentru consolidarea lor. 70 S-au luat măsuri pentru întocmirea
unor proiecte pentru ridicarea unor ziduri de sprijin, lucru aprobat de minister prin
decizia 55.400/1895, tocmai pentru a-i permite antreprenorului să continue
lucrările. 71 Abia la 11 aprilie 1896, prin rezoluţia ministrului de resort, s-a aprobat
construcţia Hotelului nr. 3 pe platforma Hotelului nr. 1. 72 Predarea terenului către
antreprenor, precum şi începerea lucrărilor au mai întârziat din cauza nefinalizării
la timp. a lucrărilor de consolidare, în condiţiile în care Anton Ştefănescu a
solicitat, în dese rânduri, urgentarea demersurilor pentru a nu-i aduce "pierderi
însemnate atât prin faptul că aş fi nevoit să plătesc lucrătorilor zilele pierdute, dar
încă intrând cu lucrările în toamnă lucrătorii sunt mai scumpi şi zilele mai mici." 73
La 4 iulie 1896, terenul a fost predat, iar lucrările de ridicare a celui de-al treilea
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hotel au început. 74 Pe lângă lucrările speciale făcute la fundaţie, hotelului i s-au
mai adus modificări faţă de planurile iniţiale, mai ales că exista experienţa celor
două hoteluri terminate înainte. La sugestia turiştilor, s-a hotărât adăugarea unor
balcoane de lemn pe faţada principală, ceea ce 1-ar fi schimbat în bine din punct
de vedere estetic şi s-a renunţat la adăugarea de sobe în camere.
La 25 octombrie 1896, hotelul a fost terminat, după cum rezultă din
solicitarea antreprenorului Anton Ştefănescu adresată ministerului de a face
75
recepţia definitivă la construcţie. S-a numit de către minister o comisie alcătuită
din şeful Serviciului de Arhitectură, Radu D. Nedelescu, arhitectul H. Săvulescu,
inginerul Salacoglu pentru a face recepţia definitivă a construcţiei hotelului. În
urma verificării lucrărilor, s-a impus executarea unora suplimentare, precum:
ridicarea galeriilor exterioare, vopsitul în ulei a întregii lemnării şi vopsitul
interiorului şi exteriorului hotelului. 76
Procesul-verbal de recepţie defmitivă a fost semnat la 5 iunie 1897, iar
concluzia comisiei era că hotelul fusese executat în "condiţii mulţumitoare", 77 cu
anumite excepţii: calitatea duşumelelor şi a tâmplăriei, vopsitul camerelor, lipsa
scoabelor şi burlanelor, prezenţa umezelii din zidărie, geamurile mai mici decât
ramele etc., costurile de ridicare a hotelului situându-se la suma de 36.889,40
lei. 78 În total, investiţiile făcute la Băile Govora, până la 1899, au fost în valoare
de 2.646.310 lei aur 79 • Pentru că statul nu putea să administreze în mod profitabil
staţiunile balneare care îi aparţineau şi nici nu dispunea de capitalurile necesare,
acestea au fost date spre administrare unor persoane sau societăţi, potrivit Legii
pentru concesionarea exploatării băilor statului din 11 februarie 1894. 80 Astfel,
Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor era autorizat să dea
în administrare, prin licitaţie publică unor persoane fizice sau societăţi care
dispuneau de capitalurile respective, staţiunile balneare ale statului. Antreprenorul
sau concesionarul urma să ridice într-un termen fixat construcţiile necesare pentru
funcţionarea staţiunilor balneare, mai precis stabilimente de băi, hoteluri,
cazinouri, căi de acces, întreţinerea parcurilor etc. La fmalul contractului toate
construcţiile şi instalaţiile intrau în proprietatea statului, fără despăgubire. 81
În cazul Staţiunii Băile Govora, lucrările şi construcţiile necesare fuseseră
realizate de către stat, rămânând doar ca acestea să fie administrate în mod corect.
74
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Prin urmare, s-au organizat licitaţii publice în urma cărora urma să fie ales un
administrator al staţiunii. Cei care le luau în administrare aveau obligaţii legate de
plata în două tranşe a chiriei stabilite (la 1 mai şi 1 august), precum şi a taxelor şi
impozitelor datorate. În schimb, beneficiau de toate câştigurile pe care le obţineau
în urma închirierii camerelor. Se mai stabileau condiţiile de administrare propriuzisă a hotelurilor, numărul de personal obligatoriu, pe categorii, preţurile de
închiriere a camerelor şi ale altor servicii oferite (cum era spălatul şi călcatul
rufelor). 82
Evident, primele licitaţii s-au organizat pentru Hotelurile nr. 1 şi 2, care
fuseseră terminate. Prima licitaţie a fost organizată în data de 15 martie 1896 şi
privea atât cele două hoteluri, nou construite şi mobilate, cât şi restaurantul cu
cafenea, 83 durata exploatării fiind cinci ani, separat pentru hoteluri şi pentru
restaurant. Participanţii trebuiau să depună o garanţie de 1.000 lei pentru hoteluri
şi 700 lei pentru restaurantul cu cafenea, fie în numerar, fie în efecte publice
garantate de stat. La licitaţia pentru hoteluri s-a prezentat doar un singur
participant, D. Bodescu, preţul oferit fiind de 4.500 lei anual. 84 Pentru restaurant
şi cafenea nu s-a prezentat nimeni, lucru care s-a repetat şi la a doua licitaţie,
organizată în 1O aprilie 1896. Mai "norocos" a fost statul în cazul Hotelului nr.3,
unde licitaţia de adjudecare a luării în administrare a fost câştigată de C. Hanciu
din Râmnicu Vâlcea pentru suma de 4.600 lei anual. 85
Încă din primii ani de existenţă ai staţiunii, statul a căutat prin legislaţia
adoptată, să creeze condiţiile propice pentru dezvoltarea acesteia. La investiţiile
făcute de către stat, s-au adăugat cele făcute de către particulari, prin ridicarea a
numeroase vile cochete, care au dat un aer elegant staţiunii.
Legea pentru înstrăinarea bunurilor Statului şi răscumpărarea
embaticurilor86 , adoptată la 6 aprilie 1889, stabilea condiţiile legale în care statul
putea să-şi vândă propriile moşii. La art. 5 al respectivei legi, era prevăzut faptul
că nu se puteau vinde moşiile sau părţile de moşie pe care se aflau ape minerale,
recunoscute că s-ar putea utiliza, mine cu zăcăminte de sare, cărbuni, fier, aramă,
mercur, petrol, păcură sau alte minerale care se puteau exploata de către stat.
Recunoaşterea utilităţii apelor minerale era făcută de către Ministerul Domeniilor
prin experţi, în schimb, statul putea vinde loturi din moşiile sale pentru înfiinţarea
de stabilimente industriale.
La 25 mai 1890, s-a adoptat Legea pentru vânzarea loturilor pentru
facerea de case particulare pe lângă stabilimentul balnear de la Govora 87 , iar în
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 34/1896, f. 79-82.
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28 septembrie acelaşi an a fost aprobat şi regulamentul de aplicare a legii. 88 Legea
a mai fost modificată în 1894, Ministerul Domeniilor fiind autorizat să vândă din
Moşia Cernele, aflată în vecinătatea Stabilimentului de băi, loturi cu o întindere de
1.250 m.p. fiecare. În anumite cazuri, statul putea scoate la vânzare mai multe
loturi odată care formau un singur corp. 89 Pe acele loturi cumpărătorii erau
obligaţi ca în termen de trei ani să construiască locuinţe, conform cu cerinţele
Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor. Dacă termenul nu
era respectat, aceştia îşi pierdeau dreptul de proprietate asupra loturilor, în schimb
statul acorda facilităţi celor care construiau, prin scutirea de la plata taxelor către
stat timp de 1O ani. Prin vânzarea acestor loturi, statul se implica în mod activ şi
organizat în crearea şi dezvoltarea staţiunii balneare. În felul acesta erau atraşi în
zonă pentru a construi diferite stabilimente şi locuinţe particulare, oameni cu bani,
intelectuali, proprietari de terenuri, ofiţeri superiori, medici etc. Se dorea
realizarea unor construcţii frumoase, moderne, cu numeroase facilităţi, la
standarde occidentale, care să atragă protipendada acelor ani, clientelă fidelă a
staţiunilor renumite din Apus, unde mergea în mod obişnuit. Prin urmare, statul a
gândit înfiinţarea staţiunii după anumite planuri, bine puse la punct, astfel încât,
construcţiile ridicate să fie cât mai aspectuoase, cochete, integrate perfect în
mediul natural mirific de la Băile Govora. În acest sens, s-a întocmit chiar un
Regulament privitor la modul de construcţie al clădirilor la staţiunile de băi ale
Statului90, adoptat de Corpurile Leguitoare la 17 decembrie 1891. Potrivit
acestuia, nici o construcţie nu se putea ridica în staţiune fără autorizaţia
Ministerului Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor. În vederea
obţinerii acesteia, solicitantul trebuia să prezinte următoarele documente: actul de
proprietatate, planul terenului unde se dorea ridicarea construcţiei şi planul clădirii
propriu-zise, orice modificare adusă ulterior acestor planuri urmând să fie supusă
aprobării ministerului. Regulamentul avea prevederi care priveau modul în care se
realizau construcţiile propriu-zise. Trebuia respectat aliniamentul străzilor, era
prevăzută înălţimea fundaţiei şi a soclului, zidăria putea fi din paiantă de la soclu
în sus, construcţiile din lemn nefiind permise decât dacă aveau fundaţie de zidărie.
Înălţimea camerelor trebuia să fie de cel puţin 3,5 m, pardoselile din parchet sau
duşumea, sobele trebuiau să aibă coşuri separate, iar acoperişurile se puteau face
din metal, olane sau şindrile.
La Băile Govora, din Moşia Statului Cernele, pentru construcţia de case
particulare, s-a stabilit o suprafaţă de aproximativ 14 hectare. 91 La momentul
respectiv, moşia era arendată, astfel că Ministerul Agriculturii, Industriei,
Comerţului şi Domeniilor a solicitat prefectului judeţului preluarea suprafeţelor
88
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necesare "populării cu case particulare la Băile Govora" 92 şi predarea lor
inginerului staţiunii, Balotă. După o firavă rezistenţă din partea arendaşului, la 15
aprilie 1892 s-a întocmit procesul verbal de primire a loturilor de pe moşia
Cemele. 93 Ulterior, a început procesul de vânzare a loturilor respective în vederea
ridicării de locuinţe particulare, prin organizarea de licitaţii publice. Licitaţiile
erau organizate atât la sediul Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi
Domeniilor, cât şi la sediul Prefecturii judeţului Vâlcea, după regulile impuse prin
Legea pentru înstrăinarea bunurilor Statului, participanţii fiind obligaţi să depună
garanţii specificate în dreptul fiecărui lot scos la vânzare, în funcţie de categoria
lotului respectiv. 94 De exemplu, pentru lotul nr. 3, în suprafaţă de 1.250 m.p.
garanţia era de 62,50 lei, iar pentru lotul nr. 15, în suprafaţă de 1.815 m.p.,
95
garanţia a fost de 108,90 lei. Prima licitaţie s-a organizat la 5 iulie 1893 şi a avut
printre câştigători pe Danilie R. Cordescu din Bucureşti (lotul 11 - 753 lei, lotul
12 - 831 lei, lotul 19 - 1.050 lei) şi pe locotenent-colonelul C. Bereşteanu, care
şi-a adjudecat lotul nr. 32 pentru suma de 900 lei, pe care acesta şi-a construit o
96
vilă superbă. În decursul anilor s-au organizat multe asemenea licitaţii, unele
încheiate cu succes, altele, dimpotrivă, din cauză că, fie nu se prezenta nimeni, fie
că sumele obţinute nu erau mulţumitoare, erau anulate şi reluate de mai multe ori.
Potrivit legii, cei care cumpărau acele loturi de case erau obligaţi ca într-un
anume interval de timp să construiască pe aceste terenuri. Ultimul termen acordat
de stat celor care nu construiseră a fost de 1 ianuarie 1930, după care loturile
respective reintrau în posesia statului. 97 Dintr-o evidenţă întocmită de către
Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, Inspectoratul General Balneo-Climatic,
mult mai târziu, în 1928, rezulta faptul că în perioada 1891-1907 se vânduseră 54
de loturi. Primele case particulare încep să fie construite la Băile Govora încă din
anul 1897, după cum atestă cererile de solicitare a autorizaţiilor adresate şefului
Serviciului Arhitectură din Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi
Domeniilor. Astfel, au început să ridice locuinţe particulare, printre alţii, C. Ghica
în 1897, Ştefan Mercur, M.D. Opran, ing. Georgescu, Ilie Butta în anul 1898 98 ,
cpt. Paulinescu în 1899 şi A.D. Măciuceanu în 1900. 99 Majoritatea au fost
"botezate" după numele proprietarilor sau membrilor familiei: dr. 1/iescu, Dr.
Ţăranu, Esmeralda, Colonel Ivanovici, Constanţa-Marieta, Eftimiu, Popovici,
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97

98
99

Ibidem.
Ibidem, f. 5.
ldem, d. 8/1893, f. 8.
Ibidem.
Ibidem, f. 38.
ldem, fond Primăria Băile Govora, d. 811929, f. 12.
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond cit., d. 511899-1900, f. 5.
1bidem, f. 11, 13.
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Cecille ( 1897), Bereşteanu (1897), Hortensia, Aslan, dr. Zorileanu. 100 Într-o
relatare din 1897, în ziarul "Epoca" se făcea o descriere extrem de frumoasă şi
măgulitoare a vilei dr. Ivanovici: "Staţiunea balneară Govora se mândreşte prin
multe construcţiuni măreţe, cum este pavilionul Maria proprietatea d-lui colonel
Ivanovici; situat pe colină înconjurat de pădure şi plantaţie, astfel că în orice timp
al zilei respiri un aer plăcut şi sănătos. Graţie acestui otel şi a scarificiilor
întrebuinţate de d. Colonel lvanovici, vizitatorii au putut găsi un adăpost sănătos
şi o îngrijire excepţională." 101
Între aprilie 1900 şi martie 1902 a fost construit Hotelul "Ştefănescu", 102
clădire reprezentativă pentru staţiune. Aparţinând antreprenorului Anton
Ştefănescu, cel care a construit şi hotelurile statului, această construcţie a fost
concepută în plan dreptunghiular, pe patru nivele: parter cu magazine, restaurante,
magazii, două etaje înconjurate de galerii continue, stâlpi de lemn şi balustradă
din scândură traforată, prin care camerele, aşezate pe cele patru faţade, comunicau
cu exteriorul, precum casele ţărăneşti, prin cerdac şi foişor şi mansarda care
cuprindea şi spaţiul acoperişului şi care, în lipsa galeriei înconjurătoare, realiza
comunicarea printr-un culoar median. 103 Uşile erau decorate cu frontoane în
stucatură şi arătau precum cerdacurile. Edificiul împletea în chip fericit elemente
de arhitectură populară şi elemente de arhitectură clasică (bastioane, turnuri de
colţ) într-o creaţie arhitecturală echilibrată, armonioasă şi aerată, perfectă integrată
în peisaj. 104 A fost ridicat, în principal, de italianul Enrico Monari, împreună cu
alţi muncitori italieni, ca de altfel, majoritatea celorlalte vile din Băile Govora. 105
De multe ori, proprietarii nu respectau planurile aprobate de către
Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor, ceea ce ducea, din
partea autorităţilor, la luarea unor măsuri dure, mergând până la demolarea
construcţiilor, aşa cum s-a întâmplat cu vila lui C. Ghica, care, faţă de planurile
iniţiale, mai executase şi alte lucrări. 106
Banii, precum şi numeroasele construcţii care se ridicau în staţiune, au
atras însă şi şarlatanii de profesie, oameni care, dându-se drept constructori, au
profitat de dorinţa proprietarilor loturilor de case de a ridica cât mai bine şi mai
repede construcţiile respective, precum şi de faptul că aceştia nu puteau fi prezenţi
pentru a supraveghea lucrările. Aşa a fost cazul unui anume Carol Iulius, care a
Dragoş Ionuţ Ecaterinescu, Radu Gabriel Geiculescu, Vila Ştefănescu şi cinematografUl din
Govora, judeţul Vâlcea (scurt istoric), în ,,Buridava. Studii şi materiale", VIII, Rârnnicu
Vâlcea, 2010, p. 267.
101
"Epoca", anul III, seria 2, nr. 522/30 iulie 1897, p.4.
102
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 19/1903, f 36.
103
Constantin Deaconu, Govora, arhitectură în peisaj, Editura Planeta, Bucureşti, 1999, p. 79.
104
Ibidem, p. 81.
105
Arhivele Naţionale Vâlcea, fond Prefectura judeţului Vâlcea, d. 19/1903, f 36.
106
Idem, d. 1511897, f. 113.
100
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înşelat mulţi proprietari din Băile Govora cerându-le bani fără a executa lucrările
contractate. Printre cei păgubiţi au fost coloneii Zorileanu şi Bereşteanu, fostul
prefect Stăncescu şi mulţi alţi proprietari. 107
Alături de locuinţe particulare s-au ridicat clădiri care aparţineau unor
instituţii de stat. Aşa a fost cazul Ministerului de Război, care în 1898, a
cumpărat, prin intermediul Corpului 1 Armată, Serviciul de Geniu, un teren în
suprafaţă de 8.122 m.p. cu preţul de 5.000 lei, pe care s-a construit Hotelul Militar
de către antreprenorul Anton Ştefănescu, destinat tratării ofiţerilor. 108
În 1906, a început construcţia clădirii Oficiului de Poştă din Băile
Govora, în timpul directorului general Gr. Cerkez, care a înfiinţat, pe lângă
Administraţia Poştelor, un serviciu special pentru ridicarea mai multor sedii în
ţară, însărcinându-1 pe arhitectul A Cavei cu întocmirea proiectelor respective.
Una din condiţiile puse a fost aceea ca, în proiectarea respectivelor clădiri să se
păstreze, sub raport arhitectural, stilul românesc, prezent pe "monumentele
istorice ale ţării". 109 Clădirea s-a ridicat după ce la 6 august 1887 se înfiinţase un
Oficiu Telegrafic, care funcţiona limitat pe perioada sezonului 110 , devenit în 1899
111
Agenţie poştală şi care depindea de Oficiul Poştal Ocnele Mari.
Analizând perioada cuprinsă între momentul descoperirii apelor de la Băile
Govora şi cel al înfiinţării, din punct de vedere administrativ a localităţii, se poate
constata faptul că, în primii ani, până în 1900, asistăm la intervenţia masivă a
statului în organizarea staţiunii, prin alocarea unor sume importante de bani,
luarea unor măsuri cu caracter legislativ de sprijinire şi acordare de diverse
facilităţi celor interesaţi în a investi în aşezare. S-au elaborat planuri, regulamente
necesare creării cadrului adecvat dezvoltării din punct de vedere edilitar,
economic şi medical, s-au executat lucrări de captare a izvoarelor de ape minerale
şi de ridicare a unor construcţii necesare exploatării lor.
Începea, astfel, istoria uneia dintre cele mai renumite staţiuni din ţară, pe
care întemeietorii ei au gândit-o ca pe o veritabilă perlă a turismului românesc,
urmând să rivalizeze cu cele mai renumite staţiuni din Europa.

107

Idem, d. 1311898, f. 69.
Idem, d. 15/1897, f. 18.
.
109
Darea de seamă asupra mersului serviciilor de Poştă, Telegrafşi Telefon între 1 aprilie 1905-1
aprilie 1907, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1907, p. 361.
110
"România Liberă", an XI, nr. 298111 august 1887, p. 2.
111
Darea de seamă asupra mersului serviciilor de Poştă, Telegraf şi Telefon de la 1(14) aprilie
1894 până la 1(14)aprilie 1905, Imprimeria Statului, Bucureşti, 1906, p. 194.
108
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BACĂU, URBEA ÎN OGLINZILE TIMPULUI
Ing. Mihai CEUCĂ
Bacău,

la viUe dans les miroirs du temps

Resume
Les evenements de l'histoire tounnentee de la ville de Bacău sont restes
dans la memoire collective grâce aux documents des archives.
Les cartes postales illustrees qui se trouvent dans des collections (la
majorite etant privees) peuvent etre considerees les temoins oculaires des
moments historiques passes surpris dans des images.
La collection de cartes postales illustrees de l'auteur est utilisee dans cet
article pour presenter les reperes urbains et historiques de la ville. Les images
d'epoque constituent le miroir de l'evolution de la societee du debut du xxe
siecle. Les extraits des documents se trouvant dans les archives de la viile
marquent, du point de vue historique, l'evolution architecturale et met en evidence
la vie sociale de celle-ci.
La combinaison de ces informations a pour effet la nostalgie des citoyens
âges mais aussi le desir de la jeune generation de contribuer â l'evolution de sa
ville. La presentation des objectifs sociaux, culturels, economique, de culte et
d'education en utilisant parallelement des images du passe et du present, constitue
une invitation pour la conservation du passe mais, en meme temps, son
developpement â l'avenir.
Mots ele: ville Bacău, carte postale illustree, repere historique, archives,
Localităţile

formează şi, apoi, se dezvoltă continuu, demonstrând că au
nu intervin catastrofe ale naturii. Viaţa lor este, în fond, un
şir de vieţi puse între jaloane temporale de generaţiile de cetăţeni care le
populează. Noile generaţii îşi caută rădăcinile săpând după dovezi ale existenţei
anterioare, fiecare generaţie folosind tehnicile de cercetare specifice epocii.
Tehnica fotografică a permis imortalizarea momentelor istorice cu acurateţe şi le-a
făcut accesibile unui număr mereu mai mare de cetăţeni ai generaţiilor de urmaşi.
De la desenele rupeste la grafica manuală pe diverse tipuri de suporturi şi până la
tehnologia digitală modernă de conservare, dovezile au fost şi sunt folosite pentru
descoperirea trecutului existenţei noastre. Cărţile poştale ilustrate au însemnat, la
inventarea lor în anul 1893, materializarea unei vechi dorinţe de conservare a
clipelor istorice. Imaginile spuneau mai mult decât mii de cuvinte şi păstrau
detaliile care scăpau naraţiunii. În scurt timp, ilustratele au devenit obiecte de

o

se

viaţă veşnică, dacă
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colecţie şi

au constituit suport de studiu, iar colecţionarii s-au străduit să
valoarea lor istorică pentru a sădi printre semenii lor sentimentul de
preţuire a valorilor trecutului.
Călăuzit de crezul utilităţii publice a colecţiei personale de ilustrate de
epocă martore ale istoriei urbei Bacău, încerc în paginile ce urmează să prezint
concetăţenilor, şi nu numai, în limitele unui documentar realizat de un cercetător
amator, câteva secvenţe ale istoriei oraşului Bacău. Evenimentele istoriei
zbuciumate ale localităţii s-au păstrat în memoria colectivă datorită documentelor
conservate cu tenacitate de sufletiştii arhivelor, cercetate şi valorificate de istoricii
evidenţieze

oraşului.

Numeroase obiective socio-economice ale urbei au dispărut din peisajul
arhitectural al localităţii, unele, mai norocoase, devenind subiecte ale istorioarelor
sau ale studiilor profesioniste. Ca un omagiu adus creatorilor obiectivelor
dispărute sau, încă păstrate, prezint imaginile acelor obiective reproduse pe cărţile
poştale de epocă în paralel cu imaginile actuale ale aceloraşi locaţii din perimetrul
geografic.
Confirmarea existenţei şi a momentelor evoluţiei obiectivelor este
susţinută de citarea mărturiilor păstrate de docwnentele de epocă. Localizarea
surselor documentare arhivate are ca motivaţie şi speranţa că paginile
documentarului vor constitui o invitaţie la aprofundarea cercetărilor. Bogăţia
materialului documentar stocat în Arhivele băcăuane şi disponibilitatea dublată de
amabilitatea caracteristică întregului colectiv de arhivişti băcăuani constituie un
motiv solid pentru acceptarea provocării la studiu.
Îmbinând imaginile de altă dată cu cele actuale ale Bacăului, precum şi cu
informaţiile extrase din arhive şi alte surse bibliografice, am încercat să valorific
unele rezultate ale pasiunii de colecţionar împământenit în urbea de la confluenţa
Bistriţei cu Siretul, respectiv imaginile rămase pe cărţile poştale, la care am
adăugat unele comentarii personale ori extrase din
docurnntele timpului ori
aprecieri ale unor personalităţi, tocmai pentru a prezenta şi în alt mod câteva
aspecte din trecutul oraşului, cu parfumul de epocă, cu nostalgia timpului scurs,
dar mai ales cu dragostea pentru localitatea în care m-am format şi afirmat. Iar
dacă cititorul va aprecia demersul făcut, aceasta va însemna şi un omagiu adus
tuturor colecţionarilor, care, cu răbdare, dar şi tenacitate, adună diverse mărturii,
unele chiar din categoria efemeridelor, le ordonează şi clasifică pe diverse criterii,
după care le expun cu diferite prilejuri în variate moduri.
Acestea fiind zise, să începem plimbarea prin Bacău, în timp şi spaţiu, cu
ajutorul a doi ghizi credibili: imaginea şi documentul!
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Panoramă către

Palatul administrativ.

Imagine din anul 1920.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"David Stern"
Str.

Sfmţii

Apostoli 75

Bucureşti

Onorabilul cetăţean băcăuan, primarul Costache Radu, a aflat şi a
1
consemnat faptul că ... "a început şi judeţul să zidească pe locul lui V erghi,
Palatul Administrativ. Pe acest loc era o casă mică, ponosită, şi când ploua se
strângea apa care nu avea loc de scurgere şi stătea până ce se înverzea. Pe acest
loc, spun bătrânii din bătrâni, trecea pârâul Negel care venea dinspre Călugăra şi
se vărsa în Bistriţa pe locul canalului ce a rămas în urma mutării Negelului pe
partea unde trece astăzi, şi care canal a stat deschis până în anul 1894. Spusele
bătrânilor se adeveresc, căci făcându-se săpăturile pentru temelia palatului, în
partea de jos s-a săpat până la 1O metri ca să se dea de pământ bun şi s-au găsit
stâlpi şi grinzi de moară."

Panorama actuală a
aceleeaşi zone
evidenţiază clădirea

Casei Sindicatelor
"Vasile Alecsandri"
precum şi clădirea
impozantă a hotelului
"Decebal".

1

Costache Radu, Bacău/ de la 1850-1900, Tipo H. Margulius, Bacău, 1906.
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Panoramă

cu strada

"Justiţiei".

Imagine din anull910
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"Depozitul Universal
Saraga", Bucureşti , sub
Hotel de Franţa 30

Extras din caietul de sarcini al licitaţiei de executare: "Prin prezentul
proect se propune a se pava cu dalie de basalt artificial trotuarele de pe ambele
laturi ale străzii Justiţiei, pe toată lungimea ei, coprinsă între strada Bacău
Focşani şi strada Primăverii , precum şi construirea bordurilor din piatră de
Tarcău şi de traversări pavate cu pavele de basalt artificial necesare pentru
trecerea de pe un trotuar pe altul sau de pe o stradă pe alta. Deasemenea, în tot
lungul bordurii trotuarului se va construi canale pavate cu bolovani de rău sau
bolovani bruţi daţi de Comună 2 ".

Strada Justiţiei ,
actuala stradă Vasile
Alecsandri are
imaginea obturată de
şirul de blocuri
construite pe calea
Mărăşeşti.

2

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 3/1897 f. 2.
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Panoramă către

strada "Lecca"
Imagine din anul
1910. Carte poştală
ilustrată, realizată de
"Depozitul
Universal Saraga",
Bucureşti, sub Hotel
de Franţa 30

"Strada Lecca pleca din Piaţa Florescu către abatorul de vite şi strada
Fabricilor, care se aflau pe malul drept al Bistriţei. Se pornea la începutul ei cu
nişte clădiri mai răsărite. De aici încolo se desfăşura până la Bistriţa, pe dreapta
şi pe stânga, cu întreg specificul şi pitorescul ei, cu căsuţe mici şi înghesuite, în
care viaţa evreiască trepida, cu bucuriile, dar mai ales cu sărăcia şi necazurile ei.
Sărăcia şi micimea caselor de aici parcă se luau la întrecere cu strada Lecca, din
care se desprindea formând un fel de chintesenţă a acesteia. Ca şi aceasta, era
locuită de familii de evrei necăjiţi : tăbăcari, tipografi, birjari, hamali, cizmari şi
croitori, ce-şi câştigau cu greu pâinea cea de toate zilele, pentru ei şi familiile
lor" 3 .

Panorama din
aceste zile scoate în
evidenţă, în faţa
vechii biserici
catolice, clădirea
modernă a Bisericii
Romana-Catolice
" Sfmţii Apostoli Petru
şi Paul" din Bacău .

3

Dr. lulius Iancu, Noi, copiii străzii Lecca, Ed. Dalia, Tel

Aviv, 2003, voi. 3 p. 28.
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Panoramă

cu zona

Bisericii-catedrală

,,Sfântul Nicolae"

Imagine din anul 1939.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"Fotofilm" Cluj. În primplan, dreapta, clădirea
fostei Şcoli Nr. l de
Băieţi .

Starea clădirii Şcolii de Băieţi Nr.1 , prezentată de directorul şcolii într4
un raport din anul 1941: "Umezeala a pătruns în toţi pereţii, chiar şi în pereţii
interiori, urcându-se în unele locuri aproape până la înălţimea de 2 metri.
Acoperişul e stricat în multe părţi şi oricâte reparaţii i se fac în fiecare toamnă,
picăturile de ploaie tot îşi găsesc loc să străbată. Cutermurul din luna Noiembrie
1940 a venit să dea lovitura de graţie localului destul de hârbuit şi fără acest
cutremur. În urma acestui cutremur, peretele din spre Miazăzi s-a deplasat în
partea de sus cu aproape 1O cm, rupând o bucată şi din peretele interior. Alt
perete interior, care desparte holul de cele 2 sale de clasă situate spre Nord, s-a
crăpat vertical, începând de deasupra uşii pînă la tavan, crăpătura având în unele
locuri 5-6 cm lungime."
Aceeaşi zonă,

surprinsă

fotografic în
zilele noastre. Biserica
Sf. Nicolae este
ecranată de blocurileturn şi apare
somptuoasa clădire a
Catedralei Ortodoxe
"Înălţarea Domnului".
Clădirea Şcolii nr.l de
băieţi , cea mai veche
şcoală a oraşului, a
fost demolată.

4

Arhivele Naţionale Bacău, colecţia Manuscrise, ms. 41 , p. 7.
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Panoramă către

hotelul "Regal".

Imagine din anul
1926. Carte poştală
ilustrată, realizată

de editura "Librăria
Hazu", Bacău
ilustraţia, Gherla

"De o parte şi de alta a străzii veşnic fumegînde de praf, se perindează
garduri care nu sînt menite, cu toată vîrsta lor în-naintată, a primi vre-odată
farmecul vopselii. Arbori neîngrijiţi, răsăriţi şi crescuţi la întîmplare, se ridică
din vînjoasele bălării ; nicăiri o floare alta decît sălbatecele ascunse de buruiană .
Casele sînt urîte: icoane de sărăcie şi lene, de lungă lăsare în voia întîmplării,
care nu e niciodată gospodină. Odată văd o curte boierească din timpuri mai
bune, cu coperemîntul spart, cu orbitele fereştilor goale" 5 .

Clădirea

Hotelului
"Decebal" este
amplasată în locul
imobilului care
găzduia, în perioada
interbelică , hotelul
"Regal".

5

N. Iorga, Drumuri şi oraşe din România, Ed. "Minerva", Bucureşti, 1904, p. 172.
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Panoramă cu
strada "Vasile
Alecsandri"

Imagine din anul
1926. Carte poştală
ilustrată, realizată

de editura "Librăria
Hazu", Bacău
ilustraţia, Gherla

Primăria Urbei Bacău, publicaţia 6 no. 6515 din anul 1895, luna octombrie,

ziua 11: "Se aduce la cunoştinţa generală, că urmare a încheierei luată de
Consiliul Comunal în şedinţa de la 30 Septembrie 1895, aprobată de Ministerul
de Interne prin ordinul No. 25694, actuala stradă "Teatrului" începând din
capătul Stradei Mari până în strada Alexandru cel Bun, se numeşte de acum
strada "Vasile Alexandri".
Primar Costache Radu"

Întreaga zonă este
reconstruită prin
amplasarea unor
clădiri moderne şi
impunătoare precum
Casa Sindicatelor
"Vasile Alecsandri",
clădirea Telefoanelor
şi Biserica RomanoCatoljcă " Sfinţii

Apostoli Petru şi
Pavel" şi ansambluri
de blocuri.

6

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 6111898 p. 125.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XI/20 16

145

Primăria

Imagine din anul
1934. Carte poştală
ilustrată, realizată

de editura
"Mendelovici &
Bercovici"Bacău

"Casele din oraş erau de asemenea în proastă stare. Pe atunci nu se
puteau numi clădiri decât casa lui Morţun unde funcţionează acum Primăria,
casa Milicescu în locul căreia s-a zidit Liceul, casa Mavromati-Sion în locul
căreia s-a construit Palatul municipal cu Pompieria şi Poliţia, Şcoala Domnească
care se află şi astăzi alăturea cu Şcoala de Băieţi Nr. 1 şi alte vreo cinci sau şase
case boiereşti sau negustoreşti. Restul, şi mai cu seamă uliţa mare, erau compuse
din barăci mici, în pământ, cu podeţuri înaintea uşilor şi cu muşchi verde pe
acoperăminte . " 7

"Clădirea degajă

o
impresie de
monumentalitate, efect
la care concură
masivitatea, volumul
amplu, dar şi maniera
de decorare a
faţadelor, prin
utilizarea
ancadramentelor şi
frontoanelor
triunghiulare la
ferestre." 8

7

Costache Radu, op. cit., p. 24.
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Primăria

Imagine din anul
1930. Carte poştală
ilustrată, realizată

de editura " Librăria
Hazu", Bacău
ilustraţia, Gherla

"Cea mai veche construcţie laică a Bacăului, integral păstrată până azi,
este edificiul în care timp de aproape un secol ( 1864-1960) s-a aflat sediul
Primăriei. Ridicată în anul 1774, într-un stil eclectic de inspiraţie barocă,
clădirea a fost iniţial spaţiu locativ privat - casa lui Morţun -, ulterior adăpostind
sediile mai multor instituţii oficiale precum Isprăvnicia ţinutului Bacău, Brigada
de pompieri, Primăria oraşului .... Edificiul a fost refăcut în anul 1880, ocazie cu
care, odată cu amenajarea cochetei grădini publice dinspre bulevard, se punea
punct epocii zarzavagiilor bulgari din centrul oraşului. În anul 1896, clădirea a
suferit şi alte modificări, prin realizarea unor noi încăperi şi schimbarea intrării
principale pe latura de Nord, spre strada Ioniţă Sturdza" 8 .

Din anul 1960
clădirea a devenit
sediul Bibliotecii
Centrale Regionale
Bacău , al Bibliotecii
Municipale Bacău
(1968) apoi al
Bibliotecii Judeţene
Bacău (1974). În anul
2004, biblioteca şi-a
mutat sediul în altă
locaţie, clădirea a fost
renovată.

8

Alin Popa, Bacău/ în tranziţia de la târg la oraş, Ed. PIM Iaşi , 2010, p. 116.
https://biblioteca-digitala.ro
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Palatul
Administrativ.

Imagine elin anul
1914. Carte
poştală ilustrată,
realizată

de
editura
"Depozitul
Şaraga" str.
Lipscani No. l
Bucureşti.

"Lucrările pentru construcţia Palatului Administrativ au început în anul
1886. Proiectul şi lucrările de execuţie au fost realizate de arhitectul Filip
Xenopol. Construcţia îmbină stilul Renaissance cu cel neoclasic. Edificiul
impresionează prin eleganţa şi unitatea detaliilor de arhitectură, cu elemente ce
amintesc de palatele clasicismului francez, aşa cum ne indică ruperea de pantă
şi mansarda acoperişului. Un element interesant al întregii compoziţii
arhitecturale este frontonul cu ceas care încoronează intrarea principală, iniţial
încadrată de două statui feminine în ronde-bosse, pierdute de-a lungul
refacerilor succesive ale clădirii" 9 .

"Prin întreaga sa
volumetrie şi estetică
clădirea este cea mai
pregnantă prezenţă de
arhitectură clasică elin
Bacău şi a rămas până
în zilele noastre cel
mai important reper
arhitectonic al
oraşului" 9 .

9

Alin Popa, op. cit., p. 118.
https://biblioteca-digitala.ro
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Palatul
Administrativ.

Imagine din anul 1915.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura:
"David Stern" Str.
Lipscani No. 3
Bucureşti

Extras din contractul 10 de furnizare a energiei electrice: "Noi Primarul
Urbei Bacău declarăm că pentru iluminarea Palatului Administrativ din Bacău
cu electricitate, ne obligăm ca în timp de doi ani de zile, cu începere de la 1
Aprilie 1904, să furnizez din Uzina Comunei energie electrică ori câtă cantitate
va fi necesară cu preţul de şase zeci bani chilovatu oră . . . . Judeţul va garanta
comunei un minim de consumaţie de 1.200 lei, plată anuală, aceasta în cazul
când energia electrică furnizată şi indicată prin contoruri nu ar ajunge la această
sumă . Eu, Prefectul Judeţului Bacău , declar că consimt la condiţiunile stipulate
prin acest contract. Făcut astăzi la 2 Februare 1904".

Clădirea utiliza
energia electrică
pentru iluminatul şi
încălzirea birourilor
instituţiilor găzduite:

Prefectura, Consiliul
Judeţean , Serviciul
Tehnic, Serv. Sanitar,
Tribunalul, Curtea de
Juraţi, Casieria
centrală, Poşta şi

Telegraful.

10

Arhivele NaţionaleBacău , fond Primăria Bacău, d. 35/ 1904, p. 2
https://biblioteca-digitala.ro
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Clădirea Poliţiei,

Pompieriei

şi

Teatrului.

Imagine din anul 1915.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"David Stern" Bucureşti
str. Lipscani No. 3

Extras din procesul-verbal 11 al sedinţei din a Ila sesiune extraordinară
din 21 martie 1911: ,,Domnul Primar comunică Consiliului că sala teatrului
comunal fiind mică şi neavând loji, trupele mari de teatru se feresc a veni aici
neavând locuri suficiente. Pentru a se aduce un venit şi mai mare Comunei, a
dispus să se amenajeze 21 loji la teatrul comunal în care să încapă cel puţin 100
de persoane şi în acest scop prezintă Consiliului devizul întocmit de inginerul
comunal după care se vede că facerea acestor loje va costa suma de 8600 lei,
sumă ce s-a şi înscris în bugetul pe exerciţiul 1911112. Cei 11 membri prezenţi
au aprobat devizul de lucrări".

Clădirea

a fost
în deceniul
şase al secolului
trecut după ce un
incendiu a distrus-o în
totalitate. Pe locul ei,
în prezent, se află
parcul "Vasile
Alecsandri".
demolată

11

Idem, d. 5111911 p . 7.
https://biblioteca-digitala.ro
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Clădirea

"Manea"

Carte poştală ilustrată,
realizată în 1904 de ed.
"Librăriei H. Margulius"
Bacău.
Clădirea

construită pe
strada Căsăpiilor, în
capătul străzii aflându-se

era

Piaţa Mică

12

Petiţie : " • • • am solicitat Onor Primăriei Bacău în frunte cu Dl. Leon
Sachellary, la data începerii construirii Monumentului, să ni se aprobe prin
decizie a Onor Consiliului comunal, denumirea unei străzi care să poarte
numele "Str. Radu C. Porumbaru". Monumentul ilustrului om fiind aşezat în
Piaţa Mică cu faţa spre str. Căsăpiilor, ni s-a aprobat că str. Căsăpiilor se va
numi "str. Radu C. Porumbaru". Noi, Comitetul de iniţiativă a reconstruirii
Monumentului, i-am adus la cunoştinţă decizia anterioară a fostului Primar, Dl.
Leon Sachellary; Dl. Primar Grigoriu a primit cu plăcere cererea noastră şi ni
s-a spus că în locul str. Căsăpiilor ce era destinată a purta numele Radu C.
Porumbaru, mai· nimerit este ca Piaţa Mică să primească pe viitor numele de
Piaţa Radu C. Porumbaru."

Clădirea

a
trecerii
anilor şi a fost
integrată în ansamblul
noilor clădiri
construite pentru a
contura actualul
" Pasaj al Revoluţiei" .
supravieţuit

12

Idem, d. 38/1929, p. 1.
https://biblioteca-digitala.ro
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Strada Mare
Imagine din anul 1909,
pe direcţia nord-sud.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"Librăria B.H.
Margulius" Bacău

"Regulament 13 pentru lărgirea şi alinierea Stradei Mari din Urba Bacău.
Art. 1- Strada Mare va avea lăţimea de 15, cinci-spre-dece, metri împreună cu
trotuarele. Art. 2- Strda Mare s'au aliniatii conform planului anecsatii, în una
linie dreaptă, ficsată precum urmează: în partea despre Reserit începe din colţul
Sudicii a immobililor D-lui Maior Gheorghe Costin situate lângă stradela
Bisericei Sf. Neculai şi ajunge în colţul nordicii a immobililor Bisericei Catolice.
Ear în partea despre Apus, linia paralelă . ... Acest Regulament s'au votat de
Consiliul Comunalii al Urbei Bacău în şedinţa sa extra-ordinară de la 24 Iulie
1876 cu unanimitate de 6 voturi . .. . Primar G. Hociung, secretar Mironescu."
Aprobat de Comitetul Permanent al jud. Bacău la 26 Apr. 1877.

Fosta

stradă

Mare,
acum
"Mihai Viteazu",
denumită

realiniată după

proiectele de după un
secol de la prima sa
aliniere.

13

Idem,d. ll/1877,p. l7.
https://biblioteca-digitala.ro
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Strada Mare
Imagine din anul 1926,
pe direcţia sud-nord.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"Librăria Hazu", Bacău
ilustraţia , Gherla

"Comisiunea instituită de Primărie pentru modificarea şi fixarea
nomenclaturei stradelor oraşului Bacău , întrunită în cabinetul O-lui Primar în
zilele 14, 21 şi 23 Iulie a.c., 14 August a.c. şi 20 Noembrie 1926. În urma
deliberaţiunilor urmate şi după cercetarea lucrărilor preliminare aflate la dosar.
Considerând necesitatea a se înlocui numele celor mai multe străzi, cari poartă
nume ce nu mai cadrează cu timpul, cu atât mai mult, cu cât se impune a se
cinsti memoria eroilor din oraşul ş i judeţul Bacău, de a se numi un număr de
străzi după numele de familie ale acestor eroi. Comisiunea decide: ... strada
Mare va avea denumirea nouă Mihai Viteazu" 14 •

Strada "Mihai
Viteazu", aliniată şi
modernizată, deschide
astăzi o largă
perspectivă către

Catedrala Ortodoxă
"Înălţarea Domnului".

14

Idem, d. 67/1926, p. 2.
https://biblioteca-digitala.ro
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Strada Mare

şi
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Plata Mici

Piaţa Mică

Imagine din 1920. Carte
poştală ilustrată,

de editura
"Cultura",
R.L. Bachman, Bacău
realizată

librăriei

Extras din procesul-verbal 15 al şedinţei Consiliului Comunal al oraşului
Bacău din 30 ianuarie 1929: "D-1 Primar supune consiliului petiţia înreg. laN.
146 din 1929 prin care mai mulţi cetăţeni ai acestui oraş, membri în Comitetul
de iniţiativă pentru reconstruirea monumentului marelui industriaş Radu C.
Porumbaru, cer ca Piaţa Mică de la întretăerea străzilor Căsăpiilor, Mare şi
Lecca să se numească în viitor "Piaţa Radu C. Porumbaru", în care piaţă se află
aşezată statuia ilustrului defunct. Consiliul Comunal, cu unanimitate de 19
voturi, aprobă ca piaţa de la întretăerea străzilor Căsăpiilor, Mare şi Lecca să se
numească în viitor piaţa "Radu C. Porumbaru".

În prezent, fosta
"Piaţă Mică",
redenumită

"Radu C.
Porumbaru",
"Florescu", "Dr.
Aroneanu", şi

"Revoluţiei " poartă

denumirea de
"Alexandru cel Bun"

15

Idem, d. 38/1929, f. 2.
https://biblioteca-digitala.ro
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1414. Bacău . Piaţa

L!ristoveanu

Piaţa

Cristoveanu

Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"Nicolae V. Ghinetz"
Depozit de ziare Bacău.
Clişeu Union Bucureşti .
Imagine din anul 1933.

"Am onoare a ve comunica că, Consiliul Comunal luând cunoştinţă de
regretatului decidatului Ioan Christoveanu după care prin testamentul
cu dată 30 octombrie 1900 a lăsat Comunei Bacău 10.000 lei fond din venitul
cărora să se cumpere cărţi şcolarilor săraci, prin încheiere luată în şedinţa de la
19 decembrie 1900 au decis că primesce legatul lăsat de către decidatul.
Totodată, în numele Consiliului am onoare a adresa cele mai vii mulţumiri
pentru atenţiunea nobilă şi mult lăudabilă ce regretatul a dat pentru şcolarii
săraci din Bacău. Asemena ve comunicăm că, Consiliul Comunal, pentru
memorisarea acestei fapte a decidatului a decis ca strada "Primăverii" din acest
16
Oraş să poarte numele ,Joan Cristoveanu" . Au semnat primarul Răileanu şi
secretarul M. Mironescu.
dispoziţiile

În prezent, locaţia în
care s-a aflat "Piaţa
Cristoveanu" este
cunoscută

băcăuanilor

ca fiind

grădiniţa de la "Casa
căsătorii lor".

16

Victor Mitocaru - Viaţa lui Criste Cristoveanu. Ed. Corgal Press Bacău, 1998, p. 159
https://biblioteca-digitala.ro
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Strada

Centrală

Imagine din anul 1905.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"Librăria H. Margulius"
Bacău

Primarul din epocă Radu Costache descria astfel urbea pe care o
"La 1850 nu erau decât vreo două străzi principale: Şoseaua
Domnească făcută de Vodă Mihai Sturdza şi uliţa Mare; apoi vreo 3-4 mahalale
zise boiereşti şi negustoreşti. Şi în ce hal erau aceste drumuri! Când ploua mai
cu seamă primăvara şi toamna, nu puteai merge pe ele din cauza noroiului decât
cu trăsura mai mult la pas, iar cei care umblau pe jos aveau cizme cu turetci
lungi. Cuvântul "botfort" (botte forte) mai pe urmă s-a popularizat... Eram în
clasa a III-a primară pe la 1853 şi voiam să trec şoseaua pe la locul unde se află
astăzi librăria domnului Mihai Vasiliu şi am rămas în noroi nemaiputând merge,
până ce un om călare ce trecea pe acolo m-a luat pe cal, dar ciubotele mi-au
rămas în glod" 17.

păstorea:

Strada Centrală ,
din
str. Nicolae Bălcescu
şi Calea Mărăşeşti,
mai păstrează din
trecut doar clădirea
Palatului
Administrativ, fosta
Primărie şi fostul
Palat Mărăşti , acum
clădire a Teatrului
Bacovia.
compusă astăzi

17

Costache Radu, op.cit. , p. 24.
https://biblioteca-digitala.ro
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Strada

Centrală,

intersecţia

cu str.

Armenească

Imagine din anull912.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"David Stern", Str. Sfinţii
Apostoli 75 , Bucureşti

"Prima menţiune a "Uliţei armeneşti" apare într-o schiţă a arhitectului
Mihail Chimescu la data de 28 martie 1867. Redenumită în cinstea primului
domnitor moldovean pământean strada Ioniţă Sandu Sturdza, va deveni odată
cu ridicarea primelor construcţii (în jurul anului 1920), electrificarea (1925) şi
pavarea cu piatră de granit (1933), una din străzile de elită ale Bacăului prin
18
stabilirea multor personalităţi ale Bacăului interbelic." În anii socialismului a
fost denumită Bulevardul LV. Stalin, apoi Bulevardul6 Martie.

Începând cu 1954
când arhitectul V.
Drăgulescu va
construi primul bloc
în tipicul stil sovietic
(intersecţia cu str.
Războieni) , această
importantă arteră

legătură

de

dintre

centrul oraşului şi
partea sa vestică îşi
va pierde treptat
farmecul şi
personalitatea
arhitectonică .

18

Costache Radu, op.cit. , p. 127.
https://biblioteca-digitala.ro
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Strada BusuiocTavernelor
Imagine din anul1910.
Intersecţia străzilor
Centrală

cu Tavemelor
. Busuioc.

şi

Carte poştală ilustrată,
de editura "Jancu
Saraga & Sigmund
Schwarz" Bucureşti

realizată

"La intersecţia străzilor Centrală, Tavernelor şi Busuioc se aflau două
clădiri impozante: hotelul "Central" şi "Banca Românească" sucursala Bacău.
Sucursala băcăuană a băncii a fost înfiinţată la 1 martie 1930 prin transferul
asupra ei a întregului activ şi pasiv de la Banca Bacăului , firmă lichidată. Banca
Românească, societate anonimă, cu sediul central în Bucureşti şi sucursale în
principalele oraşe din ţară, a luat fiinţă în anul 1911 , din necesitatea de a întări
tânăra oeganizaţie a creditului comercial, industrial şi agricol al României;
sucursala sa din Bacău a fost înfiinţată, deci, tot în acest scop, având ca rază de
activitate judeţele Bacău, Neamţ, Roman şi Putna" 19 .

Zona

intersecţiei

străzilor Centrală ,

Tavernelor şi
Busuioc este ocupată,
în urma modernizării
centrului
municipiului, de
clădiri de blocuri de
locuit şi magazinul
Luceafărul.

19

Gr. Grigorovici , Bacău/ din trecut şi de azi, Bacău , 1934, p. 212.
https://biblioteca-digitala.ro
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Strada Centrală

Imagine din anull915.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"Gherla" Tecuci

"Poliţia 20 oraşului să facă totu posibilulu de a se pădzi cu stricteţe ca
absolutu nici unu berjar se nu întrebuinşese repegiunea cailor prin uliţile oraşului
şi ca nici sub un felii de pretecst~ se fie îngăduiţi ase debâvi (zăbovi) pe uliţile şi
stadele oraşului căci grămâdindu-se la unu locii nu numai că întrerumpu
comunicaţia dar apoi facu şi mai multu de căt răii că prin necurăţenia lasată de
cai produc şi evaporaţie vâtămătoare sânătăţii orâşenilor, afişîndu-se totu odată
această regulă spre cunoşcinţe obşciei şi mai mult a berjarilor carii cuteade
(cutează) dioa şi nopţile a face asemene îngrâmâdiri pe strade şi întrebuinţarea
trăsurilor prin cele mai mari repegiuni, căci la casti contreriu autorităţile
copitente suntu de dreptu a amenda pe cutesetori câte cu cinci-spre-dece lei de
fie-care conform art. 3 89, Aliniatul al IV -lea din procedura Codului PenalU."
Clădirile moderne
care marchează acum
strada Nicolae
Bălcescu, fie ele
blocurile de
apartamente,
magazinul
Luceafărul, sau
Hotelul "Decebal" au
devenit noile vecine
ale singurei clădiri
vechi rămase încă în
picioare, Teatrul
"Bacovia".

20

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 12/ 1869, p. 39.
https://biblioteca-digitala.ro
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J3oc;,u

Grădina publică.

Imagine din anul 1911.
Carte poştală ilustrată
realizată de editura
"Librăria B.H.
Margulius" Bacău

Într-un memoriu 2 1 din 1 noiembrie 1863 se arată: "Obştea Poliţii Bacău ,
fiind astăzi convocată în Camera Municipală şi după consultaţia ce am avut
între noi, ne-am unit, în unanimitate, deoarece pentru a încuraja mai mult şi a se
dezvolta mai mult simţul de patriotism, ... am crezut de o sacră a noastră
datorie a arăta durnisale domnului Dimitrie Cracti, care totdeauna au dovedit
mai cu osebire râvnă şi si1inţă în interesele publice, precum pentru locul din faţa
"bisericii Sf. Nicolae", ce era ocol de vite, prin a durnisale stăruinţă 1-au câştigat
pentru noi, . .. venim şi-i facem a noastră mulţumire şi recunoştinţă". Actul are
31 de semnături, între care a primarului George Negel, profesorului Constantin
Platon, Costache Tulbure, Costache Lupaşcu etc.

Cu o suprafaţă redusă
considerabil, grădina
publică poartă astăzi

numele de
"Parcul
trandajirilor"
şi supravieţuieşte

ca

o oază de verdeaţă în
centrul municipiului.

21

Vilică Munteanu, "Deşteptarea" din 2 iul. 2014.
https://biblioteca-digitala.ro
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Grădina publică.

Imagine din anull915 .
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"Depozitul Universal
Saraga" Bucureşti sub
Hotel de Franţa 30

La 24 martie 1964 au început lucrările propriu-zise la Grădina Publică,
după cum se consemnează în actuf 2 prin care ,jos iscălitul Alecsandru
Cubencu fac ştiut prin acest înscris ce-l dau Consiliului Municipal de Bacău că
m-am alcătuit cu tocmală de zăci galbeni, adică 333 lei să regulez aşezarea şi
plantarea pomilor, precum şi facerea drumurilor în medeanu de lângă foişor.
Toati acestea cu oamenii şi cele trebuitoare a municipalităţii". În decembrie
1864, George Cercelaru din Solonţ a încheiat un contract cu Primăria Bacău,
prin care se obliga să livreze în primăvara următoare 70 de puieţi de brad,
molid, scoruş şi mălin cu preţul de 3 lei şi 20 de parale bucata pentru cei care se
vor prinde până la 15 august, iar pentru ceilalţi nu se va plăti nimic.

Astăzi , ·în

locul statuii
lui Vasile Alecsandri,
este amplasat bustul
eroului maior
Constantin Ene, iar
chioşcul pentru
fanfare a fost
reconstruit pentru a
readuce parfumul de
epocă al anilor
antebelici.

22

Ibidem.
https://biblioteca-digitala.ro
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Biserica "Precista"
Imagine din anul 1900. Carte poştală
de editura librăriei "H.
Margulius" Bacău

ilustrată, realizată

În ansamblul construcţiilor ce formau
Curtea domnească, un loc aparte îl deţinea
biserica (Precista n.a.), ridicată aici, de
Alexandru Voievod (nu Alexandru cel
Bun, cum este înscris pe cartea poştală), la
1491. Pisania de piatră, aşezată la
exterior, pe zidul de intrare, în stânga uşii,
are următorul conţinut: "Cu voia Tatălui şi
cu ajutorul Fiului şi cu savarş1rea
Sfântului Duh, binecinstitorul ŞI de
Hristos iubitorul. Io Alexandru voievod,
domn al Ţării Moldovei, a zidit această
casă întru numele Adorrnirii preacuratei
Născătoare de Dumnezeu şi pururea
fecioarei Măria

• lut, rl din ]Jacau

şi

s-a sfârşit în anul 6999= 1491 , luna
ianuarie 1." Construcţia a fost făcută din
piatră şi cărămidă, în stilul specific epocii
lui Ştefan cel Mare. Au fost efectuate
reparaţii cu modificări structurale în anii
1871, 1884 şi 1890 (an în care a fost
reacoperită şi pardosită). În 1924
Comisiunea
Monumentelor
Istorice
sesizînd starea precară a clădirii decide
restaurarea ei. Arhitectul G. Sterian,
însărcinat cu executarea lucrărilor, a decis
să aducă monumentul la forma lui
originală
ŞI
ca urmare a dărârnat
clopotniţa de pe pronaos şi pridvorul
adosat la 1854, a refăcut învelitoarea şi
ferestrele. 23

23

A. Artimon, 1. Mitrea, Bacău, reşedinţă voievodală, Ed. Bacovia, Bacău, 1996, p. 77.
https://biblioteca-digitala.ro
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Biserica

Catolică

Imagine din anul 1912.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"Librăria B.H.
Margulius" Bacău

După surparea bisericii episcopale, centrul de cult al catolicilor s-a
mutat la biserica ,,Stăntul Nicolae", refăcută după 1682. În anul 1728,
misionarul F. Manzi a construit o nouă biserică la Bacău, tot din lemn, deoarece
vechea biserică era complet ruinată. În anul 1836, Prefectul apostolic Carlo
Magni a intervenit ca biserica de lemn aflată la rândul ei în ruinare să fie
reconstruită din piatră şi cărămidă. Construcţia, aflată în centrul oraşului, a fost
sfmţită în noiembrie 1843, după ce turnul clopotniţei s-a prăbuşit în timpul
zidirii şi "după surpare, spre a nu afecta restul construcţiei, turnul s-a construit
tot rotund dar, reproiectat alături de corpul bisericii" 24 . Târziu, în 1874,
meşterul Pauer din Iaşi, a efectuat noi lucrări de refacere a bisericii "Sf
Nicolae" din Bacău, care avea o lungime de 28 m şi lăţimea de 13 m.

După

mai multe
succesive,
biserica a fost
temeinic renovată în
anul 2006. Acum, ea
"trăieşte" alături de
nou-zidita biserică
"Sfmţii Apostoli
Petru şi Paul" a cărei
consacrare a altarului
şi sfinţire a avut loc la
20 noiembrie 2005.
reparaţii

24

Dănuţ Doboş (coord), Catolicii din Bacău, Ed. Sapienţia, laşi , 2007, p. 162.
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Biserica "Sfântul
Nicolae"
Imagine din anull915 .
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura "Ad.
Maier & D. Stern" str.
Lipscani 3 Bucureşti

Extras din raportul 25 arhitectului- M. Lupu, şeful serviciului de
arhitectură din Primăria Bacău : "Am onoarea a vă înainta schiţa de amenajare a
Pieţei Sf Nicolae în vederea obţinerei unei cît mai raţionale împărţiri a spaţiului
din faţa Bisericei-Catedrale. Menţinându-se caracterul de circulaţie al pieţei,
subsemnatul este de părere ca în faţa Bisericei-Catedrale să se împrejmuiască o
porţiune din terenul pieţei, conform alăturatului plan de amenajare, care teren,
prin decoraţia sa florală, ar forma un motiv decorativ necesar oncarui
monument şi mai ales unei Biserici-Catedrale, care este unicul locaş de
reculegere sufletească a cetăţenilor unui Municipiu.",
Piaţa din faţa bisericii

ortodoxe "Sfântul
Nicolae" a suferit
multiple modificări
pe parcursul anilor,
pierzându-şi , după

privatizarea hotelului
"Moldova",
caracterul de piaţă
publică şi fiind
transformată în
parcare privată a
hotelului.

25

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 6911930, f. 1.
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Biserica

"Armenească"

Imagine din anul1915. Carte poştală
ilustrată, realizată de ed "Depozitul
Universal Şaraga" Bucureşti
Nr. 8484 din 18 noiembrie 1940 26
"Domnule Primar, La adresa Dvs no 7253
din 15/XI 1940 avem onoare a vă
comumca: Consiliul Parohial a făcut
cercetări
şi
expertize în chestiunea
turnurilor bisericii, care mai cu seamă în
partea din faţă, prezintă o dislocare a
zidurilor, care ameninţau cu prăbuşirea .
Încă din anul 1923 am procedat la facerea
unor lucrări de subzidire şi întărire sub
conducerea şi antrepriza arhitectului Leon
Vulcănescu, astăzi decedat, şi credem că
numai datorită acestor contraforturi,
turnurile şi partea din faţă a bisericii, au
rezistat

sguduirilor cutremurului din dimjneaţa
de 10 Noiembrie ... De aceea, apelăm la
Dvs, Domnule Primar, pentru a ne ajuta,
nu cu bani, ci dispunând către Serviciul
Pompierilor sau intervenind la Armată,
pentru a ne ajuta cu mâna de lucru, noi
obligându-ne să angajăm un specialist
sub conducerea caruta să începem
lucrările de dărâmare. Preşedinte, Toma
Mihăilescu

Secretar, Andrei Manughevici.

Fosta stradă Armenească, redenumită în
ami de socialism "6 Martie" a revenit
după anul 1989 la mai vechiul nume de
strada "Ioniţă Sandu Sturza".

26

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 77/1940, p. 166.
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Liceul "Principele
Ferdinand".

Imagine din anul
1904. Carte poştală
ilustrată, realizată de
editura "Librăriei
B.H. Margulius"
Bacău

La cererea insistentă a cetăţenilor urbei, Ministerul Cultelor şi
Publice a aprobat în luna noiembrie a anului 1867 înfiinţarea la
Bacău a unui girnnaziu. Administraţia oraşului a decis să închirieze un local
corespunzător pentru şcoală şi ca urmare, la 23 noiembrie 1867 consilierii
comunali au aprobat prin vot contractul de închiriere pentru gimnaziu a casei lui
Gheorghe Pascu contra unei chirii de 36 de galbeni austrieci pe an 27 • În anul
1886, preşedintele Camerei Deputaţilor, băcăuanul Gh. Lecca, a obţinut
fondurile necesare construirii unui local propriu şi, în anul 1891, gimnaziul s-a
mutat în noua clădire, existentă şi astăzi cu substanţiale completări de corpuri şi
anexe, precum internatul, cantina, laboratoarele şi sala de sport.
Instrucţiunii

Colegiul Naţional
"Ferdinand 1", în
haină nouă, modernă,

în anul2017
amversarea unUI
secol şi jumătate de la
înfiinţare. În grădina
clădirii , bustul
mentorului spiritual
protejează amintirea
sutelor de generaţii de
aşteaptă
o

o

absolvenţi .

27

Idem, d. 6211867, p. 7.
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Clădirea Şcolii

Primare
Mixte Nr. 5.

Imagine din anul 1926.
Carte poşta lă ilustrată,
editura "Librăria Hazu"
B acău

Clădirea Şcolii Mixte Nr. 5 a fost construită pe terenul donat de soţii
Costache şi Maria Nechiforescu, respectiv grădina lor situată în strada Buna
Vestire, colţ cu str. Poet Grandea, în suprafaţă de 1.873 m.p. "În ziua de 22 mai
1924 la ora 11 , sînt invitate persoanele oficiale ale oraşului , printre care şi
directorii de şcoli , donatorul terenului, pentru a asista la solernnitatea aşezării
pietrei fundamentale. Clădirea şcolii nr. 5 de băieţi şi nr. 5 de fete, în valoare de
1.898.380 de lei s-a construit cu etaj, fiecare având cîte 2 clase la parter şi 2
clase la etaj precum şi cancelarii separate. Separaţia este făcută printr-un zid
masiv de cărămidă, fără comunicaţie , astfel că ambele şcoli sînt independente
una de alta având culoare de degajare suficiente pentru a se putea circula cu

uşurinţă" 28 .
Clădirea Şcolii Mixte
Nr. 5 (denumită după
1946 Şcoala Generală
Nr. 20) a fost
demolată în anul
1971 , în locul ei fiind
construit unul dintre
blocurile din planul
de sistematizare a
nou-trasatei străzi 9
Mai. Blocul este
situat la intersecţia
străzii 9 Mai cu
strada Ana Ipătescu .

28

Idem, fond Şcoala Nr. 5, d. 52/1 923.
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Fabrica de Bere
"Grivel"
Imagine din anul 1902.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"Fotografia Centrală
E. Goldstein" Bacău

Salmare din

Bacău.

În Monitorul Oficial 29 nr. 272 din 9 martie 1908, imaginea de ansamblu
a fabricii este prezentata astfel: " ... construită din zid, acoperită cu tablă, fabrica
de bere (Grivel n.a.) cuprinde 8 camere cu maşinăriile necesare pentru
fabricarea berei şi 8 beciuri de piatră, având următoarele atenanse: o magazie
de scânduri acoperită cu tablă pentru ţinut orzul, o şură lungă, tot de scânduri,
două gheţării, două popicării, două saloane de vară, un bufet, bucătărie , două
camere pentru agentul de control, o cameră cu maşinăriile pentru iluminat
gradina, un chioşc de scânduri pentru muzică. In faţa fabricei se află o cladire
mai mică, acoperită tot cu tablă cuprinzând cinci camere din care una pentru
biuroul fabricei. Grădina fabricei este plantată cu pomi neroditori".
Clădirea fabricii a
fost mistuită de un
incendiu, probabil
provocat, în seara de
8 octombrie 1929,
dar, în memoria
proprietarului
terenurilor pentru
casă şi fabrică,

localnicii au păstrat
denumirea de "dealul
Grivel" pentru zona
în care există astăzi
blocul "Cascada".

29

"Monitorul Oficial" nr. 272 din 9 martie 1908.
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Fabrica de Hârtie
"Letea"

Imagine din anul 1905.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"Librăria B.H.
Margulius" Bacău

"Până la crearea fabricii "Letea", nu exista în ţară nicio industrie cu
capital românesc. Când harnicul român Constantin Porumbaru, sub impulsiunea
fiului său Radu întors în ţară dela Paris ca inginer de mine, se gândi să creeze o
fabrică de hârtie, el găsi un puternic sprijin în Primul Ministru Ion C. Brătianu,
care găsea astfel mijlocul să înceapă realizarea unui program pe care îl
propovăduise de mulţi ani convingând concetăţenii săi că Românii erau capabili
să creeze şi o industrie naţională. Societatea s-a înfiinţat în anul 1879 cu un
capital de 1.500.000 lei. Fabrica a fost terminată în 1885 şi pornită în ziua de 21
mai, având ca patron pe Sf Constantin , al cărui nume îl purta fondatorul ei,
Constantin Porumbaru." 30 ,

Prima fabrică
cu capital
românesc a supravieţuit până în anul
2007 când, în urma
falimentului, a fost
demolată tăcând loc
unui prezumtiv
cartier rezidenţial
care trebuia să asigure conglomerarea
armonioasă a
cartierelor care
compun municipiul.
înfiinţată

30

•••

Fabricadehârtie Letea, 1885-1935, Tip. "Letea", Bacău, 1935, p. 5.
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A. 4. BacAu.
Lieeul Comercial

Clădirea

Liceului
Comercial

Imagine din anull915.
Carte poştală ilustrată ,
realizată de editura
"Fotofilm" Cluj

"Şcoala Comercială Elementară şi-a

început activitatea la 15 septembrie

1921.Înfiinţarea şcolii, căreia Ministerul Instrucţiunii Publice îi acordase
autorizaţia de a funcţiona ca şcoală de stat, a fost posibilă şi datorită Camerei,
care a alocat, în acest scop, 20.000 de lei din bugetul său. Şcoala a funcţionat
întâi într-o clădire particulară închiriată, iar apoi într-o clădire a Liceului
Ferdinand 1. Diriguitorii Camerei de Comerţ şi Industrie au promovat ideea
construirii unui imobil propriu, care a fost realizat şi dat în folosinţă la 1
septembrie 1925. În acelaşi local cu Şcoala Comercială Elementară a funcţionat
din 1926 şi până în 1930, Şcoala Comercială Superioară din Bacău , cele două
unităţi de învăţământ existând în mod distinct una de alta" 31•

Până

în anul2013 ,
în clădire a avut
sediul serviciul de
prevedere a vremii
din cadrul INMH
Bucureăti , Staţia de
Hidrologie, precum şi
Staţia seismologică

din cadrul Institutului
de Fizică a
Pământului

31

Doru Simovici (coordonator), File de monografie, ed. CCIA, Bacău, 2000, p. 34.
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Camera de

Comerţ şi

Industrie

Imagine din anul1936. Carte poştală
de editura "1. lţicovici"
Bacău, ilustraţia "Gherla".

ilustrată, realizată

Darea

seamă

32

asupra
activităţii
desfăşurate de Camera de
Industrie şi Comerţ Bacău în anul 1930
reliefează preocuparea pentru adaptarea la
cerinţele mereu crescânde ale vieţii socioeconomice ale perioadei şi prezintă printre
numeroasele realizări şi "cumpărarea şi
modernizarea Palatului Camerei, la
propunerea lui N.N. Damian. Palatul a
fost inaugurat la 20 octombrie 1930 şi era
în valoare de 4 milioane de lei. Clădirea,
situată în mijlocul oraşului , la intrarea
principală în parc,

conţinea destule încăperi, atât pentrU
sălile

de

şedinţă

ale Consiliului de
Comitetului de Direcţie,
cât şi cabinetul preşedintelui, birourile
funcţionarilor, bibliotecă, expoziţie şi un
muzeu permanent de mostre."
Administraţie şi

În anul 1952 clădirea a fost demolată
pentru a fi înlocuită cu primul bloc al
Sovrom construit în Bacău.

32

Ibidem, p. 47,
https://biblioteca-digitala.ro
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Oara ~t'r

Gara

faţada

spre

oraş

Imagine din anull910.
Carte poştală ilustrată,
realizată de editura
"Depozitul Universal
Şaraga" Bucureşti sub
Hotel de Franţa 30

"Bacău, staţie de drum de fier în judeţul Bacău, plasa Bistriţa de Jos,
comuna urbană Bacău, pe linia Mărăşeşti-Roman, pusă în circulaţie la 1
septembrie 1872 .. Se află între staţiile Valea Seacă - 1O km şi Fântânele - 12,1
km . ... Bacăul se poate considera ca inima Moldovei; prin acest oraş se pun în
legătură districtele din . nordul ţării cu cele de la sud prin şosele naţionale şi
printr-o cale ferată. Se găseşte la o distanţă de 302 km de Bucureşti, 160 km de
Iaşi, 190 km de Galaţi (via Tecuci) şi 58 de Piatra-Neamţ . Gara, construită în
1870, este situată la extremitatea nord-vestică a oraşului; ea este o clădire
frumoasă, cu două caturi şi cu săli spaţioase. Staţia era dotată cu 6 linii în
lungime totală de 5,5 km, clădire pentru călători remiză pentru două locomotive

şi placă tumantă" 33 .
Necesitatea demolării
clădirii vechi şi
construirea, pe acelaşi
amplasament, a unei
noi gări (1983) a fost
motivată cu slăbirea
structurii de
rezistenţă datorată

vechimii,
cutremurelor din
1940 şi 1977 precum
şi celor două războaie
mondiale.

33

G.I. Lahovari, Marele dicţionar geografic al RomÎniei, Ed. J.V . Socecu, Bucureşti , 1898, p. 187.
https://biblioteca-digitala.ro

172

Acta Bacoviensia XI/20 16

ll•clu

Oara.

Gara
liniile

şi

peronul

Imagine din anul 1910.
Carte poştală ilustrată,
reali zată de editura:
"Depozitul Universal
Saraga"Bucureşti sub
Hotel de Franţa 30

Extras din programue 4 CFR de lucrări şi prevederi de credite pentru
anul 1940: "Ţinutul Prut a intervenit cu adresa nr. 40618 din 1939 la
Direcţiunea Apelor din Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor
pentru abaterea pârâu lui N egel în pârâul Bârnat, în vederea apărării contra
inundaţiilor a oraşului Bacău şi în legătură cu crearea unei gări de mărfuri la
Bacău. Întrucât, conform planului de sporire al staţiei Bacău, aprobat de
Direcţiunea Generală, s-a renunţat la crearea gării de mărfuri, abaterea pârâului
Negel nu-şi mai are sens."

a gării
a fost
construită de
Intreprinderea de
Construcţii Căi Ferate
Iaşi între anii 19811983 şi inaugurată la
30 decembrie 1983 .
Clădirea a suferit o
modernizare
substanţială în anul
2008.
Noua

clădire

Bacău

34

Arhivele Naţionale Bacău, fond Primăria Bacău, d. 6/1939, p. 21 .
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ŞCOLILE RURALE DE ADULŢI DIN JUDEŢUL BACĂU LA

ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA
Prof. Comelia CUCU

The Rural Schools for Adults from Bacau County at the Beginning
of XX-th Century
Abstract

At the end of XIX-th Century and the beginning of the XX-th Century,
the level of illiteracy in Romania was one of the highest in Europe, although by
The Public Instruction Law ftom 1864, it was legislated compulsory primary
education. In order to eradicate illiteracy, which affected negative the
modernizat ion of the Romanian society, there were created the schools for adults,
S. Haret providing an unified organization depending on the population level of
education and on the places there were functioning.
This study presents the envolvement of teachers from Bacau's County
villages in organizing and good function of these efficient forms of popular
education. Reserching the documents gives us the possibility to know this
apostolate activityto, which, the teachers have contributed to the fight
againstilliteracy and ignorance, and have helped to elevate material and moral the
Romanian common man.
Keywords: modernization, schools for adults, Spiru Haret, illiteracy, Bacau
County
Şcolile

de adulţi au apărut ca o necesitate obiectivă determinată de
numărul mare de analfabeţi şi de starea de înapoiere culturală a maselor.
Încrezător în rolul educaţiei, ca factor formativ pentru vârstele înaintate, şi în
potenţialul învăţătorilor, S. Haret a inclus şcolile de adulţi în cunoscutul său
sistem extraşcolar convins fiind că, prin ele, alături de alte forme de educaţie
(biblioteci populare, cercuri culturale, şezători săteşti), "vor dispărea ignoranta şi
neştiinţa de carte" care influenţau negativ modernizarea societăţii româneşti.
Legiferarea şcolilor de adulţi
Istoria acestor instituţii de educaţie populară poate fi urmărită începând cu
al patrulea deceniu al secolului al XIX-lea, în condiţiile reînfiinţării armatei
naţionale ("miliţia pământeană"), prin Regulamentul Organic. Întrucât, la mai
bine de un deceniu de la înfiinţare, aceasta era departe de a fi o armată modernă,
lipsindu-i baza care i-ar fi putut asigura un nivel corespunzător - ştiinţa de carte,
s-a încercat rezolvarea acestei probleme prin înfiinţarea de şcoli pentru soldaţii
https://biblioteca-digitala.ro
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analfabeţi în Ţara Românească (1838) şi Moldova (1845) şi a şcolilor regimentare
prin Legea pentru instrucţia armatei din 1860.
Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea se intensifică
preocupările pentru instruirea şi educarea tuturor adulţilor, organizarea şcolilor de
adulţi figurând în proiectele de legi de la 1880 (V. Conta) şi 1886 (D. A. Sturdza).
Funcţionarea unor asemenea instituţii şcolare a devenit o realitatea prin Legea
asupra învăţământului primar şi normal primar din 1896 (P. Poni) potrivit căreia
şcolile de adulţi luau naştere atât în comunele urbane cât şi în cele rurale,
conţinutul activităţii lor formându-1 materiile cursului primar, organizarea acestora
intrând în sarcina institutorilor şi învăţătorilor 1 •
Întrucât "în opera de educare a maselor nu puteau fi scontate rezultate
satisfăcătoare în condiţiile menţinerii unui număr mare de analfabeţi", S. Haret a
conceput un sistem educativ extraşcolar, prin care, învăţământul a fost angajat în
munca de educaţie populară. Pentru a putea lupta cu "plaga analfabetismului" şi
cu "lipsa de cultură", întâlnite atât în mediul rural cât şi în cel urban, S. Haret
menţine şcolile de adulţi, prin modificările aduse Legii din 1896 (1901, 1903,
1904), solicitând factorilor implicaţi (prefecţi, primari, revizori şcolari, preoţi,
învăţători) impulsionarea creării lor prin participarea la "o activitate extraşcolară
care vine în ajutorul ridicării culturale şi economice a poporului" 2 .
Un moment important în evoluţia acestor forme de instruire şi educare a
adulţilor 1-a constituit adoptarea Regulamentului pentru şcolile de adulţi din 1904,
care, a asigurat acestor instituţii o organizare unitară şi a statornicit normele după
care trebuiau să funcţioneze. Şcolile de adulţi puteau fi înfiinţate de "comunele
urbane şi rurale, precum şi corporaţiile de meseriaşi, cu cheltuiala lor", ele fiind
de trei feluri: a) şcoli de adulţi de curs primar; b) cursuri libere; c) şcoli de adulţi
destinate a completa instrucţia ucenicilor din fabrici, ateliere şi prăvălii. Cele trei
tipuri de şcoli puteau funcţiona, în totalitate, doar în mediul urban, în cel rural se
puteau înfiinţa doar şcoli de adulţi de curs primar cu două secţii: 1. analfabeţi - se
preda scris-cititul şi aritmetica după programa oficială a şcolii primare; 2. ştiutori
de carte ("cei ce ştiu citi, scrie şi socoti cu numere de la 1-1 00") - erau tratate
chestiunile mai însemnate şi "cu aplicare practică" din programa învăţământu1ui
primar. Cursurile urmau să se desfăşoare "cel puţin două ore pe săptămână, ziua
sau seara, după împrejurările locale", în perioada 15 octombrie - 1 aprilie,
activitatea finalizându-se printr-un examen general, în urma căruia, absolvenţii
3
obţineau un certificat care echivala cu cel de absolvire a cursului primar .

C. Hamangiu, Codul general al României, Ediţiunea a 11-a, voi. III, Legi uzuale, Editura Librăriei
Leon Alcalay, Bucureşti, p. 2364.
2
Maria Itu, Forme instituţionalizate de educaţie populară în România 1859-1918, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 188. Rezulatele recensărnântului din 1899: 78%
analfabeţi - 67, 2% bărbaţi şi 89,1% femei; 50,6% în mediul urban şi 84,8% în mediul rural.
3
C. Hamangiu, op. cit., p. 3098-3102.
1
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adultelor, din mediul rural, se putea realiza prin "şezători
organizate în cadrul cursurilor libere, de învăţătoare şi maestrele de lucru
manual" 4 •
Chiar dacă exista un regulament care reglementa activitatea şcolilor de
adulţi, evoluţia acestora a fost sinuoasă, cu creşteri şi descreşteri, în funcţie de
atitudinea guvernanţilor faţă de educaţia culturală a maselor: avânt în timpul lui S.
Haret (1897-1899, 1901-1904, 1907-1910); stagnare în perioada lui M. Vlădescu,
cunoscut adversar al ideii de luminare a maselor (1905-1907); descreştere
progresivă în preajma Primului Război Mondial care încheie această primă etapă
din istoria şcolilor de adulţi din România.
Începuturi ale instruirii adulţilor în satele băcăuane
Începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, la puţin timp după
adoptarea Legii Instrucţiunii Publice din 1864, întâlnim preocupări pentru
alfabetizarea adulţilor, în primul rând a tinerilor care urmau să efectueze serviciul
militar obligatoriu care, în loc "să se perfecţioneze în cunoştinţele tehnice ale
armei, pierdeau timpul învăţând carte". Întrucât majoritatea veneau "fără a şti ce e
ţara, a înţelege cuvântul patrie, a fi auzit de istoria neamului chemat să-1 apere",
autorităţile militare au încercat să rezolve această problemă prin înfiinţarea
"şcolilor de carte", în cazărmi, folosind sistemul monitorial (soldaţi cu ştiinţă de
carte), la care vor renunţa curând în favoarea cursurilor de adulţi, organizate în
şcoli, unde activitatea instructiv-educativă era efectuată de învăţători. Pe 15
februarie 1879, Revizoratul Şcolar Bacău aducea la cunoştinţa diriginţilor de şcoli
Circulara nr. 1478 prin care Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice stabilea:
"să se ţină şcoală, în toate joile seara şi duminicile ziua, cu persoanele mai în
vârstă şi mai cu deosebire cu călăraşii şi dorobanţii cari n-au cunoştinţă de carte" 5 •
Pe 30 iunie 1881, conducerile de şcoli erau informate că "lecţiunile predate
călăraşilor şi dorobanţilor să dureze câte două ore", revizoratul şi autorităţile
militare urmând a fi informate, periodic, "de numele cursanţilor, absenţele şi
gradul învăţăturii fiecăruia" 6 . Pe 15 ianuarie 18 99, revizoratul anunţa că: "acolo
unde învăţătorul este bărbat, va deschide cursuri de adulţi cu două secţiuni - cu
ştiinţă de carte si fără ştiinţă - , care vor funcţiona cel puţin de 2 ori pe săptămână,
după programa cursurilor publice" 7 .
săteşti,

Pentru mai multe detalii a se consulta: Comelia Cucu, Şcolile de adulţi din oraşul Bacău la
începutul secolului al XX-lea în "Carpica", XLIV, Editura Magic Print, Oneşti, 2015, p. 175;
Come1ia Cucu, Şezătorile săteşti - fonnă de educaţie populară în judeţul Bacău la începutul
secolului al XX-lea, în Vilică Munteanu arhivist, istoric, colecţionar la 65 de ani, numărul 20 din
seria "Profesioniştii noştri", Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe şi Editura Magic Print,
Oneşti, 2016, p. 386.
5
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 111879, f. 2.
6
Idem, fond Şcoala Generală Băseşti, d. 111879, f. 120.
7
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Tamaşi, d. 111898, f. 73.
4
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Deşi puţine, documentele atestă existenţa unor cursuri pentru adulţi, în
satele judeţului Bacău, încă din anul 1881. Astfel, pe 13 iunie 1881, învăţătorul N.
Nedelcu, dirigintele Şcolii Caşin, informa conducerea Companiei 8, din
Regimentul 27 Bacău, că "dorobanţii n-au venit pe 11 iunie la şcoala de adulţi" 8 .
Într-un raport înaintat revizoratului şcolar, pe 28 aprilie 1903, învăţătorul N.
Pâslaru, de la aceeaşi şcoală, menţiona că: "începând cu 1 decembrie 1898 s-au
ţinut regulat cursuri cu soldaţii din trupa cu schimbul, atât cu activii cât şi
concediaţii şi dispensaţii, atât cu analfabeţii cât şi cu cei cu ştiinţă de carte, în
duminicile din decembrie şi ianuarie". Activitatea, la această şcoală, a continuat şi
în anii următori, cursurile fiind organizate de învăţătorii N. Pâslaru şi 1. Mânecuţă:
189911900 - 70 cursanţi (44 analfabeţi, 26 ştiutori de carte); 1900/1901 - 40
cursanţi (30 analfabeţi, 10 ştiutori de carte); 1901/1902-40 cursanţi (31
analfabeţi, 9 ştiutori de carte); 190211903 - 67 cursanţi ( 55 anal fa beţi, 12 ştiutori
de carte); 1903/1904-76 cursanţi (60 analfabeţi, 16 ştiutori de carte) 9 .
Pe 15 ianuarie 1899, şi-a început activitatea şcoala de la Bogdăneşti cu
120 de adulţi, "câţi încap în ambele săli de clasă", grupaţi în două secţiuni: secţia 1
- analfabeţi (60 adulţi), condusă de C.V. Vasiliu şi secţia a II-a- ştiutori de carte
(60 adulţi), condusă de N. Matei. Cursurile se desfăşurau în fiecare duminică,
după ieşirea de la biserică, până la ora 12, formele de activitate folosite fiind:
"lectură în auzul tuturor, lectură obligatorie acasă din cărţile împrumutate de la
bibliotecă, conferinţe ţinute în auzul ambelor secţiuni întrunite, muzică vocală
pentru formarea corului de adulţi, lucru manual, redactarea de petiţii, contracte,
procure, anunţuri, epistole şi tot ce atinge interesul familial". Deschiderea şcolii a
fost pregătită prin "10 conferinţe, ţinute în 10 duminici consecutive, care au tăcut
publicului o frumoasă impresie" 10 •
Preocupări similare întâlnim şi la Tescani, şcoala de adulţi începându-şi
activitatea, în 1899, doar "cu patru oameni ce fac armată cu schimbul" 11 , numărul
12
cursanţilor crescând an de an: în 1902-1903, "au urmat între 18-32" iar în 19031904 efectivul şcolarilor adulţi a ajuns la "62 înscrişi - 37 analfabeţi, 25 cu ştiinţă
de carte, 15 cu frecvenţă regulată, 47 cu frecvenţă neregulată" 13 •
În anul şcolar 1901-1902, îşi începe activitatea şcoala de adulţi de la
Bâlca, organizată de învăţătorul B. Zară, cu "32 oameni - 16 analfabeţi şi 16
ştiutori de carte. Lipsa de interes a adulţilor, care "urmau neregulat spre paguba şi
ruina lor", I-au determinat pe învăţător să adopte, ca formă principală de activitate,

Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 111881, f. 127.
ldem, d. 111903, f. 70-71.
10
Idem, fond Şcoala Generală Bogdăneşti, d. 111899, f. 1-7, 12-13.
11
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111898, f. 65, 69.
12
Idem, d. 111902, f. 63.
13
Idem, d. 111903, f. 47, 88.

8
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conferinţa însoţită de sfaturi utile
sătenii

din

14

•

177

În 1902-1903, la aceste cursuri au participat şi
ajungând la 94 (54 din Bâlca şi 40 din

Borşani, numărul cursanţilor

Borşani) 15 .

Pentru a atrage cât mai mulţi săteni, învăţătorii se vor strădui "a le face
timpul petrecut la şcoală cât mai plăcut şi a nu-i plictisi prin foarte multe
prelegeri". La Dămieneşti, cursurile se ţineau în zilele de miercuri şi vineri, seară,
între orele 7-1 O, după următorul program: 7-7llz - lecţie cu analfabeţii, în timp ce,
ştiutorii de carte rezolvau o temă din gramatică/aritmetică; 7Yz-8 - lucrări din
aritmetică sau redactare de epistole, chitanţe, contracte, petiţii etc. cu ştiutorii de
carte, timp în care, analfabeţii copiau lecţia predată; 8-9 conferinţe, lecturi din
cărţi folositoare, sfaturi şi învăţături practice; 9-10 canto, jocuri naţionale, recitări
..
16
d e poezn, teatru satesc .
În această perioadă, şcoli de adulţi s-au înfiinţat în multe alte localităţi
~ .
·19 G .
precum R acova 11 , Do ft eana 1s , R~acacmm
, ngorem.zo etc.
Instrucţia adulţilor conform Regulamentului din 1904
a. Organizarea şi funcţionarea şcolilor de adulţi. Adoptarea
Regulamentului pentru şcolile de adulţi, în 1904, marchează o etapă nouă în
instruirea şi educarea adulţilor, aceste instituţii căpătând o organizare unitară,
existenţa şi buna lor funcţionare fiind însă condiţionate de atitudinea celor care
s-au aflat în fruntea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, faţă de
culturalizarea maselor, învăţătorimea fiind impulsionată în timpul lui S. Haret şi
lăsată la voia întâmplării sau oprită să acţioneze în timpul lui M. Vlădescu.
Respectivul act normativ va fi completat de alte decizii ale autorităţilor,
interesate în înlăturarea analfabetismului şi creşterea numărului ştiutorilor de
carte, precum: 1. reducere serviciului militar obligatoriu la 2 ani pentru
"batalionul de vânători care urma să recruteze numai tineri ce au absolvit şcoalele
de adulţi" 21 ; 2. intensificarea activităţii extraşcolare, conform Circularele nr.
76773/8 decembrie 1907 şi nr. 80506/2 decembrie 1908, prin care Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice urmărea ,,ridicarea mulţimii din starea de
22
ignoranţă, de popor incult, fără conştiinţa datoriilor şi drepturilor sale legitime" ,
instrucţia adulţilor devenind prioritară iar şcoala de adulţi considerată ca fiind
~

Idem, fond Şcoala Generală Bâlca, d. 111901, f.53-58, 79, 109, 159, 162, 172.
Idem, d. 111902, f. 105, 127-133, 261-262.
16
Idem, fond Şcoala Generală Dămieneşti, d. 111903, f. 44-49.
17
Idem, fond Şcoala Generală Racova, d. 111903, f. 58-59, 70, 118.
18
Idem, fond Şcoala Generală Dofteana, d. 111902, f. 93.
19
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 111903, f. 12-13, 100.
20
Idem, fond Şcoala Generală Grigoreni, d. 3111903, f. 51-52. Înv. D. Neagu refuza să iasă la
rensie motivând că are "şcoală de adulţi cu 105 cursanţi fără ajutor în bani de la comună".
1
ldem, fond Şcoala Generală Bogdana, d. 111903, f. 122.
22
Idem, fond Şcoala Generală Albele, d. 1/1907, f. Il.
14
15
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"forma de activitate cea mai uşoară şi plăcută, întrucât rămânea în cadrul
ocupaţiunilor obişnuite ale învăţătorului" 23 .
Din perspectiva noilor decizii, în evoluţia şcolilor de adulţi din satele
băcăuane, observăm două aspecte: a) continuarea activităţii acolo unde aceasta
devenise, deja, o tradiţie; b) înfiinţarea şi afirmarea unor noi aşezăminte, rol
important având personalitatea învăţătorului.
La Bijghir, pentru mobilizarea adulţilor, învăţătorul Gh. Şenchea acorda
atenţie deosebită popularizării activităţii prin anunţuri şi înştiinţări "pentru a se şti,
de toţi, că e lege şi ordin ministerial, cărora trebuie să se supună, şi nu născocire
de a mea". Pe 18 ianuarie 1906, era afişată în locuri vizibile (şcoală, primărie,
biserică, crâşmă) următoarea "Înştiinţare": "În toate duminicile şi sărbătorile sunt
obligaţi a se aduna la şcoala din sat, câte 2 ceasuri dimineaţă, de la 8 la 1O, pentru
a lua parte la cursul de adulţi: 1. absolvenţii şcoalei care n-au împlinit 14 ani; 2.
tinerii, atât care ştiu cât şi cei ce nu ştiu carte, ce au etatea de la 14 până la 21 ani;
3. dorobanţii cu schimbul când nu sunt chemaţi la apel ori în gardă; 4. amânaţii şi
dispensaţii până la împlinirea vârstei de 26 ani". De asemenea, putea participa
"orice sătean, numai să păstreze o perfectă linişte" iar funcţionarii statului consilieri, juraţi, sfatul sătesc, "erau datori a lua parte, cu tinerii, la cursul de
adulţi" •
24

Observăm

o revigorarea a

activităţii

şcolilor

de

adulţi,

învăţătorii

străduindu-se ca această activitate să devină cât mai eficientă şi mai atractivă. În

revizoratului, dirigintele Şcolii Tg. Trotuş, învăţătorul 1.
"s-au ţinut 25 de şedinţe cu adulţii în fiecare duminică, câte 3
ore, de la 9-12 a.m., chiar şi în duminicile când am avut cerc cultural, locul fiindumi ţinut de către notarul comunei, fără a primi nici un ban; numărul adulţilor, în
fiecare duminică, a fost de 65-85 iar în total a celor ce au urmat cursurile a fost de
110, repartizaţi astfel: 40 analfabeţi (secţia 1-a), 30 ce ştiu scrie şi ceti (secţia a IIa) şi 40 cursuri libere (secţia a III-a)"25 . De asemenea, la Bijghir unde cursurile se
desfăşurau, tot duminica, "câte 3 ore, de la 8-11 ", datorită implicării învăţătorului
şi jandarmului, "au început a veni şi cei neînscrişi, atraşi de programul atractiv al
26
activităţii" . Şi la Bâlca, observăm o creştere, treptată, a interesului adulţilor
pentru aceste cursuri: dacă în anul şcolar 1908-1909, învăţătorul B. Zară "a reuşit
informarea

trimisă

Ercuţă, menţiona că:

Idem, fond Şcoala Generală Bogdana, d. 1/1908, f. 139.
Idem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 111904, f. 17, 23.
25
Idem, fond Şcoala Generală Tg. Trotuş, d. 111909, f. 33, 74-76, 98.
26
Idem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 1/1904, f. 71, 72. ,,Mai întâi, câte o oră, le vorbesc la toţi
din igienă, cultura pământului etc.; apoi câte două ore fac, cu cei ce ştiu carte, exerciţii de
măsurătoare, privind costul arului de prăşit, de coasă, de seceră etc.; cu cei ce nu ştiu carte, fac
exerciţii de cunoaşterea şi scrierea numerelor după care îi voi învăţa măsurătoarea cu metru'~.
23

24
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să convingă doar 5 oameni din 15 a veni regulat" 27 , în anul şcolar 1909-1910 "au
fost înscrişi 65, numărul celor care au frecventat regulat fiind de 20-45"28 .

O modalitate de a-i atrage pe cursanţi a fost diversificarea activităţilor, pe
teoretice fiind incluse şi activităţi practice, asemenea iniţiative fiind
menţionate, în anul şcolar 1903-1904, la: Buhoci- "s-a practicat lucrul manual cu
83 de adulţi care au fost deprinşi să facă împletituri de paie şi papură" 29 ; Caşin cei 48 adulţi, în afara "lecţiunilor au primit îndemnuri de a folosi timpul iernii cu
diferite lucrări manuale precum: facerea de mături, frânghii, panere, obiecte
uzuale - scaune, mese, furci, greble şi altele" 30 • De altfel, prin Ordinul nr.
17074/1909, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice a generalizat această
experienţă pozitivă hotărând ca: "la cursurile de adulţi, măcar odată pe săptămână,
să se predea lucrul manual din materialele aflate la îndemână, executându-se
obiectele cele mai practice şi mai de folos sătenilor, dându-le din timp sfaturi ca
să-şi adune materialele necesare pentru aceasta" 31 •
Activitatea desfăşurată în cadrul acestei forme de educaţie populară se
finaliza, potrivit Regulamentului, printr-un "examen general asupra materiilor
cursului primar, susţinut în faţa unei comisiuni examinatoare compusă din 2
învăţători şi parohul comunei", cei care promovau obţinând un certificat de
absolvire care echivala cu cel de absolvirea cursului primar 32 • În stadiul actual al
cercetării, deţinem puţine date privind susţinerea unor examene de evaluare în
mediul rural. Ştim, însă, că revizoratul s-a preocupat de organizarea lor iar pentru
adulţii din Buhoci şi Tg. Trotuş a eliberat mai multe certificate de absolvire 33 • Pe
9 iunie 1909, învăţătorul B. Zară, informa revizoratul că: "la Bâlca nici un adult na urmat cursul aşa fel ca să poată da examen şi aceasta din cauza dezinteresării lor
şi a autorităţii" 34 • Înmânarea certificatele de absolvire trebuia făcută "odată la toţi,
în aceeaşi zi (o zi de sărbătoare), în prezenţa părinţilor sau reprezentanţilor legali,
a autorităţii comunale şi cât mai mulţi locuitori", prilej cu care dirigintele şcolii
"urma să arate foloasele morale ce trage omul care are cunoştinţe de curs primar
precum şi preferinţa ce-i dă legea- cum ar fi cea relativă la serviciul militar redus
la 2 ani" 35 . În spiritul acestor indicaţii, înmânarea "celor 8 certificate pentru tinerii
care au absolvit" şcoala de adulţi de la Buhoci, în 1904, s-a realizat într-un cadru
festiv, în prezenţa autorităţilor şi a numeroşi săteni 36 . De asemenea, la
lângă lecţiile

27
28
29

30
31
32

33
34
35
36

Idern, fond Şcoala Generală Bâlca, d. 111908, f 36, 46, 62, 68.
Idern, d. 111909, f 46, 50, 84, 85, 86.
Idern, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 111903, f 5.
Idern, fond Şcoala Generală Caşin, d. 111904, f 106.
Idern, fond Şcoala Generală Albele, d. 111908, f. 38.
C. Harnangiu, op. cit., p. 3098-3102.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Bâlca, d. 1/1909, f 59.
Idern, d. 111908, f 57.
Idern, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 111903, f. 143.
Idern, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 111903, f 126.
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solemnitatea de la Tg. Trotuş, din 8 martie 1909, au fost prezenţi primarul,
notarul, picherul, şeful postului de jandarmi şi consilierii comunali, cărora
dirigintele le-a mulţumit pentru sprijinul dat, iar absolvenţii au semnat procesulverbal, "fiecare în dreptul secţiunii ce a urmat, ca o dovadă a progresului
realizat"37 .
Pentru a stimula "prezenţa şi progresul sătenilor la cursurile de adulţi",
care nu erau obligatorii, revizoratul împreună cu autorităţile locale au acordat,
anual, premii constând din obiecte utile în gospodăria ţărănească. Pentru anul
şcolar 1903-1904, suma alocată a fost de 800 de lei, bani cu care s-au
confecţionat, la şcolile de meserii din Bacău şi Tg. Ocna, "pluguri, boroane,
roabe, războaie de ţesut şi dulapuri pentru gospodărie". Datorită întinderii
judeţului şi pentru "a putea lua parte cât mai mulţi adulţi", festivitatea de premiere
"s-a desfăşurat cu deosebită pompa şi solemnitate" în două etape: pe 12
septembrie 1904 la Tg. Ocna, în localul Şcolii de Meserii, şi 26 septembrie la
Bacău, în "sala curţii cu juri din Palatul Administrativ" 38 • Între premianţii acestei
forme de educaţie populară, în anul şco Iar 1903-1904, au fost: Vasile Tătar Grigorene 9, Tache Munteanu - Leontineşti4 ° Constantin D. Creangă - Tescani41 ,
Bejan Gh. Vasile - Racova42 şi Ioan Radu Cârjeu - Caşin43 . Această iniţiativă va
continua, devenind o tradiţie, în activitatea şcolilor de adulţi băcăuane. De altfel,
prin Circulară către revizorii şcolari, din 1908, ministerul generaliza acestă
metodă: "pentru a îndemna pe sătean să urmeze la şcoală, puteţi interveni la judeţe
ca să acorde premii, în unelte agricole, care să se dea prin tragere la sorţi celor mai
sârguitori adulţi" 44 •
b. Obstacole în organizarea cursurile cu adulţii. Implicarea
societăţilor culturale. Întrucât şcolile de adulţi n-au avut caracter obligatoriu,
înfiinţarea lor fiind lăsată pe seama autorităţilor locale, parcursul acestora a fost
influenţat de atitudinea primarului. Dacă în multe localităţi, edilii locali au
manifestat bunăvoinţă şi înţelegere sprijinind învăţătorii în activitatea lor, în
altele, însă, se constată o lipsă totală de interes din partea acestora, sesizările către
revizorat fiind edificatoare: "în bugetul comunei nu s-a prevăzut nimic pentru
luminatul şi încălzitul salei de clasă în timpul cursurilor cu adulţii", dascălul
suportând "din micul său salar aceste cheltuieli mai bine de doi ani" ( 18 februarie
1904, Dămieneşti) 45 ; "din partea persoanelor ce compun sfatul sătesc, juraţii şi
37

38
39
40
41
42

43
44

45

Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,
Idem,

fond
fond
fond
fond
fond
fond
fond
fond
fond

Şcoala Generală Tg. Trotuş, d. l/l909, f. 73.
Şcoala Generală Bogdana, d. 111903, f. 43, 134.
Şcoala Generală Grigoreni, d. 31/1903, f. 89.
Şcoala Generală Leontineşti, d. 2/1903, f. 41.
Şcoala Generală Tescani, d. 111903, f. 88.
Şcoala Generală Racova, d. l/l903, f. 70.
Şcoala Generală Caşin, d. 111903, f. 76.
Şcoala Generală Bogdana, d. 111908, f. 139.
Şcoala Generală Dămieneşti, d. 1/1903, f. 46-49.
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consilerii comunali n-am nici cel mai mic concurs, ba încă sunt contra,
considerând că doar copiii merg la şcoală nu şi adulţii" (22 februarie 1905,
Bijghirt 6 ; "şcoală de adulţi nu s-a putut ţine regulat din cauză că dl. primar a fost
contra şi mi-a pus piedici, îndemnând oamenii să nu vie" (15 aprilie 1905,
Poduri) 47 . Situaţii similare întâlnim la Tescani 48 şi Tg. Trotuş 49 . Învăţătorii
băcăuani şi-au exprimat, în repetate rânduri, dorinţa "ca statul să impună crearea
obligatorie a şcolilor de adulţi": pe 24 februarie 1900, Gh. Toderiţă, de la Buhoci,
propunea ministerului "elaborarea unei legi care să prevadă cursuri de adulţi
obligatorii, în toate comunele rurale, la care să urmeze toţi tinerii de la 14 ani băieţii până la recrutarea în armată şi fetele până la măritiş" 50 iar în 1911, 1.
Ercuţă, de la Tg. Trotuş, considera că ele vor fi eficiente doar când vor "deveni
obligatorii între 16-35 de ani" 51 •
O piedică în organizarea şi buna funcţionare a şcolilor de adulţi din satele
băcăuane a fost lipsa de interes a celor care trebuiau să fie beneficiarii acestei
activităţi. În Raportul general, pe anul şcolar 1903-1904, dirigintele Şcolii
Văsieşti menţiona că: "adulţii au progresat puţin deoarece vin de sila şefului de
garnizoană, sunt necăjiţi, muncesc la fabrică şi exploatarea de găduri, vin la 2 - 4
săptămâni acasă şi n-au cele necesare - cărţi, placă, caiete" . Situaţii similare
întâlnim la Bijghir ("au răspuns doar câţiva din cei ce ştiu carte iar cei mai în
vârstă nu vin sub motiv că merg după afaceri") 53 şi Tescani ("adulţii mă pun să-i
aştept la cursuri iar ei îşi pierd timpul pe drumuri şi la cârciumă") 54 precum şi în
alte localităţi. Învăţătorii vor folosi diferite mijloace, pentru a asigura frecvenţa la
aceste cursuri, de la constrângere ("implicarea jandarmilor în aducerea forţată la
alfabetizare") până la activităţi de conştientizare a importanţei acestei activităţi
• s1at,
~
("amunre,
1mdemn etc. ")55 .
Activitatea şcolilor de adulţi a fost prejudiciată şi de atitudinea unor
învăţători care, invocând multitudinea de sarcini ce aveau de îndeplinit, au refuzat
să organizeze asemenea instituţii: "nu s-au înfiinţat cursuri cu adulţii pe motiv că
fiind casier al societăţii economice, duminicile şi în orele libere, operez în registre
toate încasările şi ieşirile de bani din cursul unei săptămâni" (învăţător, Tescani) 56 ;
A

Idem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 111904, f. 8, 22.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Prohozeşti, d. 4311905, f. 40-41, 56, 60.
48
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111908, f. 17-24.
49
Idem, fond Şcoala Generală Tg. Trotuş, d. 111915, f. 15.
50
Idem, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 111899, f. 50-52.
51
Idem, fond Şcoala Generală Tg. Trotuş, d. 111912, f. 88-89, 172.
52
ldem, fond Şcoala Generală Nr. 6 Moineşti, d. 111903, f. 61, 114, 144, 173.
53
Idem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 111904, f. 8, 22, 25.
54
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111907, f. 68, 73, 76.
55
ldem, fond Şcoala Generală Racova, d. 111901, f. 32. Un grup de tineri din Racova "dorind a se
mai instrui şi convinşi de explicaţiile d-lor învăţători au decis a urma cursul de adulţi".
56
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111902, f. 43.
46
47
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"n-am înfiinţat şcoală de adulţi pentru că este un singur post iar respectivul
conduce o bancă în floare şi o obşte sătească mare" (învăţător, Faraoani) 57 • Alţii
vor invoca nealocarea subvenţiei, de "cel puţin 1O lei, lunar, pentru cel care
conducea un curs de la 5 adulţi în sus", conform Legii învăţământului primar58 •
Au existat, însă, numeroşi învăţători conştiincioşi care nu au beneficiat de acest
stimulent, realitate confirmată de sesizările trimise autorităţilor: "solicit o mică
retribuţiune pentru munca care o fac în timpul liber - cor bisericesc, curs de adulţi,
lucru manual, grădină şcolară" (învăţător, Dofteana) 59 ; "suma mică alocată pentru
şcoala de adulţi o consider o jignire adusă activităţii mele, cu efect descurajant,
care îmi prejudiciază imaginea întrucât toţi îmi râd în nas taxând munca mea drept
fleacuri şi mofturi dăscăliceşti" (învăţător, Dămieneşti) 60 ; "solicit examinarea
adulţilor spre a vedea dacă merit a fi trecut pe tabelul de recompensare şi pentru a
şti dacă, pe viitor, voi continua sau voi renunţa, ca mulţi colegi" (învăţător,
Bijghir) 61 •
Implicarea insuficientă a autorităţilor în organizarea şi buna funcţionare a
şcolilor de adulţi a fost suplinită, în multe locuri, de societăţile culturale naţionale 62 şi locale. Pe 15 ianuarie 1899, Societatea Culturală "Oituzul" din
Bogdăneşti, în Statutul cărei era prevăzut că "membrii Consiliului de
Administraţiune sunt datori a lupta pentru înfiinţarea conferinţelor, orelor de
lectură şi a cursurilor de adulţi", a pus bazele şcolii de adulţi din localitate având
ca deviză "Muncă raţională, economică, patriotism, onestitate şi datorie" 63 . În
1908, "un grup de oameni culţi" din Parincea au constituit Societatea Culturală
,,Deşteptarea", care, avea ca scop ridicarea nivelului cultural al sătenilor
"înfiinţând o şcoală de adulţi şi şezători de seară". Şcoala şi-a început activitatea
pe 11 decembrie 1908 cu "50 elevi, între 14-30 ani, în trei serii- analfabeţi, curs
necomplet şi curs primar complet", şedinţele ţinându-se în zilele de "marţi, joi şi
duminică de la 7-9 seară". Societatea a asigurat condiţiile materiale necesare
alocând 50 lei pentru mobilier (tablă, catedră, 20 bănci) şi fondurile pentru
"luminat şi încălzit" 64 . Pe 10 aprilie 1914, învăţătorul 1. Ercuţă, de la Tg. Trotuş,

Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Faraoani, d. 111910, f. 47-48.
Idem, fond Şcoala Generală Bogdăneşti, d. 1/1899, f. 8.
59
Idem, fond Şcoala Generală Dofteana, d. 1/1902, f. 64.
60
Idem, fond Şcoala Generală Dămieneşti, d. 1/1903, f. 53, 55, 112.
61
Idem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 111904, f. 73.
62
Cele mai importante au fost "Steaua" şi Liga "Deşteptarea", constituite de S. Haret. Prima a
urmărit educaţia maselor, prin intermediul cărţii, înfiinţând colecţia "Biblioteca populară" care,
între 1900-1915, a înregistrat 47 titluri în 763 000 exemplare. A doua şi-a propus "propăşirea
omului de rând", reactivând întreaga mişcare culturală (Maria Itu, op. cit., p. 98-99).
63
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Bogdăneşti, d. 111899, f. 1-7, 12-13.
64
Revista Economică şi Culturală, anul I, nr. 2 şi 3, l februarie 1909, Bacău, p. 49-50.
57

58
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informa Casa Şcoalelor că "a înfiinţat o filială a Ligei «Deşteptarea>> la care este
casier" 65 .
c. Pregătirea învăţătorilor. Preocupări pentru pentru îmbunătăţirea
activităţii şcolilor de adulţi. Având în vedere particularităţile acestor elevi vârsta, nivelul de instrucţie şi educaţie, condiţiile de trai, învăţătorii au acordat o
atenţie deosebită pregătirii metodice pentru a face aceste cursuri cât mai
accesibile. Într-un raport din 1906, dirigintele Şcolii Moineşti recunoaştea că
"acolo unde cursurile sunt organizate şi conduse cu pricepere au un efect salutar
pentru locuitori şi e mare speranţa că, în viitor, ne vom putea bucura de foloasele
lor, atât cei care le urmează cât şi noi dascălii" 66 . Pe lângă experienţa acumulată în
67
şcolile normale, prin disciplina ,,Datoriile învăţătorilor" , dascălii şi-au continuat
perfecţionare, metodică şi ştiinţifică, prin documentare în bibliotecile şcolare şi
populare precum şi în cadrul cercurilor culturale. Vor fi studiate, în primul rând,
revistele "Albina", "Steaua" şi "Jurnalul Societăţii Centrale Agricole", care
cuprindeau diverse instrucţiuni şi popularizau experienţa pozitivă a unor cadre
didactice, precum şi o serie de ghiduri editate de Casa Şcoalelor - Contribufiune la
munca pentru ridicarea poporului de S. Popescu, culegerea Conferinte populare
de G. Coşbuc, Dascălul poporului- manual metodic de educaţie populară. Un rol
important în pregătirea învăţătorilor dar şi în conştientizarea importanţei acestei
forme de educaţie populară, în rândul sătenilor, I-au avut cercurile culturale unde
s-au dezbătut diverse aspecte privind şcolile de adulţi: Cursurile de adulti cu
conferinte populare- o reuşită în dezvoltarea iubirii de şcoală şi biserică (Cercul
Cultural "Cleja") 68 , Cauzelor pentru care şcoalele de adu/fi n-au dat rezultatele
dorite şi propuneri de reorganizare (Cercului Cultural "Buhoci") 69 , Foloasele
cursurilor de adu/fi şi ale bibliotecilor populare (Cercului Cultural "Tescani") 70 •
În acelaşi timp, învăţătorii se vor preocupa de găsirea unor modalităţi
pentru îmbunătăţirea activităţii şcolilor de adulţi. Pe 24 februarie 1900, Gh.
Toderiţă, de la Buhoci, propunea ministerului: 1. "cursuri de adulţi obligatorii, în
toate comunele rurale"; 2. îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecilor cu
"scrieri absolut necesare săteanului"; 3. înfiinţarea unei "poliţii de moravuri care
să combată răul şi să crească gradul moralităţii, al cunoştinţelor practice şi
năzuinţelor spre viitor" 71 • În raportul trimis revizoratului, pe 25 aprilie 1904, N.
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Tg. Trotuş, d. 111914, f. 135, 138.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Moineşti, d. 2/1905, f. 70.
67
Programa analitică cuprindea teme precum: Ce gândesc Jăranii despre şcolile de adu/fi,
Rezultatele unei şcoli de adu/Ji, Tratarea de subiecte potrivite pentru şcolile de adu/fi, Scopul
imediat al şcolii de adu/Ji, Cartea - unul din mijloacele pentru atingerea acestui scop (Maria Itu,
of" cit., p. 191).
6
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 1 Răcăciuni, d. 1/1903, f. 93.
69
Idem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 111903, f. 147.
70
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111908, f. 97.
71
Idem, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 1/1899, f. 50-52.
65
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Pâslaru, de la Caşin, considera că aceste cursuri vor fi eficiente atunci când
"sătenii vor căpăta dragoste de şcoală si vor pricepe că toată munca depusă de
72
învăţător e numai în binele şi folosul lor" • Gh. Chirnoagă, de la Poduri, era
convins că munca sa "va fi încoronată de succesul dorit doar cu sprijinul preotului
şi mai ales al primarului" 73 . În 1911, 1. Ercuţă, de la Tg. Trotuş, făcea următoarele
propuneri pentru eficientizarea cursurilor de adulţi: 1. "să devină obligatorii între
16-35 de ani"; 2. ,jandarmul să fie obligat a însoţi sătenii la cursuri"; 3. "toate
organele din comună şi plasă (preotul, notarul, primarul, inspectorul comunal,
medicul, perceptorul) să-şi spună cuvântul, fiecare în direcţia lui, la aceste
cursuri"; 4. "plata muncii (subvenţia) să fie acordată celui care va depune mai
74
multă muncă având rezultate mai frumoase" .
Pentru a trezi dragostea şi respectul adulţilor pentru instituţia care asigura
instrucţia şi educaţia tinerei generaţii, învăţătorii vor căuta să-i integreze în
activităţile extraşcolare, desfăşurate de elevi, precum sărbatorirea unor momente
istorice importante (24 Ianuarie, 1O Mai) sau organizarea unor serbări în cadrul
cercurilor culturale. Aniversarea a 50 de ani de la Unirea Principatelor Române,
pe 24 Ianuarie 1909, "s-a sărbătorit cu deosebită pompă de şcoalele din Mândrişca
şi V alea Seacă, concentrate pentru a da un caracter cât mai impunător şi
sărbătoresc": după slujba de la biserică, "elevii şcoalei şi cei adulţi au defilat în
faţa primăriei, unde s-a jucat Hora Unirii" mergând apoi la şcoală unde au
75
susţinut un program artistic" • Acelaşi eveniment a fost sărbătorit şi la Bijghir
unde au participat, alături de elevii şcolii, şi ,,21 adulţi ce urmează cursul" 76 •
Festivitatea organizată la Bogdăneşti, pe 10 mai 1901, a cuprins mai multe
momente: un Te Deum la biserică unde "corul elevilor şi adulţilor a executat
imnurile Trăiască Regele şi lată ziua triumfală"; defilarea prin comună- "elevii şi
adulţii executând marşuri precum Desteaptă-te, române! şi Peneş Curcanul;
program artistic la şcoală care s-a încheiat "cu Hora junilor cântată şi jucată de
elevii şcoalei şi adulţi" 77 . Serbarea din 10 mai 1913, de la Tescani, a beneficiat de
sprijinul corului adulţilor, care, într-o "sală arhiplină, decorată cu scoarţe şi lăicere
ţesute în culorile naţionale şi steaguri tricolore a intrepretat cântecele În pădure,
Zis-a badea şi De-arfi mândra" 78 •
Adulţii au fost implicaţi şi în activităţile cercurilor culturale, acest lucru
devenind o tradiţie la şcoala din satul ,,Domniţa Maria" 79 , corn. Letea: cu ocazia
Idem, fond Şcoala Generală Caşin, d. 111903, f. 78.
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Prohozeşti, d. 4311905, f. 40-41, 56, 60.
74
Idem, fond Şcoala Generală Tg. Trotuş, d. 111912, f. 88-89, 172.
75
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Valea Seacă, d. 2/1903, f. 13.
76
Idem, fond Şcoala Generală Bijghir, d. 1/1904, f. 72.
77
Idem, fond Şcoala Generală Bogdăneşti, d. 111901, f. 3.
78
Idem, fond Şcoala Generală Tescani, d. 111912, f. 57, 62.
79
Actuala Şcoală ,,Domniţa Maria" din Bacău - fosta Şc. Gen. Nr. 8 (D. Zaharia, V. Munteanu, E.
Mihalcea, Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Bacău, voi. II, Bucureşti, 1989, p. 96).
72
73
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încheierii anului şcolar 1901-1902, pe 24 iunie 1902, în prezenţa revizorului
şcolar 1. Grigoriu, a fost organizată solemnitatea împărţirii premiilor pentru elevii
şcolilor ce alcătuiau Cercul Cultural "Domniţa Maria" şi pentru cei ai Şcolii de
80
Adulţi de la Fabrica de Hârtie ,,Letea" ; pe 20 februarie 1905, în sedinţa publică
a aceluiaşi cerc cultural s-a prezentat un "program artistic alcătuit din două piese
teatrale - una cu elevii şcoalei şi alta cu elevele adulte de la Fabrica de Hârtie,
recitări, cântece şcolare, exerciţii de ordine şi altele" 81 •
d. Activitatea de îndrumare şi control: Activitatea şcolilor de adulţi era
organizată, îndrumată şi controlată de Ministerul Instrucţiunii Publice, prin
intermediul revizorilor şcolari care aveau obligaţia să verifice respectivele
82
instituţii, "inspecţiunile acestea contând la numărul inspecţiilor obligatorii" •
Întrucât nu toţi diriginţii de şcoli au înţeles necesitatea acestei forme de
educaţie populară, un prim obiectiv al revizoratului şcolar 1-a constituit
înfiinţarea/reînfiinţarea cursurilor cu adulţii în cât mai multe şcoli rurale,
procesele-verbale încheiate fiind edificatoare în acest sens: "să facă tot posibilul
să înfiinţeze cursuri de adulţi" (7 decembrie 1902, Săuceşti, P. E. Stoica) 83 ; "se
vor reînfiinţa cursurile de adulţi de a căror utilitate domnul învăţător e mai mult
decât convins, acesta având o rodnică activitate extraşcolară" (24 noiembrie 1914,
Buhoci, D. Mihăilescu) 84 ; "se vor reînfiinţa cursuri de adulţi, ce pot avea un
frumos succes, datorită interesului ce arată sătenii, ştiutori de carte, bibliotecii
populare"(9 decembrie 1914, Berbinceni, D. Mihăilescu) 85 .
Cu ocazia inspecţiilor efectuate, au fost consemnate şi rezultatele
meritorii ale unor învăţători, precum: "cursurile de adulţi sunt conduse cu
pricepere de dirigintele şcolii, Gh. Toderiţă, în mod gratuit, autoritatea şcolară
aducând mulţumiri acestuia pentru activitatea sa extraşcolară" (4 februarie 1904,
Buhoci, P. E. Stoica) 86 ; "am asistat la cursurile ce se ţin de către dl. învăţător 1.
Făiniţă, fiind prezenţi 23 din 36 adulţi înscrişi; materia se predă conform
regulamentului iar şedinţele se ţin regulat în fiecare duminică; în concluzie,
constat un număr însemnat de adulţi la aceste cursuri şi rezultate îmbucurătoare"
(22 februarie 1909, Lucăceşti, C.V. Vasiliu) 87 •
Activitatea învăţătorilor a fost remarcată şi de reprezentantul ministerului
1. Constantinescu, inspector pentru învăţărnântul primar şi normal primar, care cu
ocazia controlului efectuat la Şcoala Mândrişca, pe 28 noiembrie 1907, făcea
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 1/1901, f. 106, 107.
Idem, d. 111904, f. 67.
82
C. Hamangiu, op. cit., p. 3098-3102.
83
Arhivele Naţionale Bacău, fond Şcoala Generală Săuceşti, d. 111894, f. 24.
84
Idem, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 1/1893, f. 48.
85
Idem, fond Şcoala Generală Berbinceni, d. 2/1894, f. 11, 26.
86
Idem, fond Şcoala Generală Buhoci, d. 111893, f. 25.
87
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 3 Moineşti, d. 2/1894, f. 29.
80
81
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următoarea menţiune: "învăţătorul Th. Dragomir are şcoală de adulţi, la care am
asistat şi noi, îndrumându-i pe săteni pe căile cele bune, purtarea sa făcându-1 atât
de iubit în comună, încât, a făcut din toţi fruntaşii satului colaboratorii săi şi nimic
nu se face aici fără consultarea sa" 88 .

Concluzie
Deschis ideile educaţiei permanente, printr-o întelegere profundă a
raporturilor dintre instituţiile din sfera instrucţiei formale (şcoala) şi cele din zona
instrucţiei nonformale, S. Haret a văzut în şcolile de adulţi un mijloc eficient de
educaţie populară carcaterizat prin pragmatism şi eficienţă socială. Prin înfiinţarea
acestor aşezăminte, şcoala şi-a extins "acţiunea ei binefăcătoare asupra celor
mulţi, care nu beneficiaseră de instrucţia primară", contribuind, astfel, la
reducerea semnificativă a analfabetismului care "constituia o povară si un pericol
pentru înaintarea temeinică a ţării în civilizaţie". Întrucât aceste instituţii n-au avut
caracter obligatoriu, înfiinţarea lor fiind lăsată pe seama autorităţilor locale, cu
toate măsurile luate şi eforturile depuse, rezultatele obţinute n-au fost, peste tot,
cele aşteptate. Chiar dacă, această activitate presupunea implicarea tuturor
factorilor culturali - cadre didactice, preoţi, primari, medici, notari etc.,
"patriotismul învăţătorilor" a constituit factorul decisiv, aceşti "apostoli ai
satului", fără să aştepte vreo răsplată materială, au organizat cursuri cu adulţii,
câteva luni pe an, spre cinstea lor şi folosul ţării.

88

Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Valea Seacă, d. 211903, f. 11.
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100 DE ANI DE LA INTRAREA ROMÂNIEI ÎN PRIMUL
RĂZBOI MONDIAL. OPERAŢIILE ARMATEI ROMÂNE
PENTRU ELIBERAREA TRANSILVANIEI
Dr. Adrian DEHELEANU
One Hundred Years from the Entry of Romania in World War 1. Romanian
Military Operations for Releasing Transylvania

Abstract
On the evening of August 14/27, 1916, following the ratification of the
Crown Council decision in Cotroceni, the Romanian minister plenipotentiary in
Vienna presented the government of the Dual Monarchy a note accompanied by
Romania's declaration ofwar against Austria-Hungary.
Releasing offensive in Transylvania constituted, according to the
Romanian campaign plan of 1918, the main military action on the Romanian front
that sought to achieve the strategic goal proposed. It was conducted between 14 1
27 August - 13 1 26 September 1916 on a front of over 950 km, on mountain and
depression terrains, rugged and forest, with participation of three Romanian
arrmes.
Initially, the cover troops arranged in advance at the passes of the
Carpathian Mountains went into battle. The military actions grew in amplitude as
the scale mobilization and concentration of the main forces increased in the
depression areas west ofthe Eastem and north ofSouthem Carpathian Mountains.
Strategic leading of the Transylvanian offensive was carried out by General
Headquarters - as responsible for directing all the operations of military forces
Romanian.
Keywords: World War 1, the Romanian army, army command, mobilization,
front, strategy, military convention.
În seara zilei de duminică, 14/27 august 1916, potrivit ordinelor Marelui
Cartier General, grupurile de acoperire au înaintat, prin 17 puncte, pe teritoriul
Transilvaniei.
Ofensiva de eliberare din Transilvania a constituit, potrivit Planului de
campanie român din 1916, principala acţiune militară pe frontul românesc prin
care se urmărea să se atingă scopul strategic propus. Ea s-a desfăşurat între 14/27
august-13/26 septembrie 1916 pe un front larg de peste 950 km, în teren muntos şi
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depresionar, accidentat şi împădurit cu participarea a 3 armate române. Iniţial, au
intrat în luptă trupele de acoperire dispuse din timp în trecătorile din Carpaţi,
acţiunile militare de eliberare luând amploare pe măsura mobilizării şi
concentrării forţelor principale, în zonele depresionare de la vest de Carpaţii
Orientali şi la nord de Carpaţii Meridionali. Conducerea strategică a ofensivei în
Transilvania a fost efectuată de Marele Cartier General -responsabil pentru
dirijarea operaţiunilor tuturor forţelor militare române, iar pe plan operativ
1
acţiunile armatelor au fost conduse de comandamentele acestora.
Executarea operaţiei ofensive de nivel strategic la nord şi vest de Munţii
Carpaţi-cea dintâi acţiune de asemenea amploare pregătită şi angajată în istoria
militară modernă a românilor - a provocat o adevărată criză în tabăra Puterilor
Centrale. Analiza situaţiei inamicului în momentul începerii ofensivei armatei
române, conduce la aprecierea că acesta, cu forţele pe care le avea pe moment la
dispoziţie, nu putea opri trecerea trupelor române peste Carpaţii Orientali şi
Carpaţii Meridionali, ci doar, cu eforturi deosebite să întârzie pătrunderea în
lungul trecătorilor din aceşti munţi. 2
Din acest motiv, imediat după declanşarea ostilităţilor, noua conducere
militară superioară germană, în strânsă cooperare cu cea austro-ungară, a luat
măsuri care, într-o primă etapă, să ducă la încetinirea înaintării armatei române,
pentru ca, ulterior, prin transferarea de unităţi de pe celelalte teatre de acţiuni
militare, să desfăşoare o ofensivă concentrică, împreună cu gruparea germanobulgaro-turcă de pe frontal sudic, pentru scoaterea defmitivă a României din
război.

3

Principalul aliniament pe care inamicul a considerat, iniţial, că va putea
opri ofensiva trupelor române a fost râul Mureş. Datorită deplasării rapide a
întăririlor, cât şi întârzierii intervenite în desfăşurarea ofensivei armatei române
pe unele direcţii, ca urmare a situaţiei dificile produsă pe frontul de sud prin
agresiunea bulgară, conducerea de război a Puterilor Centrale a hotărât să
impulsioneze puternic efortul defensiv şi să menţină cu orice preţ aliniamentul de
pe Târnave, la centrul dispozitivului, şi să interzică pătrunderile pe direcţiile
Orşova, Caransebeş, Petroşani, Haţeg şi pe Valea Oltului. 4
Cu toate acestea, în câteva zile, primele obiective stabilite prin planul de
campanie al armatei române au fost atinse. La 24 de ore de la începutul ofensivei,
trupele române, realizând pătrunderi de 8-13 km în dispozitivul inamic, au atins
România în războiul mondial (1916-1919), voi. /, Documente-Anexe, (se va cita în continuare
RRM, Documente-Anexe), Ed. Monitorul Oficial şi Imprimeriile statului. Imprimeria Naţională,
Bucureşti, 1934, p. 7.
2
Ibidem, p. 33.
3
Ibidem, p. 38.
4
Ibidem, p. 39.
1
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aliniamentul muntele Făgeţel (cota 1148), Tulgheş (vest Prisăcani), Valea Bistriţei
(3 km nord-vest de Palanca), Valea Sulţei (1 km sud-vest de Oituz), Vama
Buzăului, Săcele (4 km est de Braşov), sud de satul Porceşti pe valea Oltului,
Măgura pe valea Jiului, "Meterezele lui Tudor" (nord de Vârciorova). După
aproape 40 de ore de la intrarea în acţiune, marţi 16/29 august 1916, Regimentul 6
"Mihai Viteazul" (comandat de colonelul Mihail Darvari), din Grupul "Predeal",
se afla deja la porţile Braşovului, pentru ca la ora 15, autorităţile oraşului să
întâmpine armata română. 5
Pe frontul Armatei 1 române, Grupul "Olt-Lotru", ajungea încă în seara
zilei de 18/31 august 1916 la numai 1O km sud de Sibiu, realizând astfel o
pătrundere de peste 25 km în dispozitivul inamic, cu un ritm propriu de aproape
1O km pe zi. În acelaşi timp, alte unităţi române pătrunseseră între 10-15 km în
importantul bazin minier al văii Jiului, eliberând Petroşanii la 17/30 august 1916. 6
În Carpaţii Răsăriteni, detaşamentele avansate ale Armatei de Nord intrau
victorioase în Târgu Secuiesc la 19 august/lseptembrie 1916 şi continuau să
înainteze cu succes spre centrul Transilvaniei.În câteva zile trupele române
stăpâneau deja toate trecătorile Carpaţilor, Comandamentul suprem pregătind
concentrarea forţelor principale dincolo de linia munţilor şi trecerea lor spre cursul
Mureşului, în interiorul Transilvaniei, pentru a împiedica concentrarea trupelor
Puterilor Centrale şi a constitui astfel o bază sigură de dezvoltare a ofensivei
generale, în legătură cu armata rusă, spre Câmp ia Panonică. 7
Totodată, pătrunderea armatei române eliberatoare în Transilvania a fost
însoţită de numeroase cereri de înrolare în unităţile române a bărbaţilor apţi de
luptă. Zeci de mii de tineri români transilvăneni s-au prezentat comandanţilor
diverselor unităţi româneşti, cerându-le să fie primiţi voluntari.
Acţiunile ofensive întreprinse de trupele române pentru eliberarea
Transilvaniei s-au desfăşurat în felul următor: Armata de Nord, comandată de
generalul de divizie Constantin Prezan, concentrată în nord-vestul Moldovei, între
valea Bistriţei şi cea a Caşinului, a trecut la ofensivă în scopul de a zdrobi orice
rezistenţă a inamicului şi a pătrunde cât mai rapid în văile superioare ale
Mureşului şi Oltului, asigurându-se, astfel, condiţii bune pentru dezvoltarea
succesului spre vest şi stabilirea legăturilor cu Armata 9 rusă. La îndeplinirea
acestei misiuni participau 3 divizii aflate în primul eşalon operativ, care au
organizat şi cele 6 grupuri de acoperire dispuse pe linia frontului, de la râul
Neagra până la Oituz. Terenul pe care a acţionat Armata de Nord - Carpaţii
Orientali - prezintă numeroase trecători, prin care se trece la vest de munţi în
5

Ibidem, p. 122.
Ibidem, p. 124.
7
Ibidem, p. 126.
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marea depresiune a Giurgeului, străbătută de văile Mureşului şi Oltului, după care
se întâlneşte lanţul vulcanic al munţilor Gurghiului, Harghitei şi Baraoltului.
Astfel, grupurile de acoperire ale Armatei de Nord au reuşit ca, până în seara de
17/30 august 1916, să atingă toate obiectivele stabilite, trecând zona muntoasă, iar
la aripa stângă Grupul "Oituz" a depăşit cu 10 km aliniamentul hotărât, ceea ce a
creat condiţii favorabile de pătrundere pe toate direcţiile în depresiunile
Gurghiului, Ciucului şi Bârsei. În faţa atacurilor puternice ale trupelor române,
inamicul s-a retras cu forţele principale ale Brigăzii 16 Landsturm pe aliniamentul
est Topliţa, Ditrău şi cu cele ale Brigăzii 19 Landsturm în depresiunea Ciucului,
realizând legătura cu Divizia 11 cavalerie de la flancul drept al Armatei 7 austroungare în munţii Căliman. 8
În concluzie, Armata de Nord, care a acţionat cu vigoare, în ritm înalt în
primele zile ale campaniei, trupele dând dovadă de un elan combativ ridicat, fiind
conduse cu multă competenţă şi energie de generalul Constantin Prezan, a reuşit
să-şi îndeplinească misiunea primită de a ieşi cu forţele în podişul Transilvaniei şi
a crea condiţii de dezvoltare a succesului spre "poarta" Someşului. Către sfârşitul
operaţiei de armată, datorită situaţiei strategice a forţelor române de pe frontul de
sud, conform ordinelor primite de a se consolida pe aliniamentele atinse, acţiunile
ofensive au avut scopul de a fixa forţele inamice din faţă şi a împiedica deplasarea
lor în alte zone de luptă. În final, în urma ordinului expres primit din partea
Marelui Cartier General, Armata de Nord s-a oprit la ieşirea de vest din Munţii
Vulcanici, luând în continuare măsuri de consolidare pe aliniamentele atinse
succesiv, în scopul de a face faţă unei eventuale contraofensive inamice, care se
contura prin concentrarea de noi forţe în Transilvania sub ordinele armatelor 9
9
germană şi 1 austro-ungară.
Pe timpul acţiunilor ofensive, care au durat, cu unele întreruperi, aproape o
lună de zile (15/28 august-18 septembrie/1 octombrie 1916 ), Armata de Nord şi-a
dezvoltat ofensiva într-o fâşie largă de peste 260 km la început şi de 150 km în
faza finală. Ea a pătruns între 50 şi 100 km în adânc imea dispozitivului inamic,
parcurgând prin lupte grele 20 km în etapa întâi, 30 km în etapa a doua şi 40 km
în ultima etapă, eliberând 12000 km2 din teritoriul românesc aflat sub dominaţia
străină.

10

Ritmul mediu al ofensivei la flancul drept al frontului din Transilvania, pe
întreaga durată de 28 de zile, a fost cuprins între 3 şi 5 km în prima etapă şi de 3
km în celelalte două etape. Întrucât în multe zile ofensiva a stagnat, iar terenul în
care s-a acţionat a fost muntos, împădurit, greu accesibil,acest ritm poate fi
D. Iliescu, Documente privitoare la războiul pentru întregirea României, Bucureşti, 1924, p. 40.
Ibidem, p. 41.
10
Ibidem, p. 43.
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considerat corespunzător atât din punctul de vedere al raportului de forţe existent,
cât şi din cel al dificultăţilor întâmpinate pe parcursul desfăşurării acţiunilor de
luptă.
Lărgimile făşiilor de ofensivă ale marilor unităţi subordonate au fost
diferite în raport cu caracteristicile terenului în care s-au dus luptele şi de
depărtarea dintre direcţiile pe care acţionau grupările respective; 40-80 km la
Divizia 14 infanterie, 30-90 km la Divizia 7 infanterie, 20-40 km la Divizia 8
infanterie, care a înaintat cu o singură brigadă în eşalonul întâi, 40-70 km la
Divizia 2 cavalerie. 11
Grupurile de acoperire au manevrat, de regulă, pe direcţii independente, în
lungul trecătorilor din Carpaţii Orientali, cu depărtări apreciabile între coloanele
care executau atacul. Având făşii de ofensivă largi ca dezvoltare frontală,
grupurile şi-au concentrat forţele şi au rupt apărarea inamicului în sectoare cu o
lungime de 16 km şi 30 km: "Ghimeş", 30 km; "Uz", 20 km; "Oituz", 20 km.
Pe timpul ofensivei, Armata de Nord a avut în atenţie realizarea legăturii
cu Armata 2 română, după depăşirea regiunii muntoase, şi cooperarea cu Armata
9 rusă la aripa dreaptă, unde însă pătrunderea Grupului "Bistriţa" a fost mai mică
în comparaţie cu celelalte grupuri. Acest din urmă fapt s-a datorat insuficientei
realizări a cooperării în luptă între aripile respective ale armatelor aliate,
decurgând în principal din faptul că Armata 9 rusă nu a desfăşurat acţiunile
ofensive preconizate în Convenţia militară din 4/17 august 1916. 12
Comandamentul Armatei de Nord, deşi înfiinţat la data decretării
mobilizării generale, a demonstrat capacitatea şi intuiţia necesare, asigurând o
bună coordonare a acţiunilor de luptă, cărora le-a imprimat caracterul unei
viguroase operaţii de armată.
Armata 2 română, comandată de generalul de divizie Alexandru Averescu,
desfăşurată în centrul dispozitivului frontului de vest şi nord-vest, a vizat, în
prima fază a ofensivei, pătrunderea în Transilvania peste Carpaţii de Curbură şi
Meridionali şi nimicirea inamicului pe frontul dintre valea Slănicului, în munţii
Vrancei, şi masivul Piatra Craiului. În faţa marii unităţi române inamicul avea în
dipozitiv instalate 9 batalioane, 3 escadroane şi 4 baterii, forţele fiind dislocate pe
principalele direcţii. 13
Dispozitivul operativ adoptat de Armata 2 română a fost organizat pe un
eşalon, cu o rezervă. La dreapta între munţii Vrancei şi Baiului a acţionat Corpul
3 armată, comandat de generalul de divizie Constantin Tănăsescu (diviziile 5 şi 6
infanterie), iar la stânga, până la munţii Făgăraş, Corpul 2 armată, sub comanda
11

Ibidem , p. 44.
Ibidem, p. 47.
13
Ibidem, p. 50.
12
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generalului de divizie Dumitru Cotescu (diviziile 3 şi 4 infanterie). În adâncime,
în rezerva armatei, era Divizia 1 cavalerie,comandată de generalul de brigadă Ioan
Herescu, concentrată în zona Curtea de Argeş, Anghineşti. Dispozitivul a fost
judicios alcătuit, avându-se în vedere faptul că în zona de competenţă a Armatei 2
se afla principala trecătoare a Carpaţilor - Predeal - şi că la nord de munţi se
deschidea în depresiunea Bârsei, spaţiu larg pentru efectuarea manevrei de forţe şi
mijloace, care trebuia luat sub control cu rapiditate şi cu efective suficiente. 14
În desfăşurarea sa, operaţia ofensivă a armatei a înregistrat 3 etape.Prima a
cuprins luptele desfăşurate între 15/28 august 1916 şi 20 august/2 septembrie
1916, pentru depăşirea versanţilor exteriori ai Carpaţilor de Curbură, asigurarea
spaţiului de concentrare a forţelor principale ale armatei în depresiunea
Braşovului şi ajungerea pe versanţii interiori (Baraolt şi Perşani). A doua s-a
încadrat în timp între 21august/3 septembrie 1916 şi 28 august/10 septembrie
1916 şi s-a caracterizat prin acţiunile desfăşurate pentru dezvoltarea succesului în
partea centrală a frontului român din Transilvania, concomitent cu deplasarea de
noi unităţi şi mari unităţi în zona acţiunilor de luptă. Cea de a treia etapă
desfăşurată între 29 august/Il septembrie 1916 şi 13/26 septembrie 1916, a
cuprins acţiunile angajate de trupele armatei pentru consolidarea aliniamentului
atins şi sprijinirea Corpului 1 armată, care lupta la sud de Sibiu 15 •
În urma acţiunilor de luptă desfăşurate de trupele Armatei 2 română, în
prima etapă, s-au produs pierderi importante Diviziei 71 infanterie austro-ungară,
s-a pătruns pe toate direcţiile în depresiunea Bârsei, obligând inamicul să se
retragă la vest de Olt, creându-se posibilitatea concentrării forţelor principale ale
armatei la nord de Carpaţii de Curbură şi continuarea ofensivei în podişul
Tâmavelor. Pentru etapa a doua, comandamentul român a hotărât, la 20 august/2
septembrie 1916, ca grupurile de acoperire întărite cu trupe aduse din adâncime să
înainteze şi să pună stăpânire pe linia Baraolt, Racoş, malul nordic al Oltului până
în dreptul Făgăraşului. Grosul armatei, sub protecţia grupurilor de acoperire, urma
să se concentreze în zona Covasna, Sfăntu Gheorghe, Feldioara, Vlădeni,
Braşov. 16

Ansamblul situaţiei militare a României la aproape două săptămâni de la
deschiderea ostilităţilor a impus, pe lângă formarea rapidă de noi mari unităţi, şi
schimbări de comandament la nivel de armată. Astfel, începând cu 28 august/ 8
septembrie 1916, la comanda Armatei 2 a fost numit generalul de divizie Grigore
Crăiniceanu în locul generalului Alexandru Averescu, care a luat comanda

14

RRM, voi. 1, Documente-Anexe, p. 127.
Ibidem, p. 129.
16
Ibidem, p. 132.
15
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Armatei 3 pe frontul de sud, având ca şef de stat-major pe generalul de brigadă
Constantin Cristescu.
Ca urmare a respingerii inamicului la vest de Olt şi a terminării
concentrării forţelor principale destinate acţiunii ulterioare,comandamentul român
a hotărât ca Armata 2 să dezvolte ofensiva spre nord-vest şi spre vest în scopul
nimicirii adversarului, care se organizase defensiv, pe malul drept al râu lui, şi să
pătrundă în podişul Târnavelor. Noua misiune a armatei era destinată să asigure,
cât mai rapid, înaintarea în Transilvania şi să împiedice concentrarea unor
importante forţe inamice, concomitent cu efortul de rezolvare a dificilei situaţii
intervenite pe frontul de sud. Demn de semnalat faptul că misiunea ofensivă a·
Armatei 2 se înscrie în ansamblul strategic defensiv adoptat temporar de
comandamentul român pentru întregul front transilvan. Astfel, la 30 august/12
septembrie 1916, un ordin de la Marele Cartier General dădea o orientare de
ansamblu asupra atitudinii vremelnice ce se va adopta pentru operaţiile din
Transilvania. Armata 2 trebuia să înainteze cu un detaşament pe direcţia Făgăraş,
Sibiu, să ajungă în zona localităţii Ucea de Jos pentru a face joncţiunea cu Armata
1, care avea flancul drept la Avrig 17 •
Armata 2 română a reuşit, în urma luptelor din 2/15 septembrie 1916, să
pună stăpânire pe porţiunea de teren cuprinsă între Olt şi Homorod,având linia de
contact la Rupea, Dăişoara, sud Ticuşu Vechi. Acest succes s-a realizat cu preţul a
numeroase pierderi: 2 ofiţeri şi 68 ostaşi morţi, 7 ofiţeri şi 380 ostaşi fiind răniţi.
Trupele române au capturat 6 ofiţeri, 7 cadeţi, 750 soldaţi, 4 mitraliere şi alte
numeroase cantităţi de arme şi muniţii. 18
Forţa combativă a Armatei 2 va fi însă diminuată din seara zilei de 2/15
septembrie 1916, deoarece, potrivit ordinului Marelui Cartier General, diviziile 2
şi 22 infanterie se vor deplasa pe frontul de sud; trupele Diviziei 22 infanterie au
fost înlocuite cu unităţi ale Diviziei 3 infanterie şi Brigăzii 3 călăraşi. Armata 2
română rămânea, aşadar, doar cu trei divizii de infanterie (4, 3 şi 6) şi două brigăzi
de cavalerie (2 şi 3), întărite cu artilerie, ceea ce a adus la lărgirea făşiilor de
acţiune ale marilor unităţi din compunerea sa. În seara zilei de 4/17 septembrie
Armata 2 a atins pe întregul front obiectivele stabilite de comandamentul superior,
a realizat legătura la dreapta cu cu Armata de Nord - la Lueta, unde ajunsese
Brigada 3 călăraşi -, iar la stânga urma să se realizeze legătura cu Armata 1 printrun detaşament mixt. 19
Începând cu ziua de 6/13 septembrie1916, situaţia Armatei 2 a devenit
complicată, deoarece inamicul din contact, de la nord de Olt şi din adâncime, se
17

Ibidem, p. 146.
Ibidem, p. 148.
19
Ibidem, p. 152.
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puternic. Din informaţiile existente rezulta că în fâşia de acţiune a armatei
inamicul dispunea de următoarele forţe: Divizia 71 infanterie austro-ungară,
întărită cu Brigada 19 Landsturm austro-ungară iar alte forţe se aflau în curs de
concentrare la Sighişoara şi la vest de Făgăraş.
La aceeaşi dată, Marele Cartier General român a ordonat Armatei 2 să se
întărească cât mai puternic pe mai multe poziţii de apărare; în ziua următoare,
7/20 septembrie 1916, armata a primit ordin să organizeze trei eşaloane fortificate.
Primul dintre ele trebuia constituit pe poziţiile cele mai înaintate ocupate de
unităţile sale, cel de al doilea pe cele atinse de trupele noastre de acoperire după
trecerea în Transilvania la ieşirea din defileurile munţilor, iar cel de al treilea pe
aliniamentul iniţial de plecare la ofensivă. Fiecare eşalon trebuia să fie constituit
din mai multe linii fortificate. 20
Caracteristicile acestei operaţii de anvergură reies prin relevarea câtorva
indicatori specifici. Astfel, lărgimea fâşiei de ofensivă a fost de aproximativ 230
km între munţii Vrancei şi Făgăraşului la începutul ofensivei şi de 100 km între
Odorheiul Secuiesc şi A vrig la sfârşitul operaţiei. Adânc imea operaţiei a fost de
120 km la aripa dreaptă între munţii Vrancei şi localitatea Paloş, de 70 km la
centrul făşiei între munţii Bratocea şi podişul Hârtibaciului şi de 90 km la stânga
armatei, între Bran şi Avrig. Pe timpul desfăşurării acţiunilor de luptă în cele 29
de zile ( 15/28 august 1916-13/26 septembrie 1916) trupele române au înaintat
întrun ritm cuprins între 3şi 5 km în 24 de ore. Trebuie de subliniat că acest ritm a
fost obţinut în condiţiile în care a fost necesară depăşirea a două lanţuri muntoase
- Carpaţii Curburii exterioare şi Carpaţii Curburii interioare. 21
Pe plan operativ şi tactic, la nivelul corpurilor de armată, al diviziilor şi
grupurilor, s-au înregistrat, de asemenea, performanţe notabile. Lărgimea fâşiilor
de ofensivă la corpurile de armată a fost de 155 km la Corpul 3 armată şi de 75
km la Corpul 2 armată. Diviziile au acţionat în făşii cuprinse între 60 km şi 14 km,
în aceeaşi fază a acţiunilor. Grupurile de acoperire ale Armatei 2 române au trecut
frontiera în făşii largi de până la 40 km, Cum a fost situaţia Grupului "Putna",
ajungând în depresiunea Braşovului în făşii cu dezvoltare de 4 la 10 km,
îngustându-se sensibil datorită convergenţei direcţiilor de acţiune spre această
depresiune. În total, în cursul operaţiei ofensive au fost eliberaţi circa 8000 km 2
din teritoriul Transilvaniei. 22
La aripa stângă a frontului, misiunea Armatei 1, care forma pivotul
întregului dispozitiv ofensiv era de a înainta cu forţele principale spre valea
inferioară a Mureşului pentru a elibera zona Aba Iulia, Simeria, Porţile de Fier
20

Ibidem, p. 153.
Ibidem, p. 155.
22
Ibidem, p. 162.
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transilvane, Orşova şi apune stăpânire pe înălţimile care domina Cerna dinspre
vest. Ulterior, armata trebuia să elibereze Abrudul şi să opereze în zona
Caransebeş, Dobra, pe Mureş, după care să înainteze fie în Banat, fie la nord de
23
Mureş, spre Tisa (Szeged).
Zona în care şi-a desfăşurat acţiunea Armata 1 română se caracterizează
printr-un relief puternic frământat, cu întinse masive muntoase despărţitoare,
împiedicând comunicaţiile directe atât între grupurile armatei, cât şi între acestea
şi Armata 2 română. De aceea, stăpânirea defileurilor Jiului şi Oltului şi ieşirea
rapidă spre cursul mijlociu al Mureşului devenea indispensabilă pentru succesul
întregii ofensive. Pentru îndeplinirea misiunii, toate grupurile de acoperire au
început deplasarea simultan, la mare depărtare în spaţiu, datorită existenţei
blocurilor muntoase de mare suprafaţă ale Parângului şi Retezatului. 24
În ansamblul ei, operaţia armatei s-a executat în două etape. Etapa întâi s-a
desfăşurat între 15/28 august 1916 şi 20 august/2 septembrie 1916, când grupurile
de acoperire au trecut frontiera şi au creat capete de pod în zona muntoasă., iar cea
de a doua, între21 august/3 septembrie 1916 până la 28 august/10 septembrie
1916, când efortul a fost concentrat pentru dezvoltarea succesului spre Sibiu,
Haţeg şi Cransebeş. 25

Succesele obţinute de trupele române, în urma unor eforturi de luptă
considerabile, au avut drept rezultat eliberarea, în numai 3 zile a numeroase
localităţi la sud de Sibiu, pritre care Turnu Roşu şi Cisnădie. Armata 1 atinsese la
18/31 august aliniamentul Racoviţa, Bradu, nord Veştem, Cisnădie. La această
dată a fost constituit, la Bucureşti, şi comandamentul Armatei 1 române, în frunte
cu generalul de divizie Ioan Culcer care avea în subordine toate trupele române
din sectorul valea Oltului, Orşova; la 20 august/2 septembrie 1916,în subordinea
acestei armate au intrat Corpul "Olt" şi Corpul 1 armată (diviziile 2 şi 11
infanterie), iar de la 22 august/4 septembrie comandamentul Armatei 1 se
stabileşte la Craiova. Rapida înaitare a trupelor Armatei 1 române a silit inamicul
să ia pentru moment hotărârea de a evacua fără luptă Sibiul (a retras astfel
regimentele 300 şi 301 infanterie şi Brigada 143 la nord de oraş). Deşi locuitorii
au solicitat comandamentelor române ca trupele eliberatoare să intre cât mai rapid
în oraş, iar generalul de brigadă Matei Castriş, comandantul Diviziei 23
infanterie, a pledat pentru aceasta, Marele Cartier General a dat ordine
şovăielnice. Această întârziere în adoptarea deciziei îşi va pune amprenta asupra
evoluţiei militare din zonă. Deşi regimentele 1 grăniceri, 44 infanterie şi 23
artilerie se găseau în apropierea Sibiului şi informaseră pe cei în drept că oraşul
23

Ibidem, p. 173.
Ibidem, p. 175.
25
Ibidem, p. 177.
24
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era evacuat, ele au primit ordin să se oprească pe marginea de sud a acestuia. Între
timp, inamicul, a reocupat Sibiul, unităţile române retrăgându-se prin Şelimbăr la
Veştem.

26

Grupul "Jiu" a început ofensiva în noaptea de 14/27 spre 15/28 august
1916, având dispozitivul organizat pe trei coloane. El s-a angajat în luptă cu
Brigada 144 infanterie austro-ungară (5 batalioane întărite cu artilerie). Grupul a
acţionat cu coloana principală în lungul comunicaţiei de pe valea Jiului, iar cu
celelalte pe pantele şi culmile adiacente acestei văi. După ce a anihilat pichetele
inamice de la Gremeni şi Gropul, coloana din dreapta şi-a deschis drum cu
uşurinţă spre depresiunea Petroşani, eliberând oraşul Petrila în ziua se 16/29
august 1916. Coloana de centru a avut misiune mult mai grea, deoarece Valea
Jiului era blocată cu abatize de sârmă, alte baraje şi fortificaţii de campanie; de
asemenea, inamicul efectuase distrugeri pe căile de comunicaţii, iar lipsa podului
de peste Jiu a îngreunat acţiunile trupelor române.De aceea, comandamentul
român a hotărât să se facă efortul prin pasul Vulcan.Ca urmarea a acţiunilor
întreprinse în primele două zile de luptă, trupele Grupului "Jiu" au depăşit cu 6-8
km obiectivul fixat iniţial astfel că în zilele următoare s-au luat măsuri de
consolidare a aliniamentului cu centrul în pasul Merişor. 27
La flancul stâng al Armatei 1 şi a întregului front carpatic acţiona Grupul
"Vârciorova" sau "Cema", format din trupele Diviziei 1 infanterie, comandate de
generalul de brigadă Ion Dragalina. El şi-a început cariera ca ofiţer în armata
austro-ungară, trecut apoi în ţara liberă pentru a pregăti lupta pentru dezrobire,
generalul Dragalina avea privilegiul să lupte, în fruntea diviziei, în locurile sale de
origine. Grupul "Vârciorova"- compus din Brigada 1 infanterie cu 10 batalioane
şi 11 baterii - a avut ca misiune să atingă mai întâi un aliniament pe valea râului
Bahna, fixat pe localităţile Cireşu, Bunoica şi pe Dunăre până la Vârciorova,
pentru a opri un eventual atac al inamicului. Ulterior, grupul trebuia să acopere
înaitarea Diviziei 1 infanterie spre valea Cernei. În urma cercetării amănunţite a
apărării inamicului, s-a constatat că poziţia atacată de trupele române făcea parte
dintrun sistem defensiv bine organizat, care se întindea spre sud pe culmile
28
Drănicului, Ozoina şi pe dealul Alion, acoperind valea inferioară a râului Cerna.
Pe baza noilor ordine primate în zilele următoare, în făşia Armatei 1 se vor
desfăşura în această etapă mai multe acţiuni ofensive, ajungându-se la
aliniamentul pe care se va hotărî în fmal să se treacă la apărare. Astfel, Grupul
România în războiul mondial (1916-1919), voi. I, Capitolele 1-VIII, (se va cita în continuare
RRM, voi. l), Ed. Monitorul Oficial şi lmprimeriile statului. Imprimeria Naţională, Bucureşti,
1934, p. 11.
27
RRM, voi. I, p. 78.
28
Ibidem, pp. 79-80.
26
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"Olt-Lotru" a reuşit să elibereze la 22 august/4 septembrie 1916 localităţile
Poplaca şi Gura Râului, iar la 23 august/5 septembrie 1916 Avrigul. Până la data
de 28 august/10 septembrie 1916 luptele în raionul Sibiu au avut un caracter local,
cu scopul menţinerii aliniamentului atins şi efectuării unor recunoaşteri de
cavalerie. În urma acestora s-a constatat că inamicul aduce noi forţe din
adâncimea operativă. L 28 august/10 septembrie 1916 s-a terminat concentrarea
Corpului de Olt, unităţile grupându-se în diviziile 13 şi 23 infanterie. În ziua
următoare Armata 1 a primit ordin să se consolideze pe aliniamentul atins. 29
Operaţia ofensivă a Armatei 1 române s-a executat întro făşie foarte largă,
de 460 km, ruperea apărării inamicului făcându-se în trei sectoare, cu o dezvoltare
frontală însumând aproape 150 km. Acţiunile de luptă ale celor trei grupări de
forţe, de la Olt, Jiu şi Cema s-au desfăşurat pe direcţii mult mai depărtate în
spaţiu: între grupurile Olt şi Jiu de 60 krn, între grupurile Jiu şi Cema de 100 km.
Pătrunderile trupelor subordonate Armatei 1 române, cât şi lărgimea făşiilor în
care s-a desfăşurat ofensiva au fost: la Grupul Jiu, de 35 km adâncime şi 25 km
lărgime; la Grupul Cema, de 1O km adâncime şi 20 km lărgime. Succesele
limitate ale Armatei 1 au fost influenţate negativ de lipsa de legătură cu trupele
Armatei 2 române, care, la începutul ofensivei, se găseau la o depărtare de
aproximativ 80 km. 30
Cu toate aceste greutăţi, trebuie remarcat efortul ostaşilor români de a-şi
îndeplini misiunile în condiţii bune, creând premise de dezvoltare a succesului
pentru ajungerea pe aliniamentul Mureşului mijlociu, stabilit prin planul de
operaţii al Marelui Cartier General pentru prima etapă. Analiza desfăşurării
operaţiei ofensive în făşia Armata 1, oprită în momentul când se creaseră capete
de pod dincolo de munţi, probează că dacă situaţia pe frontul de sud nu ar fi
devenit aşa de critică şi în condiţiile unor măsuri strategice oportune ale Marelui
Cartier General, înaintarea trupelor române până atunci ar fi pus baze ferme
îndeplinirii integrale a misiunii încredinţate. 31
După şocul puternic înregistrat în primele zile ale intrării României în
război, agravat şi de ştirile privind înaintarea victorioasă în Transilvania a trupelor
române eliberatoare, conducerea politico-militară a Puterilor Centrale a trecut la
pregătirea detaliată a ripostei. Favorizate de acalmia intervenită pe celelalte
fronturi de luptă europene, Puterile Centrale au avut posibilitatea să concentreze
pe frontul românesc noi forţe din rezerva strategică de pe frontul oriental, unde
mai întâi acţionase şi Armata 9 germană; acestea se vor deplasa relativ rapid în
Transilvania , unde îşi vor conjuga eforturile cu trupele armatelor 1 şi 7 austro29
30
31

Ibidem, p. 82.
Ibidem, p. 84.
Ibidem, p. 85.
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ungare, care luptau pentru oprirea ofensivei armatei române înainte ca aceasta să
atingă primul său aliniament pe Mureşul mijlociu. Trebuie evidenţiat că în optica
Marelui Cartier General german şi a kaizerului Wilhelm al II-lea, efortul de război
împotriva României avea prioritate absolută asupra altor acţiuni militare ale
coaliţiei în a doua jumătate a campaniei anului 1916.Pentru stoparea rapidă a
înaintării armatelor române şi în vederea scoaterii din luptă până în iarna 19161917, specialiştii germani au preconizat executarea unor operaţii în forţă şi viteză,
mizând pe surprindere, pe aplicarea unor procedee specifice războiului de
mişcare. În egală măsură , inamicul a încercat să valorifice şi avantajele sale în
experienţa de război , pregătirea cadrelor, calitatea şi cantitatea mijloacelor de
luptă întrebuinţate. Pe frontul românesc au fost, în consecinţă, deplasate aproape
numai mari unităţi de elită 32 •
Raportul de forţe s-a echilibrat în acest fel substanţial, celor trei armate
române aflate în ofensivă opunându-li-se trei structuri similare inamice, iar în
condiţiile în care de pe frontul de nord comandamentul suprem român dirija pe cel
de sud noi forţe s-au creat premisele iniţiativei strategice de către Puterile
Centrale. De altfel, Marele Cartier General român a renunţat în mod premeditat la
ofensiva în Transilvania şi Banat, pentru a rezolva situaţia ivită pe frontul din sud,
adoptând temporar dispozitive de apărare . strategică, corespunzătoare noului
raport de forţe.
În concepţia comandamentului inamic, maxima urgenţă o prezenta oprirea
ofensivei româneşti în zona Jiu şi concentrarea în raionul Sibiu a resurselor
devenite disponibile. Comanadantul Armatei 9 germane a apreciat că preluarea
iniţiativei strategice reclama executarea unor lovituri succesive asupra trupelor
române care trecuseră Carpaţii, iar ulterior urma să se încerce pătrunderea prin
surprindere prin trecătorile din Carpaţii Meridionali în Muntenia. Pentru
concretizarea acestei concepţii s-a hotărât ca prima lovitură să se execute asupra
trupelor române de la sud de Sibiu în scopul nimicirii acestora, după care marile
unităţi ale Armatei 9 germane urmau să se regrupeze şi să execute o manevră
învăluitoare asupra arpei stângi a Armatei 2 române. Concepţia inamicului se baza
pe două elemente hotărâtoare: întâiul era constituit de certitudinea pe care o
reprezenta concentrarea rapidă a unor mari mase de trupe proprii pe frontul din
Transilvania, posibilitate transformată în realitate ca urmare a faptului că aliaţii
României din Antantă nu au procedat la operaţiile ofensive pe care se angajaseră
ale declanşa; pe de altă parte exista posibilitatea care se profila pentru trupele
bulgaro-germane din sud de a porni o ofensivă împotriva dispozitivului românesc
de apărare, circumstanţă favorizată de inactivitatea frontului aliat de la Salonic.
Însumate, aceste elemente urmau să oblige forţele militare ale României să lupte
32
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concomitent pe două fronturi, de o lungime considerabilă, apărându-se în faţa
unui inamic superior în efective şi în dotare cu tehnică militară. Înainte de
începerea bătăliei de la Sibiu, situaţia forţelor inamicului era mult mai favorabilă
decât în perioada precedentă, el dispunând de două armate (9 germană şi 1 austroungară) şi de o parte din Armata 7 austro-ungară. 33
Făcând o comparaţie în privinţa înzestrării tehnice a celor două tabere,
reiese că la nivel de batalion trupele inamice aveau în dotare câte 6-8 mitraliere,
la care se adăugau 4 aruncătoare de mine uşoare şi 8 aruncătoare de grenade, în
fiecare divizie exista în organică şi o companie specială de aruncătoare de mine a
12 piese. Regimentele de infanterie austro-ungare mai dispuneau de 4 tunuri de
însoţire. În schimb, puterea de foc a batalionului român în această primă campanie
nu se putea compara cu cea a adversarilor: compania de mitraliere funcţiona doar
la nivel de regiment şi nu de batalion, iar mijloacele suplimentare de foc, ca
aruncătoare de mine, de grenade şi de flăcări, erau ca şi inexistente. Inamicul, deşi
se arăta în sectoarele de la flancuri inferior în efective, realizase însă o densitate
de forţe şi mijloace mult mai mare pe direcţiile principale de acţiune, beneficiind,
totodată, de o mai mare libertate de manevră de legături mai rapide, de
posibilitatea aducerii unor rezerve puternice. 34
Ofensiva eliberatoare a armatei române în Transilvania desfăşurată în a
doua parte a lunii august şi prima jumătate a lunii septembrie a anului 1916, a fost
executată, potrivit planului de operaţii conceput de Comandamentul de căpetenie
român, de către 3 armate, 1, 2 şi de Nord, dispuse în lanţ de a lungul Carpaţilor de
la Orşova la Vatra Domei, pe un front de peste 950 km, simultan şi într-un ritm
extrem de alert, ceea ce a surprins apărarea inamicului. Desfăşurarea operaţiilor în
favoarea trupelor române în primele două săptămâni a determinat importante şi
grabnice modificări în compunerea forţelor inamice, ca şi reevaluări ale concepţiei
sale iniţiale. După aprecierile Înaltului comandament german, ofensiva energică a
armatei române scosese în evidenţă vulnerabilitatea forţelor Puterilor Centrale ce
operau în Transilvania şi produsese o situaţie strategic-operativă deosebit de
critică pe întregul teatru de operaţii european. Reuşita ofensivei de străpungere a
Carpaţilor, îndelung studiată şi temeinic pregătită de comandamentul suprem
naţional, a constituit o expresie elocventă a capacităţii de concepţie şi execuţie a
forurilor româneşti de conducere militară, în primul rând a Marelui Cartier
General dar, deopotrivă, a comandanţilor diverselor eşaloane operative 35 •
Operaţia ofensivă a trupelor române a urmat, în linii principale, graficul
planificat de Marele Cartier General, până în momentul în care agresiunea din sud
33
34
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a provocat căderea Turtucaiei. O dată cu aceasta, înaintarea viguroasă a trupelor
române, a pierdut treptat din ritmul iniţial, datorită deplasării unor forţe
importante pe frontul de sud, şi a trebuit să fie stopată temporar. Decizia
comandamentului suprem român de a opri în faza de început ofensiva în
Transilvania şi a respinge atacul bulgaro-germano-turc de pe frontul sudic,
adoptată şi aplicată într-o conjunctură complexă, în care aliaţii, fără a-şi respecta
angajamentul nu declanşaseră puternicele ofensive promise pe fronturile de est,
vest şi balcanic, pentru a împiedica deplasarea unor noi forţe inamice împotriva
României, s-a dovedit însă justă. Renunţarea premeditată, în mod temporar, la
ofensiva de pe frontul de nord, nord-vest nu a însemnat decât un moment de
reorientarea eforturilor de război pentru eliminarea celui mai ameninţător pericol,
cel de pe frontul de sud. Se impune a sublinia că armata română trebuia să
desfăşoare de fapt operaţii concomitente pe două fronturi, a căror dezvoltare
depăşea 1500 km, amplitudine neatinsă de niciun front din Europa, cu o
configuraţie şi elemente de ordin teritorial-geografic variate, având deci o situaţie
mai dificilă decât oricare dintre armatele aliate 36 •
În circumstanţele concentrării unor puternice forţe proprii în Transilvania şi a
suspendării ofensivei române pe frontul de nord, comandamentul suprem inamic a
hotărât să preia iniţiativa strategică, declanşând contraofensiva. Trecute în
apărare, trupele române au vădit un ridicat potenţial combativ, au alternat judicios
acţiunile defensive cu cele ofensive, au zăgăzuit tentativele adversarului de a
pătrunde la sud de Carpaţi.
Ofensiva armatei române în Transilvania, prin care un număr însemnat de
localităţi au fost eliberate, deşi a fost temporar stopată de puternica maşină de
război a Puterilor Centrale, a reprezentat o acţiune curajoasă şi glorioasă
deschizând drumul dătător de speranţă către momentul mult aşteptat al unirii
tuturor românilor într-o ţară liberă şi independentă.

36
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EXPLOATAREA PRODUSELOR PETROLIERE ŞI MINIERE
ÎN TIMPUL OCUPAŢIEI GERMANE
DIN 1916-1918
Dr. Dan-Ovidiu PINTILIE

The Exploatation of the Oii and Mining lndustry in the German Occupation
between 1916-1918

Abstract
The study describes the period between 1916-1918, when the German
occupant of a ha1f part of Romania started to readjust a part of the oi1 industry
destroyed, at the end of 1916, out of strategic reasons by the Romanian
authorities, directed by the English military mission. It contains data about the oil
and mining industry, sites, localities, outputs, refineries, export, roads, transport
facilities, etc.
Keywords: Oil lndustry, Romania, World War 1, English Military Mission
După

intrarea României în Război, în 1916, ciclul de dezvoltare al
industriei petroliere româneşti intră într-o perioadă de declin. Pentru a lipsi
Puterile Centrale de posibilitatea de a folosi petrolul românesc în războiul contra
Antantei, guvernul a dispus înaintea retragerii în Moldova distrugerea întregii
regiuni petrolifere din Muntenia.
În judeţele Prahova, Dâmboviţa şi Buzău au fost distruse pete 2.500 de
puţuri şi sonde. Au fost aruncate în aer rezervoare cu o capacitate totală de peste
150.000 mc şi distruse peste 70 de rafmării. De asemenea, au fost incendiate
830.000 tone produse petroliere.
Revista "Argus" din 14 octombrie 1920 arăta că în decembrie 1916 se
aflau în şantierele petrolifere 962 puţuri în exp1oatare, 341 puţuri în foraj, o
producţie zilnică de 5.000 tone, rezervoare cu o capacitate de 1,5 milioane tone,
50.000 vagoane-cisternă, 1.500 locomotive şi 3 conducte de diferite mărimi şi
lungimi care legau Gara Băicoi de Constanţa. În decembrie 1918, la retragerea
trupelor germane vor mai rămâne 437 puţuri în exploatare, 299 puţuri în foraj, un
număr destul de mic de sonde, o producţie zilnică de 3000 tone, rezervoare cu o
capacitate de doar 300.000 tone, 1.500 vagoane-cisternă, 150 locomotive şi 3
conducte din care două erau legate la portul Giurgiu 1•
,.Argus", 14 octombrie 1920; vezi şi Eugen C. Munteanu, Teodor Necşa, JefUirea petrolului
românesc de către trusturile imperialiste în anii 1919-1923, în "Studii şi referate privind istoria
României", partea a 11-a, Academia RPR, 1954, p. 1153.
1
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Primul Război Mondial ne-a dat nouă românilor proba cea mai evidentă că
altele au fost interesele noastre, în materie de petrol şi altele, interesele marilor
trusturi străine care au activat în acest domeniu. Din necesităţi strategice
superioare, "mândra şi impunătoarea noastră industrie de petrol a trebuit să-şi dea
sufletul la începutul iernii anului 1916, în vâlvătăile uriaşelor flăcări mistuitoare şi
în înăbuşitorii nori de fum". Tot ce a fost creat până la acea dată a fost ars, iar
rodul "muncitor şi străduinţele de zeci de ani de zile" a rămas o amintire 2 •
Din păcate, germanii au fost cei dintâi, urmaţi apoi, după război, de
societăţile petroliere proprietare, care au ridicat din scrum o nouă industrie, pe
care au prevăzut-o cu inventarul necesar, adaptat cerinţelor ultimelor progrese în
materie de petro 1.
După înfrângerea armatei române şi retragerea acesteia împreună cu
familia regală şi autorităţile civile în Moldova, Germania a constituit imediat, în
teritoriul ocupat, un Stat Major Economic, care încă din decembrie 1916 şi
ianuarie 1917 a organizat un număr de 16 secţiuni, fiecare cu atribuţiile bine
definite. Astfel, erau secţia 5 - uleiuri minerale, secţia 12 - minele, secţia 16 electricitate etc. Petrolul ocupa un loc de frunte în planurile trupelor germane şi ca
urmare a ordonanţelor puse în vigoare, toţi proprietarii de terenuri petrolifere au
fost obligaţi să reînceapă fără întârziere activitatea de extracţie şi foraj.
Datorită măsurilor pe care le vor lua, marea majoritate a sondelor şi
rafmăriilor vor fi puse în stare de funcţiune astfel că se va ajunge la 72% din
totalul producţiei de petrol obţinută de România înainte de declanşarea războiului.
Ţiţeiul va fi prelucrat în cele două mari rafinării ale ţării Steaua Română şi Vega
care nu au avut distrugerile aşa de mari cum s-a crezut, putând fi destul de repede
refăcute, precum şi cu ajutorul producţiilor obţinute de Concordia şi
Intemaţionala, toate cu capital german şi olandez.
Conform rapoartelor oficiale ale Statului Major Economic s-a prevăzut
modul cum a fost organizat pentru exploatare teritoriul ocupat, în luna ianuarie
1917, confiscându-se şi inventariindu-se următoarele cantităţi de mărfuri preluate
de trupele germane 3 :
Nr. crt.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mărfuri

Cereale, făină, porumb, furaje
Produse petrolifere
Tutun brut
Lână de oi
Mohair găsit în Gara Bucureşti
Bumbac şi aţă
Piei de vite
Piei de viţel

Tone 1 Bucăţi
800.000 tone
65.000 tone
4.000 tone
1.250 tone
180 tone
30 tone
7.612 bucăţi
39,5 tone şi 487 bucăţi

G. Damaschin, Problema Combustibilului şi politica de stat, în ,,Analele Minelor din România",
an 6, nr. 1O, octombrie 1923, p. 760.
3
Analele Minelor din România, an 6, nr. 2, februarie 1923, p. 113.
2
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

68 bucăţi
80 tone
25 tone
800tone
125.000 bucăţi
64 tone
149 tone
305 tone
3405 bucăţi şi 1,3 tone
37 tone
22.850mp
200 bucăţi

Piei de cal
Coajă de steiar
Coajă de brad
Material de tăbăcărie
Piei de oaie şi de miel
Plumb
Fier
Aramă

Cazane de

aramă

Alamă

Carton gudronat
Cai (de la tramvaiele din

Bucureşti)

Exportul de produse alimentare
lunii ianuarie 1917 a fost următorul:
rfara
Pennania
!Austro!Ungaria
rrurcia
!Bulgaria
TOTAL

Grâu
105
27784

Secară

Făinuri

320C
3416

şi

furaje (în tone) efectuat până la

144

145

Porumb
631"i

12

175

3845

g

116
116,
12494

212~

156

32S

203

sfărşitul

Orz
1456

Tărâţe

10

1902

32

31

210

32
42

957
4315

3607

35<:
39C

315

Ovăz

Fasole

328~

Diverse
105

-

Secţia

nr. 5 - Petrolul, s-a organizat astfel că în ianuarie 1917, în afară de
sucursala din Câmpina s-a înfiinţat şi a doua sucursală în Ploieşti. S-a cerut şi s-a
primit aprobarea de la O.K.M. (Ober Kommando Mackensen) ca regiunea minieră
Buzău să se subordoneze administraţiei militare, judeţul Buzău făcând parte din
,,regiunea frontului".
Sucursala de la Câmpina a instituit în staţia de încărcare Câmpina un birou
pentru înregistrarea vagoanelor cisternă, astfel cantităţi însemnate de produse
petroliere aflate în staţia Băicoi au fost îndreptate spre staţia de pompe a societăţii
"Astra Română" care, având distrugeri mici a putut fi reparată, iar legăturile cu
rezervoarele celorlalte societăţi putând să funcţioneze. Din totalul celor 65.000
tone produse petroliere şi anume: ţiţei care era în cantitatea cea mai mare, benzină
uşoară şi grea, gazoil, păcură, diverse uleiuri şi amestecuri de diverse produse,
36.000 tone se aflau la Câmpina şi 27.000 tone la Ploieşti. În aceste cantităţi nu
erau prinse cantităţile care se găseau răspândite în diversele depozite ale societăţii
,,Distribuţia" care a ordonat o inventariere a stocurilor sale care au scăpat de
distrugere. Deoarece necesarul ţării în ceea ce priveşte produsele petrolifere se
ridica înainte de război la 530.000 tone anual, s-a recomandat cu insistenţă,
tuturor cea mai mare economie, astfel că multe instalaţii au fost transformate
pentru a întrebuinţa altfel de combustibil şi anume: cărbuni, cocs şi lemne.
Pentru expedierea produselor petroliere în Germania s-au constituit la
începutul lunii februarie, primele garnituri de tren "Victoria" care au transportat
https://biblioteca-digitala.ro
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benzină uşoară,

uleiuri, dar foarte multe produse fuseseră exportate în Germania
prin Cemavodă. Aceste garnituri trebuiau să aibă un număr de 42 vagoane fiecare,
dar din cauza lipsei vagoanelor începând cu luna aprilie au funcţionat doar cu câte
18 vagoane.
Pentru repunere rapidă în funcţiune a şantierelor de petrol, a fost chemat
de la Berlin, directorul Schelelor "Steaua Română"- Miiler care a făcut o lungă şi
amănunţită inspecţie în regiunea Câmpina, pentru stabilirea distrugerilor şi
planurilor de refacere a sondelor şi puţurilor de mână. În urma inspecţiei s-a
înfiinţat un comandament al câmpurilor petrolifere române (Kodoel) care trebuia
să aprovizioneze în mod unitar şi prompt, cu materiale şi personal, toate
societăţile care îşi începeau activitatea. Totodată, comandamentul era necesar
pentru înlăturarea greutăţilor de aprovizionare şi de transport, care era de aşteptat,
odată cu sosirea într-un mare număr a lucrătorilor şi prizonierilor de război. Cu
toate forţele, s-a început desfundarea sondelor, efectuarea de sondaje noi în
locuirile considerate ca bune pentru exploatarea ţiţeiului pentru că stocurile erau
mici iar producţia era necesară pe fronturile de război.
Prima sondă a societăţii "Steaua Română" a fost repusă în funcţiune la 15
februarie 1917, 13 sonde au fost puse în exploatare la sfârşitul lunii martie 1917,
iar la sfârşitul lunii martie 1918 erau puse în lucru un număr de 369 sonde 4 • La
jumătatea uni iunie 1917, producţia zilnică totală era de 338 vagoane cantitatea
apropiindu-se de producţia obţinută de război şi care era între 580 şi 600 vagoane.
Producţia zilnică obţinută de Kodoel începând cu aprilie 1917 va fi de 31
vagoane zilnic şi se va ajunge la 2.574 vagoane pe zi în luna decembrie 1917.
Dacă în luna mai producţia s-a obţinut cu 88 sonde în producţie, două sonde noi,
opt forând în adâncime şi 75 în remontaj, în luna decembrie 1917 producţia era
5
obţinută de la 335 sonde .
Autorităţile germane au hotărât ca ţiţeiul obţinut la Câmpina să fie prelucrat în rafmăria societăţii Steaua Română din Câmpina, iar cel de la Buştenari,
Băicoi şi Moreni în rafinăria Vega din Ploieşti aparţinând de grupul Concordia.
Ca urmare, s-a trecut la efectuarea reparaţiilor de la rafinăria societăţii Steaua
Română dar exista o lipsă de lucrători specialişti, în special distilatori, astfel că nu
s-au putut pune în funcţie în luna aprilie 1917 decât două baterii de distilat.
Totuşi, la sfârşitul lunii aprilie au fost gata pentru export 1200 tone de ţiţei.
La Ploieşti s-au terminat în rafmăria Vega prelucrarea a 450 vagoane de
ţiţei pompate de la Plopeni, după care activitatea a încetat deoarece trebuia
reparată conducta Băicoi - Ploieşti care alimenta cu ţiţei rafinăria. Toate
produsele petroliere existente pe al diferite rafinării petroliere din Ploieşti au fost

4

Carol Gustave Rommenhoeller, La Grande-Roumanie: sa structure economique, sociale,
financiere, politique et particulierement ses richesses, La Haye: Martinus Nijhoff, 1926, p. 399.
5
Analele Minelor din România, an 6, nr. 2, februarie 1923, p. 117-124.
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adunate şi transportate în 2-3 săptămâni, adunându-se inclusiv din scursori o
cantitate de opt tone de ţiţei.
Pentru trebuinţele exploatărilor petrolifere s-au repus în funcţiune rapid
fabricile de cherestea din Sinaia, Buşteni şi Azuga.
În perioada 26 aprilie - 1O mai 191 7 a fost obţinută o producţie de 8. 513
tone ţiţei sau 47 vagoane a câte 10 tone fiecare care au fost exportate, pentru
teritoriul ocupat fiind asigurate doar 6.582 tone derivate. Toate mijloacele de
transport disponibile au fost zilnic complet întrebuinţate, cererile societăţilor abia
putând fi acoperite. Camioanele erau necesare pentru mari transporturi cu
lernnărie pentru sonde de la fabricile de cherestea şi cu diverse materiale de
construcţie aduse din Germania, astfel că trebuia permanent sporirea
autocamioanelor. Pentru a înlătura lipsa lernnăriei pentru sonde, comandamentul
câmpurilor petrolifere a intrat în legătură cu secţiunea VII B- exploatări păduri şi
cu Statul Major Economic pentru mărirea producţiei gaterelor de la fabricile de
cherestea. Ca urmare, se produceau, zilnic la Azuga 10 mc, la Sinaia 25 mc şi la
Buşteni 30 mc. La sfărşitul lunii mai fabricile au predat pentru Kodoel o cantitate
de 140 mc lernnărie pentru sonde. Sondele înghiţeau mari cantităţi de lemne astfel
că în afară de fabricile de pe valea superioară a Prahovei s-a dat în funcţiune şi cea
din Fieni astfel că acestea lucrau zi şi noapte peste 100 mc pe zi din care 60 mc
erau pentru sonde şi 40 mc pentru organele militare.
La toate aceste activităţi au lucrat într-o primă etapă un număr de 2.100
prizonieri de război, apoi 1.900 în luna iunie care lucrau şi la repararea şoselelor.
În urma instituirii unor controale severe care verificau modul de
întrebuinţare a combustibilului, exportul s-a îmbunătăţit astfel că în prima
jumătate a lunii mai s-au exportat 7.696 tone. A fost pusă în circulaţie pe o
distanţă de 8 km calea ferată de exploatare a fabricii Azuga, iar lernnăria pentru
sonde a fost transportată cu trenul al Băicoi unde era depozitată şi apoi distribuită
potrivit necesarului diferitelor societăţi.
Militarii germani, austro-ungari şi prizonierii de război au refăcut şoselele
Telega- Buştenari, Filipeştii de Pădure- Moreni, Haimanele- Moreni, OchiuriRăzvad. De asemenea, s-au început lucrările pentru o şosea nouă Moreni Ochiuri şi un drum de transport (forderbahn) în Valea Runcu. Totul era calculat
pentru ca comandamentul de la Câmpina să hotărască "ajutorul militar" ce se
dădea societăţilor petroliere în trupe, prizonieri, mijloace de transport şi materiale.
Pentru paza schelelor s-a instituit în Câmpina un birou de poliţie.
Comandamentul austriac de petrol şi-a început activitatea în a doua parte a
lunii mai 1917, la început lucrând la schelele Băicoi şi Ţintea 6 .
Deoarece funcţionarea rafmăriilor a întâmpinat în general mai multe
greutăţi decât s-a prevăzut, nu s-au putut umple cu produse petroliere toate
6

Analele Minelor din România, an 6, nr. 2, februarie 1923, p. 118-119.
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vagoanele cisternă sosite pentru încărcare. Pentru a nu se provoca întârzieri
acestea s-au umplut cu păcură de uns şi s-a trecut la mărirea staţiei de transbordare
din Olteniţa. Aici se vor transborda produsele sosite de la Cernavodă, din şlepurile
- tancuri în vagoanele cisternă. Cu ajutorul a două cazane de abur şi două pompe
se putea goli un şlep de 600 tone în 24 ore. Germanii pentru a putea lucra şi
noaptea au montat o instalaţie de lumină electrică.
Staţia Olteniţa a început să lucreze începând cu 28 mai 1917 transbordând
ţiţeiul sosit la Cernavodă în cisterne până la 9 iunie, încărcându-se pentru export
un număr de 2049 tone. S-au exportat în total 11.076 tone de produse şi s-au
tranzitat prin România 3.868 tone uleiuri minerale din Constanţa. Până la sfărşitul
lunii iunie producţia medie de ţiţei obţinută de germani era de 100 vagoane pe zi,
întrecând producţia industriei româneşti din anul 1902-1903. S-a lucrat cu încă
135 sonde date în producţie pe lângă celelalte menţionate. Din luna iulie 1917
producţia medie zilnică va fi de 13 7 vagoane, ridicându-se temporar până la 200
atingându-se producţia de ţiţei a anului 1905.
Rafinăria Steaua Română a prelucrat 26.500 tone ţiţei în cursul lunii iulie
1917 astfel că în scurt timp, în urma reconstrucţiilor interioare şi montarea unor
noi rezervoare de 3.500 tone capacitate, s-a atins puterea sa de lucru în timp de
pace. La rândul ei, Rafinăria Vega a prelucrat 13.000 tone montându-se ;atru noi
rezervoare, inclusiv a unui rezervor de 3.000 tone şi a altuia de 900 tone . În luna
iulie s-au expediat 28.150 tone din care 23.868 tone s-au expediat în Germania şi
doar 4.282 în teritoriul ocupat.
Produsele exportate erau compuse din petrol lampant, benzină uşoară şi
grea, păcură, ulei, parafină şi asfalt. Pentru a nu mai exista probleme cu vagoanele
cisternă şi a uşura transportul au început lucrările de montaj a unei conducte care
să unească schelele cu portul dunărean Giurgiu. Din portul Constanţa au tranzitat
România 15.320 tone produse petroliere acest tranzit încetând în curând fiind
înlocuit cu exportul de produse pe Dunăre.
De asemenea, s-a aprobat construirea liniei ferate înguste Băicoi- Moreni
- Ochiuri - Târgovişte propusă de a fi construită de către Kodoel. Începând cu
luna iulie s-a început construcţia liniei ferate Băicoi - Moreni dar din lipsă de
prizonieri activitatea se desfăşura cu greutate.
Pentru această linie ferată, gaterele din Văile Prahovei şi Runcu au
furnizat, pe lângă materialul de sonde, şi 30.000 traverse, iar pentru transportul
buştenilor din munte s-a reinstalat funicularul din Buşteni. De un real ajutor a fost
şi sosirea Companiei de pionieri-glotaşi 1NI care vor participa la lucrări.
În luna octombrie 191 7, pentru terminarea acestei linii are a fost terminată
pe o lungime de 9 km s-au construit poduri, podeţe de către 150 soldaţi germani,
30 soldaţi austro-ungari şi 700 prizonieri. S-a început construcţia gărilor din
7
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Băicoi şi Călineşti astfel că pe această linie puteau să meargă două locomotive, 40
vagoane platformă şi 4 vagoane pentru buşteni lungi.
Biroul poliţienesc din Câmpina a început cercetările referitoare la
sabotările "duşmane" găsind motoare de benzină sparte, cabluri de sârmă şi curele
de transmisiune îngropate. În toată această perioadă au lucrat 2.000 militari, 4.000
civili şi 2.000 prizonieri.
În luna august 1917 s-a intensificat transportul de lemnărie din Văile Prahovei şi Runcu. Neputându-se procura autocamioanele necesare pentru a se satisface toate cerinţele s-au pus la dispoziţia fabricilor de cherestea coloane de boi
care lucrau la schele. În luna octombrie s-au pus la dispoziţia comandamentului
4/5 din efectivul de animale astfel că coloanele de boi lucrau din plin.
În luna septembrie, rafinării le Steaua Română şi Vega au re simţit mult
lipsa de lăcătuşi mecanici şi a pieselor de schimb comandate ceea ce a împiedicat
punerea la timp în funcţiune a unor părţi din instalaţii şi a încetinit înlăturarea
stricăciunilor făcute de trupele române înainte de ocupare. Existând un număr
suficient de cisteme s-a putut transporta pe lângă producţia curentă a rafmăriilor şi
o parte din stocurile de 26.000 tone de ţiţei existente la rafmărie. Astfel, s-au
încărcat de la acestea 55.974 tone din care 43.562 tone au fost expediate în
Germania şi doar 6.025 tone pentru teritoriul ocupat. Din cantităţile expediate
pentru patrie, germanii au expediat 7577 tone prin Olteniţa cu 18 şlepuri astfel că
se proiectase ca exportul să se facă mai ales pe Dunăre. Şlepurile urmau să fie
încărcate în urma terminării conductelor care veneau la Giurgiu astfel că s-a
înfiinţat Centrala conductelor de ţiţei. S-au montat două conducte paralele de 5
ţoli pe distanţa Ploieşti, Bucureşti, Giurgiu, ţevile necesare fiind luate de la
conducta statului Ploieşti- Cernavodă. Până în luna noiembrie, din conducta spre
Cemavodă s-au demontat 196 km şi s-au transportat la locul de montare, respectiv
linia Ploieşti - Giurgiu unde s-au aşezat doar 52 km din lipsă de lucrători şi
mijloace de transport.
La staţia de transbordare Giurgiu se montaseră la sfărşitullunii noiembrie
4 rezervoare de câte 100 vagoane fiecare, un motor pe benzină şi două pompe
pentru pomparea produselor din rezervoare în locul de încărcare din staţia
Ramadan. Acest loc, împreună cu magaziile situate în zonă au fost întărite la
malul Dunării cu garduri, aici lucrând 60 de militari, 450 de prizonieri şi 1.500
civili.
În luna decembrie 1917 s-a început prelucrarea ţiţeiului de la schela
Arbănaşi, ţiţeiul aducându-se de la Buzău cu cistemele pentru rafmăria Steaua
Română. Aici se începuseră fabricarea acizilor naftenici şi a parafinei brute astfel
că se obţinuseră câte 50 tone din fiecare produs. Produsele expediate în Germania
au fost expediate pe calea Dunării din Olteniţa cu 16 şlepuri care au transportat
9.972 tone produse şi cu trenurile "Victoria" care au transportat 33.392 tone
produse petroliere. La 25 decembrie 1917 a plecat spre Germania trenul Victoria
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cu nr. 1.0008 . Tot în luna decembrie au fost demontaţi şi transportaţi 304 km din
conducta spre Cemavodă şi s-au aşezat la conducta spre Giurgiu până la 123 km.
Începând cu luna ianuarie 1918, mâna de lucru atât de necesară armatei
germane s-a îmbunătăţit graţie trimiterii de către diversele formaţiuni a
lucrătorilor specialişti şi reîntoarcerii intemaţilor. Transporturile au suferit în
continuare din cauza lipsei de vagoane şi a închiderii navigaţiei pe Dunăre din
cauza iernii fiind necesare rezervoarele diverselor depozite pentru a fi umplute sau
distribuite în teritoriul ocupat mai multe produse petroliere. Exportul a fost insă
de 49.485 tone care a fost efectuat în 165 trenuri "Victoria". Luna februarie a însemnat o stagnare în creşterea producţiei zilnice de ţiţei pe care ocupantul o obţi
nea, din cauza defecţiunilor intervenite la uzinele societăţii Electrica din Câmpina
începând din 18 februarie. Toate sondele au fost lipsite de curent şi ca urmare s-a
încercat montarea în locul motoarelor electrice a unor motoare cu aburi.
În toată această perioadă rafinăriile au avut de suferit din lipsă de ţiţei
astfel că au prelucrat doar 42.000 tone "Steaua Română" şi 17.000 tone Rafmăria
"Vega". În luna martie s-a ajuns la o producţie medie de 340 vagoane pe zi
obţinute din 369 sonde, iar 136 erau date spre a fi desfundate de materialele cu
care fuseseră împiedicate să funcţioneze normal în 19169 .
Începând cu luna aprilie 1918 a intrat în funcţiune şi Rafmăria "Standard"
care însă nu va prelucra decât cantităţi mici de ţiţei din lipsă de vagoane pentru
transportul păcurei parafmoase deoarece rezervoarele erau umplute maxim.
Rafmăria avea de prelucrat lunar 3.600 tone. Cu o producţie de 3.500 tone lunar
va intra în producţie din luna iulie 1918 şi Rafinăria "Lumina". Din aceeaşi lună,
transportul de gaz şi petrollampant se făcea exclusiv prin conductă la Giurgiu iar
benzina grea era transportată cu cistemele la Olteniţa şi acolo încărcată în şlepuri,
dar care nu erau nici ele suficiente. Ca urmare, s-au trimis în Germania cu
trenurile şi şlepurile existente 97.580 tone.
Din luna septembrie procurarea de materiale a devenit din ce în ce mai
grea, iar instigaţiile demobilizaţilor veniţi din Moldova s-au resimţit printr-o
rezistenţă pasivă şi lipsa "gustului de lucru". Instigaţiile erau alimentate şi din
cauza rechiziţiilor de fructe şi deşi culesul prunelor se terminase, Comandamentul
Etapelor începuse să retragă autorizaţiile de scutire de rechiziţii 10 •
Din punct de vedere minier se poate consemna că în ianuarie 191 7 au fost
dechise de către germani următoarele mine de lignit: Valea Copcei (Mehediniţi),
Schitu Goleşti (Muscel), cu trei guri de mină şi Mărgineanca (Dâmboviţa).
Producţiile au fost de 50 tone la Valea Copcei, 200 la Schitu Goleşti şi 250 la
Mărgineanca dar care nu puteau acoperi tot necesarul deoarece numai Armata IX
Germană avea nevoie de 400 tone pe zi şi trenurile militare de 100 tone, în afară
8
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de cererile care soseau zilnic de la diverse întreprinderi. Această producţie însă s-a
repartizat numai Căilor Ferate urmând ca producţia să fie mărită atunci când
numărul lucrătorilor care ar fi fost angajaţi în minerit urma să crească. Nu se
cunoşteau precis numărul lucrătorilor minieri dar cu aproximaţie se preciza că
lucrau 800 de oameni din care jumătate erau prizonieri.
Lignitul extra conţinea multă apă, aşa că era nevoie înainte de a fi ars de
un timp îndelungat de depozitare astfel că uscat putea să dea o putere calorică de
3500 cal.
S-a pregătit tot în această lună începerea lucrului pentru extragerea sării la
salinele Ocnele Mari (Vâlcea) şi Slănic (Prahova), dar din lipsă de vagoane nu s-a
putut face nici un transport.
Treptat, cu toată lipsa minerilor cu experienţă, producţiile de lignit şi de
sare au crescut în lunile următoare ajungând ca în luna septembrie producţia de
sare să fie 9.964 tone, iar cea de lignit de 10.715 tone.
Producţiile de lignit s-a predat trupelor şi instituţiilor militare, oraşului
Bucureşti, iar restul a fost stocat pentru a acoperi eventualele noi cereri. S-au
exportat doar în Bulgaria 11.200 tone de sare, iar populaţiei civile 5.500 tone.
Din luna mai au început pregătirile la minele de antracit şi de aur (Brezoi)
unde s-au montat maşinile de exploatare şi s-au întărit galeriile, Valea lui Stan şi
Perişani, s-a deschis exploatarea zăcămintelor de pirită de la Baia de Aramă şi sau început lucrările de dezvelire a unui zăcământ de asfalt la Matiţa. Aici s-au
extras circa 20 vagoane de asfalt, producţia putând fi mărită doar dacă ar fi fost
transportată mai uşor, deoarece se utilizau numai carele cu boi până la gară.
Lucrările la cariera de asfalt din Matiţa vor fi oprite în luna martie 1918 din lipsă
de vagoane, stocul fiind foarte mare, iar asfaltul începând să nu mai fie produs în
11
cantităţi rentabile existând încă 878 tone nevândute •
În luna septembrie 1917, de la cariera de mică de la Voineasa (Vâlcea) s-a
extras circa 1O tone, materialul fiind bun pentru prepararea micanitului şi pentru
utilizarea în telegrafia fără frr.
În luna mai 1918, trupele germane au extras 22.396 tone lignit din care
s-au expediat 13.262 tone trupelor, 8685 tone oraşului Bucureşti şi 3810 tone
rărnânând în stoc, antracit a fost extras 100 tone din care s-au expediat instituţiilor
militare şi în Austro-Ungaria 54 tone, sare 8528 tone, aur din 128 tone de minereu
s-a obţinut 4, 7 tone şlic care a fost expediat în Germania, mică s-a extras 11,6
tone, iar din mica preparată s-au expediat în ţară 4,6 tone, sulf (de la mina
Perşunari, la nord de Mizil) s-a extras 1, 7 tone druze, iar asfalt din cele 878 tone
de pe stoc s-a expediat în Germania 350 tone. Tot în această lună s-au început
cercetările asupra unui zăcământ de grafit situat la Baia de Fier de unde în luna
septembrie 1918 a fost trimis în Germania un vagon pentru cercetare. În toată
11

Ibidem, p. 228-233.
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perioada 1917-1918, trupele germane s-au lovit de lipsa continuă de lucrători, fapt
care a determinat scăderi permanente ale producţiei de lignit, iar mina de la
Copcei a fost oprită din lucru din cauza enormelor presiuni de teren. Cantităţile
care ar fi urmat să fie exploatate de către germani ar fi fost şi mai mari dacă ar fi
avut la dispoziţie mijloace de transport, mână de lucru suficientă şi utilajele
necesare.
Potrivit revistei "Argus" din 26 mai 1919, autorităţile germane de ocupaţie
au exportat o cantitate de 1.140.809 tone ţiţei şi produse petroliere din care
889.944 tone în Germania, 231.176 tone în Austro-Ungaria, 13.825 tone în Turcia
şi 5.864 în Bulgaria 12 .
Producţia obţinută de către armatele de ocupaţie a fost de 724.230 tone în
1917 şi 968.611 tone în anul 1918. Aceste cantităţi au fost folosite pentru
acoperirea nevoilor armatei de ocupaţie, pentru armatele aflate pe diferite fronturi,
iar diferinţa, în cantitate de 552.032 tone, din totalul de 1.692.841 tone, a fost
livrată pentru nevoile populaţiei 13 • În perioada ocupaţiei societăţile neutre puteau
să reînceapă lucrul contra unei taxe în valoare stabilită de Statul Major Economic
German. Astfel, o cantitate de 30.000 tone de ţiţei vândută în Orient a fost făcută
cu 700 lei/tonă. Primele societăţi refăcute au fost cele cu capital german: "Steaua
Română" şi "Concordia".
În urma măsurilor luate s-a obţinut foarte rapid mult petrol faţă de
distrugerile efectuate de Misiunea Britanică în noiembrie 1916. Această rapiditate
s-a făcut cu neglijarea multor măsuri tehnice absolut necesare pentru o exploatare
raţională şi sistematică. Administraţia militară a reluat exploatările cu ajutorul
soldaţilor germani şi austrieci şi a peste 2.100 prizomen care au fost foarte
eficienţi în activitate, petrolul fiind deosebit de important pentru desfăşurarea
războiului

14

•

Dominaţia germană asupra regiunilor petrolifere şi miniere nu a durat
foarte mult, iar după înfrângerea Puterilor Centrale din noiembrie 1918,
obiectivele petroliere şi miniere au revenit în mâinile proprietarilor iniţiali, fără să
aibă loc o nouă rundă de distrugeri la scară largă.
Producţia şi rafmarea petrolului nu şi-a revenit imediat după război,
rezultatele fiind departe de producţia antebelică. Dezvoltarea reală a industriei a
reînceput abia după 1924, iar România a revenit în topul producătorilor de
produse petroliere, alături de SUA, Venezuela, URSS, Mexic şi Indiile Olandeze.
Abia în anul1926 România va depăşi cifra exportului din anul 1913 de 1.056.008
tone produse petroliere.

12

,,Argus", 26 mai 1919.
M. Pizanty, Situaţia României în comerţul mondial de petrol, Editura "Cartea Românească",
Bucureşti, 1936, p. 9.
14
Carol Gustave Rommenhoeller, La Grande-Roumanie: sa structure economique, sociale,
financiere, politique et particulierement ses richesses, La Haye: Martinus Nijhoff, 1926, p. 400.
13
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JUDEŢUL BACĂU ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI
MONDIAL. EFECTELE RĂZBOIULUI ASUPRA POPULAŢIEI
Dr. Nicoleta ZĂRNESCU
Cristian OCHI AN Ă
Bacau County during the First World War.
The effects of the war on the population
Abstract
The study refers to the First World War period, focusing on Romania's
contribution to its evolution, following a politica! decision meant to constitute a
decisive step in the mission of national unification ofthe country.
Our intention being to depict Bacau County's contribution to the
general war effort as accurately as possible, showing the repercussions of the
military confrontations on everyday life, we are going to approach axiologically
and pragmatically the major events ofthe war and its effects on the civilians. This
is why our investigation has followed four main domains/fields in which Bacau
County's contribution has constituted an extremely important support for the
survival of the Romanian statemanship: 1. the agricultural and food products
provided for the army (and not only), 2. the industrial and transportation
services, 3. the donations and requisitions from the inhabitants ofthe county. 4.
the sanitary service. Our study clearly demonstrates the inhabitants' efforts in
sustaining the war and its administrative implications.
Bacau, through its military, fmancial, material, moral and civic sacrifices,
is representative in the military and patriotic odyssey ofthe Great War.
Keywords: First World War, Bacau County, agricultura! and food products,
sanitary service.
Studiul se referă la perioada Primului Război Mondial, specific la
României în desfăşurarea acestuia, ca urmare a unei decizii politice
calculate de a face un pas hotărâtor în misiunea de unificare naţională a ţării.
Dorind să oferim o imagine cât mai fidelă a contribuţiei judeţului Bacău
la efortul general de război, a repercusiunilor confruntării militare asupra vieţii cotidiene, vom face o abordare axiologică şi pragmatică între evenimentele majore ale
războiului şi efectele acestora asupra populaţiei civile. În acest sens, investigaţia
noastră a vizat patru mari domenii/planuri în care contribuţia judeţului Bacău a
constituit un sprijin extrem de important pentru supravieţuirea statalităţii româneşti: 1. produsele agricole şi alimentare furnizate armatei (şi nu numai), 2. serviintervenţia
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ciile industriale şi de transport, 3. donatiile şi rechiziţiile la care au fost supuşi
locuitorii judeţului, 4. serviciul sanitar. Cercetarea noastră demonstrează capacitatea de efort a populaţiei în susţinerea războiului şi implicaţiile administrative.
Bacăul, prin sacrificiile militare, financiare, materiale, moral-civice, este
reprezentativ în odiseea militară şi civil-patriotică a Marelui Război.
1. Situaţia României în cadrul Primului Război Mondial
În contextul izbucnirii şi desfăşurării Primului Război Mondial, poziţia sa
geografică constituia pentru România atât un avantaj cât şi un dezavantaj, aflându-se la se afla la confluenţa dintre cele două mari blocuri militare, Puterile
Centrale - în zona limitrofă graniţelor sudice şi vestice ale României şi Antanta prezentă la graniţa estică. După moartea regelui Carol I, şeful guvernului liberal
aflat la putere în perioada războiului, Ion I.C. Brătianu, a demarat, susţinut de noul
rege Ferdinand I, o campanie de negocieri cu Antanta, în vederea participării la
război.

Fiind conştient de importanţa strategică pe care o avea România, Ion I.C
Brătianu a încheiat negocierile de participare la război de partea Antantei abia în
momentul în care viitorii aliaţi i-au garantat cererile, semnând în mare taină, pe 17
august 1916, convenţiile politice şi militare' ce stipulau intrarea în război a
României. Odată ce se declară război Austro-Ungariei pe data de 27 august 1916,
trupele române au fost împărţite în patru mari armate ce aveau să fie amplasate în
zone cheie de pe teritoriul ţării: Armata I Oltenia, Armata a II-a Muntenia, Armata
a III-a Dobrogea şi Armata a IV -a sau de Nord în Moldova. În această lună,
România a mobilizat 800.000 de oameni, din care 560.000 formau armata de
operaţiuni. 2 După succesul operaţiunilor miliare din Transilvania 3 , entuziasmul
românilor a fost spulberat de dezastrul suferit de armata română în Dobrogea, la
Turtucaia, în 5-6 septembrie. Odată ce trupele germane au intrat în Bucureşti la
23 noiembrie 1916, guvernul român a luat calea retragerii către Iaşi. Noul executiv, format pe 26 decembrie, prezidat de acelaşi Ion I.C Brătianu, deşi demoralizat
şi fragil din punct de vedere politic (apropiaţii lui P. P. Carp vizau o înţelegere cu
Puterile Centrale), era hotărât să continue lupta în Moldova. Misiunea militară
franceză a reprezentat un ajutor considerabil pentru guvern şi rege, în ceea ce priveşte conducerea operaţiunilor militare, dar şi în susţinerea moralului armatei române, grav afectat de înfrângerile costisitoare, haosul şi suferinţa retragerii. Armata a fost supusă unui proces de reorganizare, în circumstanţe grele, la limita
Gheorghe Cliveti, Gheorge Onişoru, Dumitru Sandru, Apostol Stan, Istoria Partidului Naţional
Liberal ,Editura ALL, 2000, pp. 168-169. Existenţa unui corp expediţionar franco-englez sub
comanda generalului Sarrail ce debarcase la Salonic constituia o înţelegere strategică de maximă
importanţă pentru succesul operaţiunilor militare din România.
2
Glenn E. Torrey, România în Primul Război Mondial, Editura Meteor Publishing, 2012, p. 29.
3
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura Bacău, d. 21/1916, f. 7. Sentimentul general de
bucurie şi patriotism a soldaţilor români s-a materializat în eliberarea Braşovului în data de 30
august, trupele române ajungând până aproape de Şelimbăr.
1
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supravieţuirii, "într-o mare mizerie fiziologică" , după cum se exprima însuşi
Berthelot. În acest context, judeţul Bacău devine extrem de important, cu atât mai
mult cu cât deţinea o poziţie strategică, în vecinătatea frontului stabilit în judeţul
vecin (Putna). Comandamentul Armatei a II-a a generalului Alexandru Averescu
şi 3 corpuri ale Armatei a IX-a rusă 5 s-au mutat la Bacău, toate diviziile de pe
frontul de la răsărit de Carpaţi primind directive de aici. Aceasta din urmă a contribuit cu propriile resursele fmanciare şi materiale la susţinerea războiului. Despre aportul populaţiei civile s-a scris mai puţin, sau chiar deloc, în general atenţia
istoricilor fiind atrasă de operaţiunile militare. Dar, evident că armata are nevoie
pentru a fi eficientă de hrană, echipamente militare, mijloace de subzinstenţă, cai,
toate produsele fiind procurate de autorităţile locale, prin rechiziţii de la populaţie.
În spatele celor peste 500.000 de ostaşi ce au luptat în confruntările militare a stat
suportul material şi moral a poate câteva milioane de civili, fapt ce denotă că, fără
sacrificiul celor două categorii, România Mare ar fi fost o simplă utopie a unui
popor dezbinat pe parcursul istoriei.
2. Judetul Bacău în "Marele Război"
Patru prefecţi şi doi primari au administrat judeţul, respectiv oraşul Bacău
pe perioada războiului. Cea mai lungă perioadă a fost acoperită de administraţia
prefectului Mircea Costinescu ( 1914-1917). Primele înlocuiri administrative s-au
produs în 191 7, an greu încercat pentru armata şi populaţia din Moldova. Din punct
de vedere administrativ, judeţele României din perioada Primului Război Mondial
aveau în componentă aşa-numitele "plăşi" ce constituiau unităţi administrative
de gradul doi. Cu alte cuvinte, plăşile erau subdiviziuni ale judeţelor, situate pe o
treaptă superioară ca importanţă oraşelor, comunelor şi satelor. Raportându-ne la
judeţul Bacău, acesta era împărţit în 7 plăşi (Bistriţa, Comăneşti, Răcăciuni, Siret,
Tazlău, Traian şi Trotuş), fiecare fiind condusă de câte un pretor, ce avea un rol superior primarilor comunelor şi oraşelor. Administraţia băcăuană a acţionat eficace
la cele mai solicitări ale armatei, susţinând cu un potenţial generos frontul pe diverse domenii de interes major: produse agricole, alimentare şi animaliere, servicii
industriale şi de transport, donaţii şi rechiziţii de obiecte şi servicii sanitare.
2.1 Produsele agricole, alimentare şi animaliere
Susţinerea unei armate ce avea în componentă un efectiv ce depăşea jumă
tate de milion de ostaşi nu mai putea fi făcută prin transportul feroviar, transportul
proviziilor necesare armatei prin exploatarea căilor ferate fiind aproape imposibil.
În aceste condiţii, Ministerul de Război condus de Vintilă Brătianu a luat o decizie
ce a afectat viaţa populaţiei civile pe întreaga perioadă de beligeranţă: aprovizio4

Glenn E. Torrey, op. cit., p.189. Misiunea era condusă de generalul Henri Mathias Berthelot (fost
al armatei franceze pe frontul de vest).
•
Alin Popa, Din istoria oraşului Bacău anii 1900-1930, Editura Pim, Iaşi, 2008, pp. 89,90. In
acelaşi context, Averescu nota: ,,Este dureros şi dezgustător să vezi mulţimi enorme de oameni
care se scurg prin Bacău în căutarea unităţilor de care aparţin", în Glenn E. Torrey, op. cit., p.l88.

4

~ef de operaţiuni
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narea trupelor armatei cu bunuri ce provin din exploatarea locală (fiecare judeţ în
parte). Furajele necesare hrănirii animalelor folosite de soldaţi, alimente precum
fa-solea, cartofii, varza, pâinea, făina şi carnea, toate urmau să provină de la
populaţia civilă. Astfel, odată cu ordinul Ministerului de Război din 9 septembrie
1916, cantitatea de furaje necesare armatei trebuia rechiziţionată atât de la micii
cât şi marii agricultori. Ulterior, Prefectura înfiinţa "depozite de subzistenţă",
unde se stocau furajele, ce erau preluate de armată. Cu toate că fondurile de care
dispuneau forţele armate scădeau pe zi ce trece, rechiziţia furajelor s-a făcut contra cost. Cumulată cu creditele ce presupuneau dobânzi mari pe care ţăranii le-au
contractat în trecut, o ignorare a muncii depuse de aceştia putea avea efecte
dezastruoase pentru ambele părţi: lipsa de capital bănesc a lucrătorilor agricoli ar
fi dus la o incapacitate a cultivării de noi produse, fapt ce ar fi condus la o aprovizionare precară a armatei. Aşadar, autorităţile au făcut tot posibilul ca munca
sătenilor să nu fie în van, plătind în cel mai rău caz jumătate din cantitatea de
bunuri rechiziţionate. 6 Odată transmise dispoziţiile de rechiziţie a furajelor,
autorităţile locale s-au conformat şi au contribuit cu toate resursele disponibile la
aprovizionarea depozitelor de subzistenţă. În fiecare zi, comunele băcăuane 7
aprovizionau trupele Armatei de Nord cu cantităţi însemnate de produse agricole
şi alimentare (peste 20.000 de soldaţi ai Diviziei a VII-a Infanterie din Armata de
Nord). Zonele muntoase ce se aflau la confluenţa fronturilor combatante erau
printre cele mai afectate de teatrul războiului: confiscarea de către inamic a
furajelor, cumulată cu rechiziţiile armatei române, a obligat populaţia civilă să
renunţe la vite. Astfel, aceasta a cerut Ministerului de Război permisiunea de a
vinde bovinele, din cauza lipsei de furaje pentru animale. 8
După eşecurile militare din Oltenia din noiembrie 1916, Marele Cartier
General a ordonat, pe 16 noiembrie 1916 ca fiecare administrator al plăşilor din
judeţul Bacău să furnizeze armatei enorma cantitate de 50 tone de slănină şi 50
tone de carne afumată. 9 Prefectul Costinescu a cerut, în acest caz, primari lor
comunelor băcăuane să trimită prefecturii "porcii mari şi graşi" ce urmau să fie
tăiaţi în vederea aprovizionării armatei cu untură, slănină, carne afumată şi
conserve. Deşi prefectul solicita constant cantităţi însemnate de nutreţ destinat
armatei, cererile erau din ce în ce mai des neonorate. Spre exemplu, cantitatea de
40 de vagoane "uruială" (boabe de cereale zdrobite, destinate hrănirii animalelor)
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura Bacău, d. 211916, f. 138.
Ibidem, f. 5. Comuna Solonţ a furnizat numai în ziua de 29 octombrie 2016, către Divizia VII
Comăneşti, 16 care încărcate cu grâu; Subdiviziuni ale Diviziei a VII-a Infanterie (precum
Regimentele 8 Artilerie şi 4 Vânători) solicitau zilnic cantităţi de produse de ordinul tonelor,
cantităţi ce puneau populaţia civilă în situaţia de a nu mai avea necesarul zilnic pentru
supravieţuire. Doar cota lunară de vite pe care judeţul Bacău era nevoit să o furnizeze era cuprinsă
între 100-150 de vite.
8
Ibidem, f. 4.
9
Ibidem, f. 37.
6
7
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comunei Trotuş nu a fost furnizată deoarece rezervele rămase erau destinate
satisfacerii nevoii de hrană a populaţiei. 10 Sarcina de a aproviziona şi armata rusă
cu furaje şi alimente, asemeni cererilor din ce în ce mai greu de onorat ale armatei
româneşti, conduceau populaţia civilă către o stare de penurie generală. Se
ajunsese în situaţia ca judeţul Bacău să redirecţioneze cererile de nutreţ ale
armatei către judeţele învecinate (Tecuci,Tutova şi Putna); proprietarii de animale
îşi vindeau animalele, neavând cu ce le hrăni.
Stabilirea frontului pe linia sudică a Moldovei din anul 1917 şi
reorganizarea forţelor militare în Armata 1 şi a II-a au solicitat judeţele moldovene
până la epuizare, acesta fiind şi cazul Bacău lui. Nevoile lunare ale trupelor
Armatei a II-a de 600 vagoane grâu, 912 vagoane făn, 1254 vagoane paie erau
satisfăcute de judeţele ce constituiau zona sa de exploatare, şi anume judeţele
Fălciu, Tecuci, Vaslui şi Bacău. Cel din urmă a trebuit să furnizeze armatei lunar
100 de vagoane grâu, 200 vagoane orz, ovăz şi porumb, 200 de vagoane făn sau
paie, 40 de vagoane fasole,mazăre şi cartofi şi 600 de vite . 11 Din cantitatea în
cauză, prefectura Bacău lui a pus la dispoziţia Armatei a II -a doar 100 de vagoane
de făn şi 300 de vite întrucât se confrunta cu tulburări însemnate de ordin intern.
Conform deciziei Marelui Cartier General din 7 ianuarie 1917, se interzicea
vânzarea bovinelor de către civili. Totodată, animalele nu puteau fi rechizitionate
de către armată, cei ce încălcau directivele fiind judecaţi. Şi unii şi alţii încălcau
legea, ajungându-se la situaţia în care soldaţii români să îi ameninţe pe proprietarii
de animale cu încarcerarea la Bacău dacă aceştia nu le vindeau armatei.
La nici câteva zile după începerea tensiunilor din Rusia ţaristă, soldaţii ruşi
au început să întreprinde o serie de abuzuri (mai frecvente decât de obicei). Deşi
armata rusă nu avea dreptul de a oferi populaţiei chitanţe sau bonuri de rechiziţie,
fiind obligată a plăti bunurile preluate pe loc, aceasta se folosea de fel de fel de
tertipuri pentru a ocoli convenţiile avute cu autorităţile române. Spre exemplu,
ruşii ofereau bonuri de rechiziţie populaţiei, documentele în cauză neavând nicio
valoare, deoarece convenţiile ruso-române prevedeau plata pe loc a bunurilor
rechizitionate. De asemenea, trupele ruseşti au însuşit fraudulos, în mod violent
uneori, animalele şi hrana populaţiei civile, locuitori din comune precum Berzunţi
şi Răcăciuni (îndeosebi cei săraci) rămânând fără mijloace de trai, aspect sesizat în
petiţiile arhivate. Pe parcursul anului 1917, lipsurile armatei şi ale populaţiei
aveau să constituie o situaţie obişnuită a Regatului României. Armata era
resemnată în privinţa aprovizionării cu cantităţi de carne suficiente, aşa că
depozitele de subzistenţă cereau a le fi procurate alimente precum fasolea şi
usturoiul. Atelierul băcăuan ce era însărcinat cu fabricarea conservelor urma a fi
desfiinţat din cauza lipsei materiei prime: carnea. Rare erau momentele în care
10
11

Ibidem, f. 124.
Idem, d. 411917 f. 6, 7, 44.
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judeţele

vecine trimiteau Bacăului provizii, grâul britanic ce provenea de la mari
agricultori fiind de mare ajutor în momentele respective. 12 Fiind în imposibilitatea
de a cultiva terenurile cu produse necesare armatei, 140 ostaşi erau însărcinaţi cu
paza, cultivarea şi ridicarea zarzavaturilor de pe raza municipiului Bacău. 13 Deşi
îşi achitau dările către stat, negustorii erau nemulţumiţi de faptul că nu le era
permis să distribuie în mod direct către populaţie produse indsipensabile precum
undelemnul. Astfel, comercianţii au înfiinţat "Sfatul negustoresc", dorind să apere
drepturile acestora. 14
2.2 Servicii industriale şi de transport
Judeţul Bacău era un furnizor de căruţe şi sănii pentru trupele armate, fiind
rechizitionate, pentru producerea acestora cantităţi însemnate de materii prime
precum fierul (de ordinul tone lor, necesar pentru potcovirea cailor armatei) şi
lemnul pentru locomotivele armatei, ce provenea din defrişări masive. Din cadrul
populaţiei băcăuane nemobilizată au provenit croitorii ce au confecţionat
uniformele ostaşilor, tâmplarii şi cei ce au construit sobele din tranşee 15 , precum şi
lucrătorii ce au întreţinut drumurile ce făceau legătura spre câmpul de luptă.
În perspectiva exploatării bogăţiilor subterane, zona Căiuţi a fost supusă
rechiziţionării în luna septembrie 1916, urmând ca în anul 1917 rezervele de sare
ale comunei Sărata să fie supuse unor expertize ale Regiei Monopolurilor Statului
pentru demararea studiilor de explorare ale acestora.
Spre sfărşitul anului 1916, nevoia de sănii pentru armată începea să devină
o preocupare din ce în ce mai pregnantă din cauza lipsei de mijloace de locomoţie
pe timpul anotimpului rece. În acest sens, Ministerul de Război solicita Prefecturii
Bacău la 17 septembrie, confecţionarea a 30 de sănii ce urmează a fi folosite pe
durata iernii pentru transportarea trupelor pe întreg teritoriul frontului de luptă,
încă 200 fiind cerute pe de 19 noiembrie. Respectând dispoziţiile ministeriale,
administratorii plăşilor băcăuane au furnizat prefecturii săniile disponibile ce
urmau a fi date în primire Regimentului 17 artilerie al Armatei de Nord. De
asemenea, judeţul Bacău armatei căruţele necesare transportării de echipamente
militare precum armele folosite şi sârma ghimpată destinată fortificaţiilor.
Referitor la situaţia drumurilor tranzitate pe timpul războiului, putem
semnaliza un parteneriat ruso-român ce nu de puţine ori a prezentat disensiuni.
Serviciul Tehnic Rus era condus de inginerul Korzak, mentenanţa era asigurată de
muncitori, tinere de 16 ani şi "femei cu putere" 16 , fiind folosiţi şi muncitori de
origine asiatică îndrumaţi de inginerul Jarikov, comunicarea dintre inginerul rus şi
12

Idem, d. 4/1916, f. 64.
Idem, d. 1311918, f 20.
14
Idem, d. 13/1918, f. 38, 39.
15
Idem, d. 211916, f. 43.
16
Idem, d. 1111916, f. 22. Una dintre cea mai deteriorată şosea era Bogdăneşti-Oituz, fiind supusă
permanent unor lucrări de mentenanţă.
13
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autorităţile locale fiind problematică deoarece cel dintâi nu cunoştea altă limbă în
afara celei ruse. 17 Lipsa de personal ce avea să vegheze la buna desfăşurare a
lucrărilor de întreţinere a şoselelor, populaţia masculină fiind angrenată în
confruntările militare, la care se adăugau şi infracţiunile comise de ruşi, au
determinat autorităţile băcăuane să găsească o soluţie eficientă în cel mai scurt
timp posibil, şi anume ca picherii şi cantonierii din judeţele ocupate de inamic să
supravegheze activitatea serviciului tehnic rus. Picheri şi cantonieri din judeţe
ocupate de armatele Puterilor Centrale (precum Muscel şi Constanţa) au fost
trimişi pe parcursul lunii decembrie a anului 1916 la Bacău cu scopul de a ajuta la
menţinerea ordinii. 18
Pe parcursul anului 1917, dezechilibrele socio-politice cu care se confrunta
Rusia s-au transpus şi în viaţa serviciul tehnic. În timp ce trupele Armatei a II -a
conduse de generalul Eremia Grigorescu duceau lupte grele la Mărăşeşti
împotriva maşinii de război germane condusă de generalul August von
Mackensen, serviciul tehnic rus a părăsit pe data de 11 august lucrările ce le avea
în grijă pe raza judeţului Bacău. Imediat după ce ruşii au abandonat proiectele ce
le aveau în sarcină, autorităţile băcăuane aveau să constate cu stupoare că o serie
lungă de plăţi nu fuseseră onorate de aliaţi, 19 fapt ce denotă încă o dată relaţia
problematică pe care România a avut-o cu Rusia pe parcursul Marelui Război. 20
Judeţul Bacău a reprezentat pe parcursul războiului un important centru
ce furniza ostaşilor accesoriile şi materialele necesare bunei funcţionări a
armamentului. În noiembrie 1916, 800 de port-baionete au fost furnizate armatei.
De asemenea, Divizia VII Roman a dat ordin să fie rechiziţionate de pe teritoriul
judeţului Bacău vaselina destinată întreţinerii armelor, glicerina pentru tunuri şi
mitraliere, uleiul de in, unsoarea pentru închizători şi osii şi unsoarea pentru
harnaşamente. 21 Unii dintre industriaşii înstăriţi ai judeţului Bacău au beneficiat
de un tratament diferit venit din partea armatei, dată fiind contribuţia acestora la
susţinerea în mod constant a ostaşilor prin bunurile pe care le produceau. Acesta
este şi cazul evreului Samuel Filderman, proprietarul unor mori şi a unei fabrici de
pielărie, ce a aprovizionat armata cu pâine şi încălţăminte pe tot parcursul celui
dintâi război mondial. 22 Astfel, fabrica de pielărie S. Filderman a fost scutită de
rechiziţionarea cailor şi boilor necesari "bunului mers" în luna noiembrie a anului

17

Idem, d. 1211916, f. 11.
Idem, d. 13/1916, f. 2,3,6.
19
Idem, d. 1211916, f. 76, 88, 89.
20
Idem, d. 4/1919, f. 58, Marcând desăvârşirea unităţii naţionale a României întăptuită în data de
1 decembrie 1918, corpul electoral din teritoriul "vechiu al ţării" şi Basarabia era convocat în
zilele de 2 şi 3 august 1919 pentru a alege numărul senatorilor ce vor fi delegaţi în Marea Adunare
18

Naţională.
21
22

Idem, d. 211916, f. 144.
Alin Popa, op.cit, p. 90.
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1916, urmând ca în anul următor Ministerul Lucrărilor Publice să accepte cererea
de a construi o linie de vagonete ce traversa şoseaua Bacău-Piatra
23
Prisăcani. În scopul satisfacerii nevoii de gaz pe timpul iernii a locuitorilor
băcăuan, diverşi comercianţi cereau permisiunea Prefecturii pentru a aduce din
Transilvania cantităţi însemnate de gaz, sursele de încălzire convenţionale precum
lemnul fiind insuficiente. 24
2.3 Donatii şi rechiziţii
Încă din perioada premergătoare intrării în război a României, autorităţile
locale au făcut apel la întreaga populaţie civilă să contribuie la susţinerea armatei
prin donaţii de bunuri din cele mai diverse, de la cămăşile şi bocancii ce vor servi
la echiparea recruţilor, până la furajele destinate hrănirii animalelor.
Dacă avem în vedere importanţa bunurilor preluate de către autorităţi, caii
folosiţi ca mijloc principal de transport pentru ostaşi au constituit, alături de
produsele alimentare, cele mai de preţ obiecte ale rechiziţiilor. Tocmai de aceea,
preluarea cailor de către armată s-a înfăptuit într-o manieră diferenţiată pe
parcursul celui dintâi război mondial. Din momentul intrării României în prima
conflagraţie mondială, autorităţile au întreprins o amplă campanie ce avea ca
obiectiv trecerea în posesia trupelor a unui efectiv cât mai numeros de cai. Încă
iulie 1916, unele regimente precum Regimentul 67 Infanterie primeau aprobarea
Marelui Stat Major să închirieze caii civililor, aceştia primind în schimb chitanţe
şi procese verbale. 25 În mod repetat, Prefectura judeţului Bacău făcea apel la
administratorii plăşilor de a se rechiziţiona toţi caii, hamurile, şeile şi biciclete. 26
Pe măsură ce acţiuni militare de amploare precum ofensiva transilvăneană erau
întreprinse de România, necesarul de cai se mărea de la o zi la alta. Această
constantă a impus realizarea unui recensământ pe teritoriul judeţului moldav ce
avea ca obiectiv aflarea numărului precis de animale pe care se puteau baza
trupele. Astfel, în 13 septembrie 1916, Marele Stat Major a ordonat începerea
măsurilor rechizitorii "cu cea mai mare severitate" în ceea ce privea caii de
artilerie şi cavalerie, populaţia primind în schimb chitanţe şi procese verbale
(conform legii rechiziţiilor). Corpurile 1-IV Armată şi Diviziile 1-a şi a II-a
Cavalerie au solicitat rechiziţia cailor cu talia de minim 1,40 metri, cu o vârstă
cuprinsă între 4 şi 14 ani. 27 Conform documentelor studiate, datorită deficitului
major de cai consideraţi corespunzători standardelor militare, trupele au fost
nevoite să utilizeze cai de calitate din ce în ce mai scăzută, afectând suplimentar
eficienţa armatei. Deşi aceşti cai puteau fi returnaţi proprietarilor de drept, ei
refuzau deoarece nu aveau furaje pentru întreţinerea lor. Asemeni trupelor armate,
băcăuanului

23
24
25
26
27

Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura Bacău, d. 311917, f. 17, 26.
Idem, d. 411919, f. 156.
Idem, d. 311916, f. 218,219.
Ibidem, f. 221.
Idem, d. 211916, f.59, 60.
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un număr însemnat de notari a făcut uz pe timpul războiului de atribuţiile de care
dispuneau pentru a-şi satisface nevoile personale. Astfel, funcţionari publici
precum Gheorghe 1. Cărăuşu (notarul comunei Nadişa) preluau animalele civililor
în vederea vânzării ulterioare a acestora, sustrăgeau cantităţi importante de
porumb de ordinul sutelor de kilograme şi îşi confecţionau îmbrăcămintea din
materialele rechiziţionate. 28 La scurt timp după începerea rechiziţiilor, abuzurile
au fost comise uneori şi de armata română, dar, în mod special, de armata rusă.
Rezervele de făneţ pentru animale, hrana ce era păstrată pentru perioada iernii,
toate erau rechiziţionate aproape în întregime, cetăţenii neprimind de multe ori
documentul aferent. Regimentele 8 Artilerie şi 4 Vânători au intervenit zilnic cu
aceste obligaţii asupra civililor, în comuna Dofteana, astfel că aceştia epuizaseră
încă din data de 27 septembrie 1916 rezervele de grâu pentru iarnă.
În 25 octombrie 1916, un raport al ministrului de război Vintilă Brătianu
reda caracterul haotic al rechiziţiilor. Armata ignora prevederile legii rechiziţiei ce
stipula clar faptul că bunurile de care trupele aveau nevoie trebuiau preluate din
cadrul depozitelor de subzistenţă, rechiziţionând în mod direct furaje, alimente şi
animale. Caracterul abuziv al unor rechiziţii este redat şi de documentele care
atestă că mulţi cai, imediat ce au fost preluaţi de către armată, erau puşi la
licitaţie. 29 Din momentul sesizării abuzurilor comise, autorităţile judeţului Bacău
au dus o campanie de informare în masă a populaţiei cu privire la posibilul refuz
al rechiziţiilor dacă în schimbul bunurilor predate nu doreau bonuri de rechiziţie şi
chitanţe, circulând manifeste pe întreaga perioadă a desfăşurării Primului Război
Mondial. 30 În contextul sucombării fronturilor în Oltenia şi Muntenia, presiunea
economică pe zona Moldovei a crescut. Băcăuanii reclamau restanţele de plată
pentru rechiziţiile forţate. 31 Scutirea de rechiziţii pentru care, cai, bovine de
tracţiune şi alte produse se aplica numai societăţilor comerciale sau industriale cu
un aport considerabil la întreţinerea trupelor militare. 32 Asemeni ţăranilor, pe
28

Idem, d. 611918, f. 7, 18.
Idem, d. 3/1916, f.l89,190,191.
30
Idem, d. 2211918, f.ll7. Multe din evaluările bunurilor rechiziţionate au fost făcute în mod
eronat, existând neconcordanţe între aprecierile Companiei de jandarmi şi a şefilor de post.
31
Idem, d. 2/1916, f. 38. Locuitorii judeţului Bacău ce au furnizat manutanţei (subunitate din
cadrul armatei care se ocupă cu depozitarea cerealelor) cantitatea de provizii cerute reclamau
neplata rechiziţiilor după o lună de aşteptări. Abia în luna decembrie a anului 1916 manutanţa a
primit de la Banca Naţională Bacău suma de 200.000 de lei pentru a onora o parte din plata
bunurilor rechiziţionate.
32
Idem, d. 311916, f. 204. Asemeni fabricii de pielărie a lui Samuel Filderman ce a fost scutită de
rechiziţionarea carelor şi boilor, Societăţii "Steaua Română" din Moineşti nu îi fusese preluate
telefoanele, fapt datorat aportului adus de societatea respectivă la susţinerea trupelor. Dacă fabrica
evreului băcăuan aproviziona trupele cu încălţămintea necesară, odată cu retragerea generală din
luna decembrie spre Moldova, sondele de petrol ale Societăţii "Steaua Română" furnizau
combustibilul necesar întregului teritoriu al ţării.
29
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parcursul anului 1917 marii proprietari de furaje din judeţul Bacău au contribuit
cu cantităţi enorme de bunuri la aprovizionarea armatei. Spre exemplu, domnul
Şendrea din comuna Lecca a donat în luna februarie 1917 la rezervele de furaje
ale armatei cu cantitatea de 150 de tone paie, 50 de tone porumb şi 20 de tone
ovăz. 33 Pe parcursul iernii, rechiziţiile tot mai frecvente ale armatei au dus la multiplicarea cererilor de oprire a rechiziţiilor, populaţia civilă confruntându-se îndeosebi cu lipsa alimentelor de bază precum carnea şi pâinea. De aceea, Marele
Cartier General a dat ordin să nu fie rechizitionate vitele, cantităţile de hrană necesare familiilor celor mobilizaţi sau a muncitorilor agricoli pâna la recolta viitoare şi seminţele necesare culturilor viitoare. Astfel, măsura luată de conducătorii
armatei a dat posibilitatea ţăranilor să continue activitatea agricolă la sfărşitul anotimpului rece, o posibilă incapacitate de a cultiva noi produse agricole fiind o
34
perspectivă sumbră ce se dorea a fi evitată cu orice preţ.
2.4 Serviciul sanitar
Încă din anii de neutralitate, Prefectura ceruse Primăriei Bacău sa 1 se
comunice amplasamentele spitalelor "în care puteau fi primiţi şi trataţi soldaţii
răniţi, ce ar rezulta dintr-o eventuală campanie" 35 , Şcoala israelito-română "F.
Klein", Şcolile de Fete 1-3, Şcolile de Băieţi 1-2, Şcoala Profesională de fete,
clădirea Ateneului Comunal, Spitalul comunal ,,Pavel şi Ana Cristea", Lazaretul
de holerici, Azilul "N. Drăgoiu" şi Liceul ,,Principele Ferdinand" fiind clădirile
care vor susţine activitatea serviciului sanitar pe parcursul ,,Marelui Război".
Dacă la începutul anului 1916 majoritatea soldaţilor răniţi suferea de
reumatism (din cauza echipamentului militar greu pe care erau nevoiţi să îl care)
şi aveau plăgi împuşcate, în anul următor întreg judeţul Bacău se confruntase cu
multe cazuri de dizenterie, tifos exantematic şi epuizare fizică. 36 Potrivit consemnărilor prof. dr. 1. Cantacuzino, director al Sănătăţii Publice din perioada războiu
lui, tifosul era privit ca "flagel care, insiduos la început, apoi fulgerător, s-a întins
în rândurile lor (soldaţilor), atunci a început, pentru medicii noştrii, acel calvar pe
care îl comemorăm astăzi. " 37 În urma fuziunii Societăţii de Cruce Roşie (înfiinţată
în anul 1876) cu Societatea Crucii Roşii a Doamnelor (înfiinţată în 1906) este
creată Societatea Naţională de Cruce Roşie a României ce era patronată de
Majesta Sa Regina Maria. Tot mai multe femei îşi exprimau dorinţa de a deveni
surori de caritate şi au dorit cu orice preţ să-i ajute pe soldaţii răniţi şi suferinzi de
tifos. Acesta a fost şi cazul profesoarei Elena Cancicov, băcăuancă de origine, ce
33

Idem, d. 411917, f 101.
Idem, d.5/1917,f 16.
35
ldem, d. 6811914, f 60, apud Alin Popa, op. cit.
36
Ibidem, d. 13/1918, f 17. 19 ofiţeri şi plutonieri ce au fost epuizaţi de munca prestată în pădurile
din zonele muntoase erau trataţi cu diferite băuturi alcoolice, precum romul (10 litri), coniacul (3
litri) şi secărica (39 litri).
37
Elena Ungureanu, Eroina Elena Cancicov şi genealogia neamului său, Editura Corgal Press,
Bacău 2012, p. 37.
34
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devenise soră de caritate în Spitalul Militar de Răniţi 360 din Bucureşti (ce s-a
numit ulterior Spitalul "Regina Maria"). Odată cu retragerea generală din 15
noiembrie 1916, o mare parte din personalul medical contractase cumplita boală,
Elena Cancicov fiind una din eroinele ce a cazut pradă tifosului, stingându-se din
viaţă în 8 ianuarie 1917. Asemeni M. S. Regina Maria (ce vizitase spitalele băcă
uane în vara anului 1917), surorile de caritate ale Regatului României au pus cauza tratării bolnavilor în faţa propriei vieţi, multe eroine al ,,Marelui Război" precum Elena Cancicov plătind cu preţul vieţii nobleţea sufletească. Tot la Bacău,
unde era Cartierul General al Armatei a II -a, s-a creat un important centru de instrucţie, unde era grupat un mare număr de şcoli şi unde veneau cei evacuaţi din
spitale, recruţii şi ceilalţi pentru a fi instruiţi, înainte să fie trimişi pe front. 38 Însăşi
soţia generalului A verescu, Clothilda, le-a organizat pe femeile din Bacău pentru a
coase haine soldaţilor aflaţi în mare suferinţă din cauza frigului şi a lipsei cămă
şilor şi pantalonilor. Cu toate acestea, "oamenii suportau cu curaj aceste mizerii"
şi "fac o bună impresie de rezistenţă". 39
Concluzii generale
După momentul semnării păcii de la Bucureşti la 7 mai 1918, România
avea să treacă printr-un amplu proces de evaluare a pagubelor provocate de răz
boi. Autorităţile locale înregistraseră distrugerile suferite (drumuri, clădiri, poduri
etc.) şi înaintau o sumă către autorităţile superioare, necesară reparaţiilor. Daunele
indirecte şi directe privind drumurile naţionale din judeţul Bacău erau evaluate la
suma de 1.077.729lei. 40
Odată sfărşite confruntările militare de pe teritoriului României, pe întreg
teritoriul ţării se puteau observa urmările devastatoare pe care cea dintâi conflagraţie mondială le-a cauzat. Sute de mii de gospodării, 41 clădiri de o mare importanţă şi însemnătate precum primăriile, şcolile şi bisericile, toate se aflau într-o
stare avansată de degradare, fiind serios avariate sau chiar în totalmente distruse.
Având în vedere faptul că o reîntoarcere la practicile vieţii cotidiene era cu totul
imposibilă fără refacerea clădirilor în speţă, Ministerul de Război avea să apeleze
la toate mijloacele existente pentru a restabili ordinea frrească a activităţii civililor. Din primăvara anului 1918, barăcile şi lucrările de întărire construite de către
Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru re întregirea României(J 916-191 9), voi. II,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p.19.
39
Glenn E. Torrey, op. cit., p. 191.
40
Arhivele Naţionale Bacău, fond Prefectura Bacău, d. 8/1918, f. 13, 14, 15, 20. Daunele erau de
două categorii: indirecte (tranzitarea în exces) şi cele directe (distrugerea panourilor podurilor,
degradarea cantoanelor).
41
Idem, d. 2211918, f. 222. Potrivit documentelor arhivistice, o parte din materialullemnos folosit
pentru repararea caselor locuitorilor comunei Grozeşti a provenit din urma dezmembrării
construcţiilor făcute de inamic pe moşia exponentului conducător militar Gen. Eremia Grigorescu.
Menţionăm, pe baza aceloraşi surse, că 700 de locuinţe ale comunei Grozeşti au fost distruse pe
timpul războiului.
38
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în zona frontului de

luptă

erau demontate, materialele rezultate fiind îm42
, cetăţenilor afectaţi de
bombardamentele inamice din proximitatea câmpurilor de luptă, întâietate având
familiile celor mobilizaţi. 43 Pe măsură ce războiul îşi urma cursul său tragic, satele
şi comunele din apropierea câmpurilor de luptă sufereau pe zi ce trecea pagube ce
făceau imposibilă desfăşurarea unui ritm normal al activităţii populaţiei. Conform
surselor documentare, zona "cea mai devastată" de război cuprindea comunele de
pe Valea Trotuşului. 44 De asemenea, necesitau fonduri de reparaţii comunele Agăş,
45
Asău şi Comăneşti. Pe măsură ce aveau loc negocieri la masa tratativelor din cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, Secretarul General al delegaţiei române cerea
administraţiilor locale tabele cu daunele suferite de clădirile în care au fost instalate şcoli şi "instituţii de cultură" aflate în proprietatea Ministerului Instrucţiunii şi
Cultelor. În tandem cu prevederile Tratatului de Pace, valoarea exactă a lucrărilor
de reconstrucţie era determinată în mod exact pentru a se oferi un buget fix destinat restaurării clădirilor afectate. Aşadar, la 9 august 1919 un buget de 90.000 lei
era pus la dispoziţia judeţului Bacău, creditele acordate comunelor având ca timp
de rambursare 40 ani, din cauza "lipsei generale de capital bănesc cu care se
confruntau. " 46
Studiul nostru, deşi nu acoperă întreaga perioadă a marilor confruntări
militare între România şi Puterile Centrale, realizează, metodologie şi documentar
o abordare realistă şi simptomatică a zbuciumului poporului român într-un
moment de cotitură istorică a destinului său. Anii 1916 şi 1917 sunt anii unor
grele încercări pentru băcăuani, atât la nivelul militar, cât şi la nivelul efortului
cetăţenesc în susţinerea războiului. Nu avem pretenţia că am acoperit întreaga
dimensiune arhivistică asupra războiului şi a contribuţiei civile din judeţul Bacău,
dar, cu siguranţă, am oferit o nouă perspectivă în valorificarea resurselor de
documentare. Implicarea masivă a populaţiei în susţinerea efortului general de
război, susţine conotaţia sociologică a desfăşurării conflagraţiei în interiorul şi
exteriorul frontului. Putem conchide, fără a exagera, că regiunea Bacăului a avut o
valoare inestimabilă, vitală în câştigarea războiului, aşadar a împlinirii visului
secular - realizarea statului naţional unitar român.

părţite, prin intermediul comisiilor mixte de distribuire

Ibidem, f. 55. În acest sens, mai marii conducători ai Ministerului de război stabileau pe
teritoriul judeţului Bacău în data de 3 aprilie 1918 Serviciul de Geniu Ia Garnizoana Bacău,
instituţie din cadrul căreia Maiorul Neguţ Dumitru avea să fie delegatul militar ăn comisia mixtă
de distribuire a materialelor pe comune.
43
Idem, d. 22/1918, f. 23, 55, 67, 73. Era interzisă vânzarea fără aprobare a materialelor, barăcilor
şi clădirilor construite de armată în gospodăriile cetăţenilor.
44
Idem, d. 4/1919, f. 166 Şcolile, primăriile şi bisericile aveau nevoie urgentă de lucrări de
reabilitare.
45
Idem, d. 5/1919, f. 9, 1O. Diverşi "antreprenori locali" erau însărcinaţi cu reabilitarea clădirilor
din comunele numite.
46
Idem, d. 5/1919, f. 22,28-29.
42
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ÎNTRUNIRI ALE UNOR MILITARI DIN ARMATA RUSĂ
LA BACĂU (MAI- IUNIE 1917)
Dr. Alin SPÂNU
Meetings of Some Militaries from Russian Army in Bacău (May- June 1917)

Abstract
In 1917 Bacău city was the headquarters of 2end Romanian Army and an
important point for the conflicting parties. In early 1917 demonstrations of
Russian military revolutionaries and Romanian socialists that wanted peace took
place in the city. Meetings of military from Russian army that were monitored by
Romanian Intelligence Services were held also in Bacău.
Keywords: Bacău, Russian army, meetings, Police, intelligence
În evoluţia evenimentelor desfăşurate în Primul Război Mondial, anul 1917
nu a reprezentat un punct de reper important politic sau militar. Niciunul dintre
beligeranţi nu a reuşit să obţină o victorie decisivă şi, cu atât mai puţin, să scoată
din luptă măcar unul din vectorii taberei adverse. Totuşi, intrarea SUA în război
de partea Antantei (6 aprilie 1917) a oferit o perspectivă favorabilă acestui bloc
militar în confruntarea cu Puterile Centrale.
Pe frontul românesc situaţia nu era deloc cea preconizată de guvernul de la
Bucureşti înaintea intrării în conflict. Aderarea la Antanta (Anglia, Franţa şi
Rusia) şi declanşarea ostilităţilor (15 august 1916) a descongestionat frontul de
vest de presiunea forţelor germane, care a redirecţionat unele mari unităţi către
Carpaţi. Dar a doua parte din convenţia militară - ofensiva armatei aliate de la
Salonic conduse de generalul Maurice Sarrail 1 contra Bulgariei pentru a fixa
trupele germane, bulgare şi otomane - nu s-a declanşat. Prin inactivitatea sa,
generalul Sarrail a permis ca trupele Puterilor Centrale (Germania, AustroUngaria, Turcia şi Bulgaria) din Bulgaria, comandate de generalul german August
von Mackensen2 , să atace virulent România dinspre sud. Prinsă în cleştele a două
Maurice Paul Emanuel Sarrail (n. 1856, Carcasonne-d. 1929, Paris), absolvent al Şcolii Militare
St. Cyr (1877), participă la campania din Tunis (1881), comandă, succesiv, Corpurile 8 şi 6
Armată (1914), după care preia comanda Armatei 8 cu care se remarcă în apărarea Verdunului
( 1914-1915). La 5 august 1915 este numit comandant al Armatei franceze de Orient, cu sediul la
Salonic, iar din 1916 a preluat comanda tuturor forţelor aliate din zonă. În urma unor neînţelegeri
cu primul-ministru George Clemenceau a fost eliberat din funcţie (decembrie 1917). A revenit în
actualitate pentru scurtă vreme, fiind numit înalt comisar pentru Siria (1924-1925), însă nu a reuşit
să rezolve problemele din zonă şi a fost înlocuit.
2
August von Mackensen (n. 6 decembrie 1849, Leipnitz-d. 8 noiembrie 1945, Schmiedelberg),
feldmareşal german, a absolvit Şcoala de Cavalerie (1865), iar din 1891 a lucrat în Statul Major
1
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ofensive, armata română nu a putut rezista şi, la numai 3 luni de la intrarea în
conflict, s-a văzut nevoită să se recunoască învinsă şi să se retragă în Moldova
unde, alături de patru armate ruse, a stabilizat frontul.
lama anului 1916/1917 a fost una grea din toate punctele de vedere:
temperaturi extrem de scăzute, apariţia epidemiei de tifos exantematic, mulţimea
de refugiaţi, întreţinerea celor circa un milion de militari ruşi şi moralul scăzut în
urma înfrângerilor militare au reprezentant câteva dintre problemele dificile cu
care s-au confruntat autorităţile române stabilite la Iaşi. Principalul obiectiv însă, a
fost refacerea armatei, de la organizare şi echipare până la instrucţie şi motivarea
angajării în luptă. Acest lucru a fost posibil şi cu sprijinul Misiunii Militare
Franceze condusă de generalul Henri Mathias Bertheloe, care a asigurat
înzestrarea cu noi tipuri de arme şi instrucţia necesară utilizării acestora. Armata
română a fost organizată în conformitate cu realităţile şi posibilităţile existente.
Astfel, au rămas două armate cu cinci corpuri de armată, care coordonau 15 divizii
de infanterie şi două de cavalerie.
În paralel cu organizarea unităţilor şi marilor unităţi militare, a înzestrării şi
instrucţiei fiecărei arme în parte, o atenţie deosebită a fost acordată unui domeniu
în care armata a dovedit unele lacune şi slăbiciuni - spionajul şi contraspionajul.
Campania din 1916 a relevat, prin eşecurile înregistrate, lipsurile organice şi
limitele umane şi materiale din acest domeniu. Mai mult, la începutul anului 1917,
inexistenţa unor structuri contrainformative a făcut posibilă trădarea colonelului
Alexandru Sturdza4 , comandantul Diviziei 8 Infanterie.
General. Din 1914 a comandat Corpul 17 Armată în bătăliile de la Gumbingen şi Tannenberg, iar
la sfărşitul aceluiaşi an a primit comanda Armatei 9, cu care s-a remarcat în luptele de la Lodz şi
Varşovia. Un an mai târziu, în fruntea Armatei 11, se află în Galiţia, unde participă la capturarea
fortăreţelor Przemysl şi Lemberg, după care este mutat pe frontul sârb. După intrarea României în
conflict este detaşat la Dunăre şi numit comandant al forţelor Puterilor Centrale din zonă ( 1916). A
reuşit să înfrângă armata română în 1916, dar victoria nu i-a mai aparţinut în luptele din vara
anului 1917 din Moldova. Guvernator militar al României (1917) şi comandant al trupelor
Puterilor Centrale din Europa de Sud-Est (1918), nu a mai reuşit să facă faţă atacurilor Antantei şi
s-a retras spre Germania. A fost capturat în Ungaria de trupele franceze şi a fost deţinut până în
noiembrie 1919. Din 1920 s-a retras din armată. Pentru mai multe detalii privind activitatea sa a se
consulta: C. Căzăneşteanu, V. Zodian, A Pandea, Comandanţi Militari. Dicţionar, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 201-202 şi Theo Schwarzmiiller, Zwischen Kaiser
und "Fiihrer". Generalfeldmarschall August von Mackensen. Eine politische biographie. Munich:
Deutsche Taschenbuch Verlag, 1995.
3
Henri Mathias Berthelot (n. 7 decembrie 1861, Feurs-d. 28 ianuarie 1931, Paris), general francez.
A absolvit Şcoala Militară St. Cyr (1883), după care a activat în Algeria. A fost subşef al Marelui
Stat Major (1913-1914), comandantul trupelor de rezervă din regiunea Soissons (1914-1915), al
Diviziei 53 Infanterie rezervă (1915) şi al Corpului 32 Armată (1915-1916). Din 22 septembrie
1916 a fost numit şeful misiunii militare franceze în România, până la 17 mai 1918, după care a
fost trimis în SUA (5 iulie 1918) şi apoi numit la comanda Armatei 5 (7 octombrie 1918). Pentru
mai multe detalii privind activitatea sa a se consulta: C. Căzăneşteanu, V. Zodian, A Pandea, op.
cit., p. 54.
4
Colonelul Alexandru Sturdza (n. 23 mai 1869-d. 28 septembrie 1939, Zurich), fiul lui D. A.
Sturdza, istoric, preşedintele Partidului Naţional Liberal şi prim-ministru în mai multe rânduri şi
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Venirea Misiunii Militare Franceze a avut un efect benefic şi asupra
structurilor de informaţii şi contrainformaţii, în primul rând prin schimbul de date
referitoare la inamic. La 4 ianuarie 191 7, Marele Cartier General, Secţia I-a,
Biroul Informaţii a emis un material intitulat ,,Procedeele întrebuintate de spionii
germani pentru transmiterea informatiilor culese şi relativ la prizonierii
germani". Toate datele şi exemplele oferite în primul document au venit pe filieră
franceză, fiind cazuri concrete de confruntare cu spionajul german. Cel de-al
doilea document - ,,Relativ la prizonierii germani" - poate fi considerat elocvent
în privinţa metodelor propuse pentru obţinerea de informaţii de la militarii inamici
capturaţi. Astfel, nota propune marilor unităţi să introducă "un agent care joacă
rolul de «ispititom" 5 în celulă cu câte un prizonier, pentru a extrage destăinuiri
care să confirme sau nu declaraţiile oficiale.
Peste o lună, la 20 februarie 1917, generalul Constantin Prezan a aprobat
,JnstrucJiunile asupra organizării şi functionării Serviciului de Informatii",
elaborate de Marele Cartier General, Secţia I-a, Biroul Informaţii, care au fost
adaptate după regulamentul similar din armata franceză. Pentru prima dată în
armata română a fost introdus un asemenea regulament clar şi concis, cu capitole
care arată scopul, organizarea şi compunerea, atribuţiile şi mijloacele, modul de
efectuare a interogatoriului, analiza documentelor şi a presei, precum şi
întocmirea buletinului de informaţii. De asemenea, aceste instrucţiuni conţin
germenele de înfiinţare a unei structuri acoperite, condusă direct de Marele Cartier
General şi intitulată Serviciul Secret. Dovada că acest organ se afla doar în stadiul
de proiect este atenţionarea că "vor urma instrucţiuni speciale" 6 pentru
organizarea şi funcţionarea acestei structuri. Aceste ,Jnstructiuni..." au f<;>st
urmate, la 15 aprilie 1917, de altele, cu un caracter exclusiv contrainformativ, în
care s-au impus reguli de compartimentare şi conspirativitate a muncii la nivelul
ofiţerilor de informaţii din unităţi şi mari unităţi. Practic, la fiecare mare unitate a
ginerele lui Petre P. Carp, liderul Partidului Conservator şi prim-ministru, a urmat Şcoala Militară
în Germania ( 1890-1892), ataşat militar la Paris ( 1907-191 0), profesor şi director al Şcolii Militare
de Ofiţeri, calitate în care a elaborat mai multe manuale. Colonel din 1 decembrie 1914, la intrarea
României în război a primit comanda Brigăzii 7 Mixte. După trădare a rămas în Bucureşti, în
slujba germanilor şi a plecat în Germania la 19 martie 1918. A rămas până în 1938, când s-a
stabilit în Elveţia, activând ca funcţionar de bancă şi profesor la o şcoală privată. Pe larg despre
cazul său în: Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea României 1916-1919, voi.
II, Tipografia ,,România Nouă" Teodor 1. Voinea, Bucureşti, 1924, p. 102-1 04; Glenn E. Torrey,
When treason was a crime: the case of Colonel Alexandru Sturdza of Romania, Emporia, Kansas,
The Graduate School of Emporia State University, 1992; Cristian Popişteanu, Dorin Matei,
Sturzeştii: din cronica unei familii istorice, Fundaţia Culturală Magazin Istoric, Bucureşti, 1995, p.
67-69; Petre Otu, Maria Georgescu, Radiograjia unei trădări. Cazul colonelului Alexandru D.
Sturdza, Editura Militară, Bucureşti, 2011.
5
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond Direcţiunea Poliţiei şi
Siguranţei Generale (în continuare: DPSG), d. 1611917, f. 3.
6
Marele Cartier General, Secţia 1-a, Biroul Informaţii, Instrucţiuni asupra organizării şi
funcţionării Serviciului de Informaţii, laşi, 1917, p. 8.
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unui triunghi: conducerea şi latura
sau cu calităţi şi abilităţi în domeniu,
contraspionajului, a fost destinată
funcţionarilor de siguranţă proveniţi de la Direcţiunea Poliţiei şi Siguranţei
Generale (DPSG), aceştia având o experienţă profesională mai îndelungată, iar
problemele de poliţie militară, ordine şi siguranţă publică au revenit unui
detaşament de jandarmi. Aceste nuclee au fost coordonate de Biroul Informaţii din
Marele Cartier General şi consiliate de ofiţeri francezi din Misiunea Militară,
astfel că rezultatele din campania anului 1917 au fost dintre cele mai bune.
Evenimentele efervescente din Rusia - nemulţumirile populaţiei faţă de
situaţia grea, dorinţa de încetare a războiului, propaganda subversivă desfăşurată
de elementele revoluţionare, abdicarea ţarului Nicolae al II-lea etc. -au influenţat
moralul soldaţilor ţarişti care doreau încetarea războiului şi încheierea unei păei cu
inamicul pentru a se reîntoarce acasă, dar nu au afectat şi colaborarea
contrainformativă. Evident, în scopul scoaterii Rusiei din ecuaţia Antantei,
comandanţii germani au încurajat aceste defecţiuni şi au dispus unităţi bulgare în
faţa trupelor ruse, întrucât limba comună facilita comunicarea. Mai mult, în zilele
de Paşti ( 14-16 aprilie 191 7) Puterile Centrale au proclamat unilateral un
armistiţiu, iar ofiţerilor de informaţii ruşi din prima linie le-au fost trimise
"ghiduri detaliate" privind contactele dintre militarii proprii şi cei ruşi. Rezultatul
acestei măsuri a fost o "masivă interacţiune" 8 între combatanţi, în care ruşii au
fost demotivaţi să lupte şi influenţaţi să revină în patria lor. Totuşi, în pofida
propagandei, soldaţii români "nu prea auziseră despre revoluţie" 9 şi, în consecinţă,
nu au reacţionat la acţiunile subversive desfăşurate de ruşi şi inamici în egală
măsură. La acest eşec a contribuit şi proclamatia regelui din 5 aprilie 1917, prin
care a promis ferm realizarea reformei electorale şi a celei agrare. Pe acest fond
organele de siguranţă autohtone au monitorizat cu atenţie şi interes întrunirile
militarilor din armata rusă.
Oraşul Bacău, unde se afla şi comandamentul Armatei 2 române, condusă
de generalul Alexandru Averescu 10 , este un punct important pentru toate părţile
fost creat un nucleu care putea fi

asemănat

informativă aparţineau ofiţerilor specializaţi
latura contrainformativă, în special zona

Glenn E. Torrey, Armata revoluţionară rusă şi România. 191 7, Editura Militară, Bucureşti, 2005,
13.
Ibidem.
9
Ibidem, p. 19. Un studiu de caz pe acest subiect: Petre Otu, Despre .. cuminţenia" soldatului
român în vremuri revoluţionare, în revista "Document" nr. 4/2008, p. 20-28.
10
Alexandru Averescu (n. 9 martie 1959, Ismail-m. 3 octombrie 1938, Bucureşti) urmează
Seminarul Teologic din lsmail, participă voluntar la Războiul de Independenţă (1877 -1878),
absolvă Şcoala divizionară de la Mănăstirea Dealu (1881) şi Şcoala Militară de la Torino (1886).
În cariera sa a deţinut, printre altele, funcţia de comandant al Şcolii Superioare de Război ( 18941896), ataşat militar la Berlin (1896-1898), şeful Secţiei Operaţii din Marele Stat Major (18991904), ministru de război (1907 -1909), şef al Statului Major General (1911-1913 ), comandant al
Corpului 1 Armată (1914-1916). După intrarea României în război i s-a încredinţat comanda
Armatei 2 (1916-1918). Prim-ministru în perioadele ianuarie-februarie 1918, martie 1920decembrie 1921 şi martie 1926-iunie 1927. Avansat mareşa! în anul 1930. Mai multe detalii despre
7

r·
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aliaţi şi inamici. Aici au avut loc câteva acţiuni de propagandă
în rândurile populaţiei române. La 18 aprilie/1 mai 1917 au avut loc
manifestări ale trupelor ruse în Iaşi, Roman, Bacău, Tecuci şi Mărăşeşti, urmate
de acţiuni de propagandă (difuzarea de manifeste elaborate de Comitetul de
Acţiune Social-Democrat Român din Odessa). Cu acest prilej, la Iaşi, manifestaţia
celor 5.000 de militari ruşi bolşevizaţi i-a eliberat pe Cristian Racovski şi Mihai
Gheorghiu-Bujor, aflaţi în arest la domiciliu. Potrivit datelor DPSG ruşii au
anunţat că Racovski se află "sub protecţia Comitetului Revoluţionar rus pentru că
socotesc că dânsul este capabil să conducă mişcarea revoluţionară din
România" 11 • Eliberarea lui Racovski a condus la o efervescenţă în rândurile
liderilor politici şi militari români. Potrivit lui Constantin Argetoianu, premierul
Ion I. C. Brătianu şi şeful Marelui Cartier General, generalul Constantin Prezan,
au solicitat generalului A verescu detaşarea a două divizii la Iaşi pentru paza
guvernului şi a parlamentului. Dar Averescu a refuzat solicitarea Marelui Cartier
General "sub cuvânt că nu-şi putea dezorganiza Armata" 12 • El a propus în schimb
două soluţii: să se mute guvernul la Bacău sau să vină el cu trupele la Iaşi "şi să
arunce pe ruşi peste Prut" 13 • În opinia lui Argetoianu "în ambele ipostaze guvernul
devenea prizonierul lui şi asta urmărea şi el" 14 • În fine, s-a ales soluţia ca familia
regală să fie mutată, în caz de pericol, la Bacău de teama ameninţărilor proferate
de militarii ruşi bolşevizaţi.
Unul din liderii socialişti din Iaşi, Max Wexler, contabil şi jurnalist, a fost
arestat în aprilie 1917 la Bacău, fiind considerat periculos ordinii publice şi
siguranţei statului. La 14 mai 1917 a fost împuşcat sub învinuirea că a încercat să
fugă de sub escortă. Prin moartea lui Wexler propaganda a scăzut în intensitate,
iar propagandiştii s-au refugiat în alte oraşe. Conform unor informaţii obţinute de
DPSG oraşul Bacău trebuia să fie centrul de unde "să izbucnească revoluţia în
România" 15 • După 18 aprilie/1 mai 1917 aproape zilnic au avut loc întruniri ale
militarilor ruşi, la care erau difuzate şi distribuite materiale de propagandă
bolşevică. La manifestări au început să fie prezenţi şi români, atraşi de
dezideratele sociale şi politice expuse de vorbitori.
Teama se instalează şi la nivelul conducerii statului, aflat la Iaşi, care ia în
serios orice zvon privind mişcări antidinastice. Generalul Averescu a notat, la 26
aprilie 1917, că a fost informat "că într-un tren venind din direcţia Burdujeni, în

implicate,

bolşevică

viaţa şi

activitatea sa în C. Căzăneşteanu, V. Zodian, A. Pandea, op. cit., p. 40-41 şi Petre Otu,
Alexandru Averescu militarul, omul politic, legenda, Editura Militară, Bucureşti, 2005.
11
Florian Tănăsescu, Dumitru Costea, Ion Iacoş, Gheorghe Neacşu, Marin C. Stănescu, Nicolae
Tănăsescu, Ideologie şi structuri comuniste în România 1917-1918, INST, Bucureşti, 1995, p. 224.
12
Constantin Argetoianu, Memorii. Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, vol.
III-IV, partea a V-a (1916- 1918 ), ediţia a II-a revizuită şi întregită de Stelian Neagoe, Editura
Machiavelli, Bucureşti, 2008, p. 160.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Florian Tănăsescu, Dumitru Costea, Ion Iacoş, Gheorghe Neacşu, Marin C. Stănescu, Nicolae
Tănăsescu, op. cit., p. 258.
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două

vagoane, ar fi soldaţi ruşi revoluţionari cu femei şi că ar fi decişi să vină la
16
Bacău să atace pe Rege" • În final s-a dovedit că totul a plecat de la "exagerarea
unor cuvinte prinse de un impiegat inferior" 17 de la doi soldaţi ruşi aflaţi în trecere
prin gara Burdujeni.
La jumătatea lunii mai 1917 un ofiţer rus din Corpul 40 Armată a sosit la
Bacău şi a spus în mediul conaţionalilor săi că s-au primit ordine pentru a se
pregăti ofensiva contra Puterilor Centrale. În acest scop, în prima linie a frontului
s-au adus tunuri şi muniţii. De asemenea, în luptele sporadice care au avut loc
între avangărzile proprii cu cele inamice, ruşii au obţinut victoria deoarece
"inamicul e slab faţă de forţele ce a avut înainte" 18 . În scop de demoralizare a
trupelor ruse au venit parlamentari din partea germană a frontului, care i-au
întrebat pe militari de ce "dau lupte serioase împotriva lor" 19 , întrucât ei nu vor să
lupte, ci doresc pacea. Mai mult, militarii germani şi austro-ungari care au tras
spre liniile ruse au fost avertizaţi că vor fi arestaţi dacă mai repetă asemenea
gesturi. Nici ruşii nu erau copii în acest domeniu şi au înţeles repede că acestea
erau "trucuri germane" 20 . La o nouă întâlnire cu parlamentarii «pacifişti» germani,
aceştia au fost lăsaţi să-şi spună povestea, după care au fost reţinuţi şi trimişi la
Târgu-Ocna pentru interogatorii. Referitor la această problemă, generalul
Berthelot a discutat, la 17 mai 1917, cu generalul Prezan şi premierul Ion 1. C.
21
Brătianu despre "precauţiile ce trebuie luate împotriva spionajului" inamic. Cu
acelaşi prilej, a constatat că în cadrul armatei române se manifestă "o anumită
22
propagandă ~acifistă cu tendinţe germanofile" şi a reproşat DPSG "privirea
23
îngăduitoare" faţă de această problemă.
Totuşi, la nivelul militarilor ruşi din prima linie s-a constatat o dorinţă de a
declanşa ofensiva cât mai repede. O estimare ad-hoc a constatat că trei sferturi
s-au pronunţat pentru continuarea acţiunilor militare, iar restul împotriva
continuării războiului. S-a reţinut de organele de siguranţă române faptul că
generalul comandant al Corpului 40 Armată rus le-a dat ca exemplu militarilor săi
pe soldaţii români "care merg la luptă fără murmur" 24 şi i-a sfătuit să facă la fel.
Câteva zile mai târziu ( 18 mai 1917), de legatul Serviciului Siguranţei
române pe lângă Armata 9 rusă, Vameşu, a raportat că în sala Cinema Clasic din
Bacău a avut loc prima întrunire a militarilor ucraineni din armata rusă, la care au
participat circa 150 de persoane. Întrunirea a început la ora 20 prin intonarea unor
Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din Războiu (1916- 1918), Editura "Cultura Naţională",
fa., p. 156.
17
Ibidem.
18
ANIC, fond Colecţia 50, d. 5929, f 118.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
21
General Henri Berthelot, Jurnal şi Corespondenţă 1916-1919 (traducere din limba franceză de
Oltiţa Cântec), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 157.
22
Ibidem.
23
Ibidem.
24
ANIC, fond Colecţia 50, d. 5929, f 118.
16
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rugacmni. Apoi s-a ales un comitet (patru ofiţeri şi opt
care a discutat şi a anunţat că doreşte să lucreze "în mod independent de
celelalte comitete ruseşti" 25 . Au luat cuvântul doi ofiţeri şi patru soldaţi, care au
arătat că doresc o organizaţie aparte "spre a putea mai târziu dobândi autonomia
Ucrainei" 26 • La ora 21,30 manifestaţia a luat sfărşit fără niciun incident.
A doua zi (19 mai 1917), agenţii români din Bacău au constatat că în oraş
au venit două camioane cu 26 de persoane, delegaţi ai muncitorilor din Petrograd
însoţiţi de un colonel, care au mers la localul Solomovitz. Aici s-au adresat
militarilor ruşi cu îndemnul de a lupta mai departe contra Puterilor Centrale fără
să-şi facă probleme de armament sau muniţii, deoarece în Rusia fabricile de profil
27
funcţionează încontinuu şi "cu mare activitate" • Vorbitorii au afirmat că s-au
produs muniţii suficiente, împreună cu tot ce este necesar pentru declanşarea unei
ofensive contra germanilor şi austro-ungarilor. În schimb, militarii ruşi au fost
28
avertizaţi că "tot ceea ce s-a spus contrar este din izvor duşman" • Delegaţii n-au
zăbovit prea mult în Bacău şi au plecat spre linia frontului pentru a-şi informa
conaţionalii despre aceleaşi lucruri şi a le ridica moralul.
Acelaşi Vameşu raportează despre întrunirea soldaţilor ruşi desfăşurată la
21 mai 1917 în centrul oraşului. Un ofiţer a susţinut o cuvântare patriotică
"explicându-le rostul războiului de astăzi, cum şi dezavantajele ce ar avea Rusia
democratică în cazul încheierii unei păei separate cu Puterile Centrale" 29 . Unul
dintre delegaţii soldaţilor a încercat să vorbească în favoarea unei păei separate,
dar a fost întrerupt de majoritatea conaţionalilor, care au cerut să fie arestat şi să i
se ridice mandatul. Analiza comisarului Vameşu a relevat că între militarii ruşi
30
aflaţi pe front nu mai există "acel curent pentru pace" , iar unii solicită
declanşarea unui atac general cât mai repede. O informaţie neverificată atesta că
în noaptea de 19/20 mai 1917, la Mărăşeşti, soldaţii ruşi "au voit să ia ofensiva
din iniţiativa lor proprie" 31 , însă au fost opriţi de comandanţi.
La 28 mai 1917 a avut loc adunarea comitetului gamizoanei ruse din Bacău,
la care au luat parte 400 de soldaţi şi cinci ofiţeri. Primul vorbitor a fost colonelul
Kolikovski, care a citit o telegramă de la Alexandru Kerenski 32 , şeful guvernului

cântece

bisericeşti şi

soldaţi),

25

Ibidem, f. l 05.
Ibidem.
27
Ibidem, f. l 01.
28
Ibidem.
29
Ibidem, f. 94.
30
Ibidem.
31
Ibidem.
32
Aleksandr F. Kerenski (n. 22 aprilie 1881, Simbirsk- Il iunie 1970, New-York, SUA) a obţinut
licenţa în drept la Universitatea din Sankt-Petersburg (1904) şi s-a implicat în activitatea politică,
în calitate de adversar al ţarului Nicolae al II-lea. La izbucnirea revoluţiei burghezo-democratice
din Rusia a devenit vicepreşedintele Sovietului din Petrograd, iar în guvernul provizoriu a deţinut,
succesiv, funcţiile de ministru al justiţiei şi de război. În iulie 1917 a devenit prim-ministru, însă a
fost înlăturat de bolşevici la 25 octombrie/7 noiembrie 1917 şi după ce a încercat, fără succes, să se
opună, a părăsit ţara.
26
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rus şi ministru de Război, "prin care le demonstra că trebuie să ia ofensiva" 33 ,
arătând în acelaşi timp şi dezavantajele unei inacţiuni. Tot Kolikovski a prezentat
şi care sunt principiile pentru care Rusia luptă în acest război: "nu anexiuni de
teritoriu şi nici contribuţiun~ ci luptă pe baza naţionalităţilor şi instalarea unui
regim pacifist îndelungat" 3 . Pe de altă parte, germanii utilizează mijloace
neonorante "înşelând întregi divizii pe care le otrăvesc cu alcool" 35 şi încearcă să
dezbine aliaţii antantişti pentru ca apoi să-i poată distruge pe rând şi sigur. Celor
prezenţi li s-a citit şi o telegramă de la Cartierul General al Armatei, prin care s-a
interzis frăţia şi amiciţia de orice fel cu militarii germani şi austro-ungari pe front.
În opinia liderilor militari ţarişti frăţia "nu poate şi nu trebuie să existe decât după
ce ei vor fi învinşi" 36 • În final, colonelul Kolikovski i-a întrebat pe cei prezenţi
dacă vor să facă pace separată cu germanii şi să fie duşmani cu aliaţii din Antanta.
"Toţi au răspuns că vor lupta contra germanilor şi prietenie cu aliaţii" 37 - a notat
Vameşu. Au mai urmat şi alţi vorbitori, care au susţinut acelaşi punct de vedere şi
au insistat pentru preluarea cât mai repede a ofensivei pe frontul din Moldova.
Aflat într-o vizită la comandamentul Armatei 1, regele Ferdinand a fost
ţinta unui bombardament german, ceea ce a atras măsura de evacuare a populaţiei
evreieşti din zonă, întrucât aceştia erau consideraţi germanofili şi neloiali statului
român. În plus, autorităţile decid să ofere un exemplu celor care acţionau
subversiv şi, la 26 mai 191 7, în Bacău, este pusă în aplicare sentinţa de
condamnare la moarte pentru 33 de persoane (unii fiind etnici evrei) acuzate de
spionaj şi trădare. În replică, Comitetul Armatei Ruse a lansat un manifest de
protest care menţiona, între altele: "Noi ştim, însă, printre aceştia se află oameni
nevinovaţi, printre care şi socialişti, care s-au luptat totdeauna rentru binele
poporului şi pentru care guvernul român nu-i vede cu ochi buni" 3 • Alte reacţii
negative au venit din partea militarilor ruşi aflaţi în Moldova, care au protestat
împotriva "persecuţiilor evreilor şi socialiştilor" 39 . La rândul ei, presa din
Petrograd şi Odessa a urmărit atent sentinţele date de Curţile Marţiale şi a
etichetat liderii români ca "antidemocraţi şi antisemiţi" 40 . Căpitanul baron
Emanuel Tisenhausen, comisar de front al guvernului provizoriu rus, a prezentat
nemulţumirea militarilor pe care îi reprezenta, atât din punct de vedere al
apropierii ideologice cu cei executaţi, cât şi din cauza pedepsei cu moartea, abolită
deja în Rusia. Totodată, acesta a apreciat că "sub pretextul contraspionajului" 41
minorităţile sunt supuse persecuţiilor, în mod special evreii ruşi şi români.
ANIC, fond Colecţia 50, d. 5929, f. 87.
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
37
Ibidem.
38
Florian Tănăsescu, Dumitru Costea, Ion lacoş, Gheorghe Neacşu, Marin C. Stănescu, Nicolae
Tănăsescu, op. cit., p. 258.
39
Glenn E. Torrey, op. cit., p. 35.
40
Ibidem, p. 34.
41
Ibidem, p. 38.
33

34
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Presiunile au avut un efect imediat: în luna iunie 1917 un număr de 14 persoane
au fost condamnate la moarte pentru trădare, dar regele Ferdinand a suspendat
pedeapsa pentru "a calma lucrurile"42 .
Şeful Poliţiei Bacău, N. Ţintă, in formează că la 5 iunie 1917 în sala Clasic
s-a desfăşurat o nouă întrunire a militarilor ucraineni (400 de soldaţi şi 25 de
ofiţeri). Timp de trei ore (de la 15 la 18) au luat cuvântul trei ofiţeri şi opt soldaţi,
care au discutat despre împărţirea pământului din Rusia la ţărani. La capitolul
suprafaţă s-agropus ca fiecărui ţăran să i se dea atât pământ cât poate munci "fără
nici o plată" . S-a discutat şi despre autonomia Ucrainei, însă s-a decis ca acest
subiect să fie reluat după război, "căci acum nu poate fi vorba de o separaţie" 44 .
Cu acest prilej, un militar din Corpul 40 Armată a afirmat că la nivelul conducerii
armatelor ruse din România s-a decis declanşarea ofensivei contra Puterilor
Centrale. S-a ales un corp de vânători care să deschidă ofensiva- "cu sarcina de a
rupe frontul inamic" 45 - iar celelalte unităţi să le urmeze şi să lărgească breşa. În
prezent, toate unităţile ruse au primit ordine pentru a fi pregătite în vederea
declan§ării ofensivei.
In contextul pregătirilor pentru ofensivă, colaborarea româno-rusă în
domeniul contraspionajului a funcţionat la parametrii normali şi a reuşit anihilarea
unei mari părţi a agenţilor trimişi de inamic. Deşi rapoartele serviciilor de
informaţii german şi austro-ungar au semnalat, în primăvara anului 1917, mişcări
46
şi concentrări de trupe care dovedeau "iminenţa unui atac" , beneficiarii
informaţiilor nu au luat în serios aceste date. Bazaţi pe experienţa campaniei din
1916, liderii militari germani şi-au creat imagini "complet false"'H despre români
şi "prea negative" 48 faţă de ruşi. În plus, contraspionajul românesc a identificat în
prima parte a anului 1917 un număr de 25.000 persoane suspecte de a simpatiza
sau activa în favoarea Puterilor Centrale, iar monitorizarea activităţii acestora a
condus la anihilarea multor agenţi de spionaj şi de influenţă 49 . În antiteză,
Constantin Argetoianu, martor la evenimente, a afirmat că "sub pretext de spionaj,
de trădare sau de bolşevism o sumă de oameni au fost, într-adevăr, împuşcaţi în
prima jumătate a anului 1917 cu o samavolnicie şi cu o lipsă de forme legale
înspăimântătoare" 50 . Acest lucru a fost confirmat de mareşalul Ion Antonescu în
şedinţa de guvern din 25 februarie 1941, imediat după înăbuşirea rebeliunii
legionare, când a expus modul în care a decis să facă ordine în rândurile Armatei
42

Ibidem, p. 37.
ANIC, Colecţia 50, d. 5929, f. 63.
44
Ibidem.
45
Ibidem.
46
Glenn E. Torrey, op. cit., p. 54.
47
Ibidem, p. 55.
48
Ibidem.
49
Paul Ştefănescu, Istoria sen'iciilor secrete române, Editura Aion, Bucureşti, 2003, p. 48.
5
Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, voi. IV, partea a
V -a ( 1917 -1918), ediţie şi indice adnotat de Stelian Neagoe, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993,
p.23.
43
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şi să

elimine sursa unor posibile scurgeri de

informaţii.

Printre altele,

conducătorul statului a rememorat cum a acţionat în Războiul de Întregire
împotriva acţiunilor subversive: "În timpul războiului Armata de Nord a mers aşa

cum a mers din cauză că am întrebuinţat cele mai drastice măsuri împotriva
vinovaţilor. ( ... ) Am spânzurat şi trei jidani în piaţă la Bacău. S-a făcut, însă,
atunci în Moldova o ordine exemplară şi am economisit în felul acesta viaţa
multor oameni, care ar fi alunecat pe o pantă periculoasă. Tot aşa am scăpat şi de
agitaţiile ruşilor. Am executat fără milă pe toţi ruşii care plecau cu fel de fel de
misive de la un post de comandă la altul, ca să facă legătura între Sovietele care
luaseră fiinţă atunci. Şi cu toate că era armată rusească multă în Moldova, totuşi
eu am făcut aceste executări. În felul acesta a putut fi salvată Moldova şi Ţara
Rornânească" 51 •

În octombrie 1917, premierul român a dispus executarea unui alt lot de
spioni, "majoritatea evrei ruşi plătiţi de Germania" 52 , ceea ce a declanşat alte
ameninţări din partea Comitetului soldaţilor ruşi, care nu acceptau pedeapsa cu
moartea. Excesul de umanitarism a fost temperat cu sprijinul reprezentanţilor
politico-militari francezi şi al liderului mişcării de emancipare a cehoslovacilor,
Thomas Masaryk 53 , aflat în vizită la Iaşi.
Măsurile luate de autorităţile române în prima parte a anului 1917 au avut
ca efect succesele militare de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Pe termen mediu,
propaganda defetistă şi pacifistă susţinută atât de inamici cât şi de bolşevicii aflaţi
în ascensiune în Rusia a afectat moralul militarilor ţarişti. Încet, dar sigur, aceştia
au început să se revolte contra ordinelor, contra comandanţilor şi să-şi părăsească
cantonamentele spre ţara natală. Lovitura de graţie a venit la 22 noiembrie 1917,
când a venit celebra radiogramă necifrată a lui V. 1. Lenin, noul lider politic rus,
prin care a cerut tuturor unităţilor militare încheierea unor armistiţii ad-hoc cu
inamicul. România s-a văzut abandonată de aliatul rus, în imposibilitate de a
rezista singură în faţa trupelor germano-austro-ungare-bulgaro-otomane şi
obligată să negocieze, la rândul ei, un armistiţiu provizoriu cu inamicul (26
noiembrie 1917), transformat în prima parte a anului 1918 într-un tratat de pace
extrem de dur, dar neratificat de regele Ferdinand.

Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu voi. II (ianuariemartie 1941), ediţie de documente întocmită de Marcel-Dumitru Ciucă, Aurelian Teodorescu,
Bogdan-Florin Popovici, Bucureşti, 1998, p. 364.
52
Contele de Saint-Aulaire, Confesiunile unui bătrân diplomat (traducere din franceză de Ileana
Sturd.za, introducere şi note de Mihai D. Sturd.za), Editura Humanitas, Bucureşti, 2003, p. 137.
53
Thomas Masaryk (n. 1850-d. 1937) a fost un filozof, sociolog şi om politic cehoslovac. A fost
primul preşedinte al Republicii Cehoslovace ( 1918-1935).
51
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CIMITIRUL INTERNAŢIONAL DE ONOARE AL EROILOR
ROMÂNI ŞI STRĂINI DIN POIANA SĂRATĂ ŞI
SĂRĂBĂTORIRI DEOSEBITE ORGANIZATE ÎN INCINTA
ACESTUIA
Dr. Ioan LĂCĂ TUŞU
Ing. Ciprian HUGIANU
International Honorary Cemetery of Romanian and Foreign Heroes in
Poiana Sarata and Special Homage Events Organized
Abstract

Heroes Cemetery in Poiana Sărată was established in 1930 on the former
Hungarian border picket, because this village was a frontier settlement and
belonged to The Austro-Hungarian Empire. It houses the remains of over 1900
heroes of different nationalities: Austrian, German, Romanian, Hungarian,
Russian, Turkish, Hebrew etc. After the first celebrations held nationwide in 14 to
15 August 1935, we shall have the pleasant task to participate in the renovation
works accompanied by manifestations of religious, military and scientific nature,
exhibitions of photographs and vintage military uniforms on 7th to gth of October,
2016.
Keywords: Heroes Cemetery, Poiana Sărată, Oituz, homage
În anul 1916, după luptele din toamna şi iarna acelui an, frontul dintre
armatele Puterilor Centrale (austro-ungară şi germană) şi armata română s-a
stabilizat la vest de satul Ferăstrău, în zona actualei Mânăstiri Codreanu. În
spatele acestuia, respectiv în spatele trupelor austro-ungare şi germane, erau
adunaţi şi îngropaţi militarii căzuţi la datorie. În cursul anului 1917 a funcţionat în
satul Poiana Sărată şi un spital de campanie, amplasat aproape de vamă; militarii
inamici răniţi pe frontul din Oituz au fost trataţi aici, iar cei morţi îngropaţi în
cimitirul satului, aşa cum arată schiţa de mai jos. Cimitirul miliar a fost amenajat
în stânga cimitirului ortodox, în continuarea acestuia. Schiţa indică un număr de
56 de morminte şi un posibil monument (poziţia 57). Traducerea titlului este:
"Schiţa despre mormintele soldaţi/ar îngropaţi in cimitirul militar", iar pe figură
scrie, în stânga, "cimitir militar", iar în dreapta "cimitir local". Se poate
concluziona că documentele fac referire la cimitirul bisericii.
Coroborând datele de mai sus cu cele care oglindesc exhumările făcute în
vara lui 1928, când se afirmă că din cimitirul bisericii s-au exhumat rămăşiţele a
https://biblioteca-digitala.ro
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124 de eroi 1, concluzionez că la fmalul războiului cimitirul militar aflat în incinta
cimitirului bisericii avea o suprafaţă dublă faţă de cel arătat în schiţă.
Cimitirul de onoare al Eroilor din localitatea Poiana Sărată a fost
amenajat, "într-o poziţiune splendidă şi pitorească ", ca cimitir de campanie, în
perioada 1916-1919, pentru a adăposti osemintele militarilor români, germani şi
austro-ungari căzuţi în bătăliile din Primul Război Mondial. Cimitirul era situat în
apropierea fostei graniţe româno-ungare şi a râului Cernica, în această zonă
funcţionând şi un pichet de grăniceri. În această regiune s-au desfăşurat, în
perioada septembrie - noiembrie 1916, două mari bătălii pentru apărarea trecătorii
Oituz, obiectiv de importanţă strategică ce putea permite inamicului pătrunderea
spre zona carboniferă şi petrolieră Moineşti-Comăneşti.
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Schiţă

a cimitirului organizat în anul 1916-1917 de către armata germană şi poziţia
probabilă a acestuia relativ la actualul cimitir.
Sursa: http ://www. magyarpatriotak.hu/a -sosmezoi-haditemeto-igaz-tortenete/

În vara anului 1928 are loc principala acţiune de exhumare a osemintelor
şi de reînhumare a acestora în 753 de morminte, conform schiţei de mai jos.
Proiectul Cimitirului Eroilor din 1928 (refăcut de către arhitectul Constantin
Costache după documente de arhivă) indică organizarea acestuia pe o suprafaţă de
5460 mp sub forma unui trapez cu baza mare de 51 metri şi baza mică de 26
metri, iar lungimea de 139 de metri; mormintele erau aşezate în stânga şi în
dreapta unei alei centrale, cu lăţimea de 4 metri. Locul dispunerii acestui cimitir
era terenul aferent fostei vămi austro-ungare, la intrarea în sat, dinspre Hârja.

Arhiva O.N.C.E., Fond C.E., d. 694/ 1921; vezi şi pe microfilm, fond 6450 roia P II 6 339,
Serviciul Istoric al Armatei, Bucureşti .
1
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---

cum a fost propus prin proiectul din

1928
Cercetările

au relevat existenţa unor date statistice diferite referitoare la
situaţia eroilor înhumaţi în cimitirul din Poiana Sărată , precum şi lipsa datării
anumitor documente elaborate, identificate în fondurile arhivistice studiate.
Cimitirul a fost reorganizat între anii 1927-1928 de către Societatea "Cultul
Eroilor", Comitetul Central din Bucureşti. La această dată cimitirul avea o
suprafaţă de 5.460 de mp şi un număr de 753 de morminte, din care 679
individuale şi 74 comune. În mormintele comune au fost înhumaţi 487 eroi, deci
în total, în cimitirul din Poiana Sărată erau înhumaţi, la aceea dată, 1.166 eroi.
1
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Dispunerea

iniţială

a mormintelor eroilor din anul 1928 şi proiectul final din anul 1930.
Sursa: Arhiva O.N.C.E., fond Cultul Eroilor, d. 1040, f. 171
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Ulterior acestui moment, proiectul iniţial este modificat în sensul
unui cimitir mai mic, cu o suprafaţă de 900 mp (de formă aproape
pătrată cu latura de 30 m), în colţul de NE al terenului iniţial; noul proiect implica
centralizarea celor mai multe oseminte într-o criptă comună (osuar), cu
dimensiuni de 5 x 5 m. Lângă osuar urma să se ridice un monument comemorativ
(dimensiuni 2, 70 x 2, 70 m), precum şi amenajarea, în jurul acestuia, a 4 parcele cu
eroi identificaţi, astfel: A - parcela română, B - parcela austriacă (pe partea
dreaptă), C - parcela germană şi D - parcela ungară (pe partea stângă); toate
parcelele urmau să aibă câte 6 morminte pe lăţime; cele din spate, ungară şi
austriacă, urmau să aibă 4 morminte pe lungime, deci un total de 24 de morminte
pe parcelă; parcelele din faţă, română şi germană, urmau să aibă câte 5 morminte
pe lungime, deci 30 de morminte pe parcelă, cu unul mai puţin- deci 29- pentru
parcela română datorită colţului de NE al cimitirului, care este la 45 de grade şi nu
la 90 de grade ca celelalte; rezultă un total de 107 morminte prevăzute pentru cele
4 parcele.
După reorganizarea din anii 1928-1930, şi mai ales, după construirea
osuarului, în cimitir au fost reînhumaţi, în gropi individuale, 107 eroi români,
germani, unguri, austrieci, evrei şi turci 2 , restul osemintelor aparţinând eroilor
identificaţi (în număr de 733) din mormintele vechiului cimitir fiind depuse,
probabil, în osuar.
Situaţia statistică de mai sus este confirmată şi pentru data de 2 octombrie
1929 de către locotenentul Agache, din partea Societăţii "Cultul Eroilor", care a
inspectat cimitirul din Poiana Sărată cu ocazia reorganizării acestuia 3 • Cei 107
eroi identificaţi erau dispuşi în patru parcele - română, austriacă, germană şi
ungară. 4
La nivelul anului 1930 erau depuşi în osuar 1.800 de eroi 5 . În anul 1935 au
mai fost depuse osemintele a 6 eroi români neidentificaţi, aduşi din munţii RuncuBacău. În anul 1937 au mai fost depuşi încă 33 de eroi necunoscuţi, iar în 1939,
un erou, de asemenea, necunoscut, adus din locul numit "Fata Moartă". 6
Centralizările în osuarul din cimitirul de la Poiana Sărată au continuat şi în anii
următori, astfel că, la nivelul anului 1945, datele statistice indică cifra totală de
7
1.940 eroi. Dintre aceştia, potrivit datelor arhivistice, 733 erau identificaţi.
Repartiţia pe naţionalităţi a acestora este următoarea: 305 germani, 375 austrieci,
organizării

2
3
4

5
6
7

Revista "România Eroică", nr. 9-1011934, p. Il şi p. 12 pentru liste nominale.
A.O.N .C. E., fond CE., dosar nr. 1040, f. 171.
Idem, d. 887, f. 5
Idem, d. l 040, f. 128.
Idem, d. 694, f. 55.
Idem, d. 887, f. 5
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29 români, 1 ungar şi 2 ruşt. Din cei 733 de eroi, 20 nu au precizată
naţionalitatea 8.
În anul 1940, odată cu intrarea satului în componenţa Ungariei,
administrarea Societăţii "Cultul Eroilor" asupra cimitirului a încetat. Autorităţile
şi armata ungară, după cele relatate de către locuitori ai satului, au înlăturat
însernnele statalităţii româneşti de pe monumentul central şi de la stâlpii care
străjuiesc poarta de intrare în cimitir. Aici, armata maghiară organiza diverse
comemorări.

Cimitirul Eroilor după inaugurare; se vede troiţa dintre parcele germană şi ungară, astăzi
dispărută; rondul dreptunghiular pentru flori a fost desfiinţat în 1984, când platoul a fost
placat cu dale

Abia în 14 septembrie 1945, delegatul Societăţii, locotenetul Agache, este
în măsură să raporteze din nou situaţia cimitirului. 9 Astfel, acesta menţionează că
"emblema Ţării şi a Casei regale" de pe frontispiciul monumentului a dispărut , iar
plăcile de marmură de pe cei doi stâlpi de la intrare şi cele 3 de pe monument au
fost întoarse şi scrise cu mesaje în limba ungară, unul dintre ele afrrmând că
cimitirul a fost ridicat de către autorităţile ungare. De pe crucile din piatră s-au
şters , prin şlefuire, numele eroilor români, care au fost înlocuite cu nume
. 10
ungureştt.
8

Idem, d. 695, f. 288-320.
Arhiva O.N .C.E., fond C.E., d. 697/ 1945
10
Idem, d. 69711 945, f. 201.

9

https://biblioteca-digitala.ro

238

Acta Bacoviensia Xl/20 16

Astăzi, pe cele 3 faţade ale obeliscului sunt inscripţionate următoarele
texte: "Nu vărsaţi lacrimi pe mormintele eroilor, ci mai curând slăviţi-i în
cântece. Maria", "Aici odihnesc eroi căzuţi pe aceste locuri în războiul 19161918" şi "Cinstire şi veşnică pomenire eroilor căzuţi pentru Ţară", iar pe cei doi
stâlpi care străjuiesc intrarea în necropolă se află inscripţiile: "Aici odihnesc
osemintele a 1. 900 eroi căzuţi pe aceste locuri în războiul de întregire 19161919" şi " Construit de Societatea Cultul Eroilor Comitetul Central Bucureşti.
1930".
Prima festivitate de mare amploare a fost organizată în anul 1935, la 15
august. Atunci, dl. Prefect Valeriu Bidu a spus:
Astăzi se împlinesc 19 ani de când armata română a pornit sub comanda
marelui său căpitan Regele Ferdinand la lupta grea de întregirea neamului
românesc. Cele mai glorioase pagini ale epocii marelui război pentru întregire
aici la Oituz le-au scris prin vitejia sa legendară ostaşii români, Oituzul este
simbolul rezistenţei neamului.
Era în toamna anului 1916 când puhoiul cotropitor al armatelor germane
unite cu cele austro-ungare, forţează trecerea prin pasul Oituz pentru ca
revărsându-se în câmpiile Moldovei, să învaluie armata din Muntenia şi astfel să
frângă armata româna în două.
Dar ostaşul român a stat neclintit, făcând din pieptul lui gol, un zid de
apărare mai tare decât granitul.
Toate valurile impetuoase ale potopului vrăjmăşesc au fost înfrânte.
Ostaşul român a dovedit că puterea lui de rezistenţă este mai mare decât forţa
năvălitoare a duşmanului.
În vara anului 1917 acelaşi duşman a vrut ca la împlinirea unui an de la
intrarea României în răsboiu să ne scoată din luptă şi să dicteze pacea de la laşi.
Pentru a doua oară însă ostaşul român a rezistat şi nu s-a prăvălit. Cu trupul său
viguros în care clocoteau veacuri de viruţi răsboinice, de oţeliri străvechi care Iau înfrăţit cu glia strămoşească, a făcut dovada deplină şi definitivă că "Pe aici
nu se trece".
În perioada postbelică, serbările de Ziua Eroilor au fost interzise, la fel ca
şi cele de 15 august. Serbările se organizau pe 23 august, de ziua naţională. După
1989, s-a reluat firul organizării serbărilor de Ziua Eroilor- Înălţarea Domnului,
precum şi cele de 15 august. Preoţii parohi Ionel Piştea, Ovidiu Herbei şi Lăzărel
Sînel perpetuează această tradiţie până astăzi.
În acest an, în care se împlinesc 100 de ani de la intrarea României în
Războiul de Întregire, s-au organizat la 15 august manifestări deosebite care să
cinstească memoria şi jertfa celor care au făcut România Mare. Astfel, în
organizarea garnizoanei Bacău, a Asociaţiei "Cultul Eroilor" Bacău, Parohiei
Poiana Sărată, Asociaţiei "Sf. Ilie" Poiana Sărată s-a organizat cu un fast deosebit
serbarea de 15 August, urmând ca pe 7 şi 8 octombrie, odată cu terminarea
https://biblioteca-digitala.ro
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de restaurare la Cimitirul Eroilor, să se organizeze din nou, cu o
participare deosebită, un ansamblu de acţiuni integrate în şirul celor dedicate
Centenarului intrării României în Războiul de Întregire. Astfel, o expoziţie de
fotografii, o masă rotundă cu participarea unor specialişti în istoria luptelor de pe
Valea Oituzului vor completa manifestările omagiale obişnuite care se vor
desfăşura la mormântul Lt. Nicolae Macarie, primul Erou Român căzut în 1916 pe
Valea Oituzului precum şi la Cimitirul Eroilor, care îşi va recăpăta imaginea de la
inaugurarea din 1930 după terminarea lucrărilor de restaurare.
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Serbări

la 15 August 2016, Cimitirul Eroilor Poiana
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ORGANIZAREA ŞI ACTIVITATEA LEGIUNII DE
JANDARMI BACĂU ÎN PERIOADA 1929-1948
Prof Valentin IOAN
The Organisation and Activity of the Gendarms Legion
from Bacau Between Years 1929-1948
Abstract
The history of Bacău's Constabulary, especially of the Gendarms Legion
from Bacău, has been a barely researched subject by far, because it doesn't exist
monographic works or synthesis papers about it in the Romanian historiography.
The Gendarms Legion from Bacău is founded in the year of 1929 and it is
organized in posts, sections and sectors, having as a leader a captain assisted by
inferior officers. It has been coordinated by the Gendarms Inspectorate from Iaşi
until 1933, then it entered in the suborder in the Gendarms Inspectorate from
Focşani. We can discover in archives that the Gendarms Legion from Bacău was
executing, in the responsibility zone, missions in line of public order, namely:
maintaining of public discipline and serenity, catching delinquents and
researching all the misdemeanors. The important state's institution was
performing, also, informative-operative activities in the line of state's safety,
namely: supervising political and religious sects moves and involving in the
spying problem, especially about Hungarian and Soviet people. A pelicular
activity was the participation ofthe Gendarms Legion from Bacău at the military
operations against the fascist Germany, after which the gendarmes were decorated
with the "Victory'' medal.
Keywords: Constabulary, Bacău, public order, mobilization, security, instruction.
Istoria Jandarmeriei Bacău, în special a Legiunii de Jandarmi Bacău, a fost
o temă foarte puţin cercetată până în prezent, neexistând în istoriografia
românească lucrări monografice sau de sinteză referitoare la aceasta.
În conformitate cu Legea din 14 martie 1929, în judeţul Bacău se
înfiinţează Legiunea de Jandarmi care era organizată în posturi, secţii şi sectoare;
mai multe comune rurale formau un post condus de un jandarm-şef de post ajutat
de alţi jandarmi, dar numărul total nu putea fi mai mic de 5 jandarmi; mai multe
posturi formau o secţie, care era pusă sub conducerea unui jandarm şef de secţie
ajutat de alţi jandarmi în funcţie de nevoile serviciului; mai multe secţii formau o
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legiune 1 sub comanda unui căpitan sau maior ajutat de ofiţeri inferiori, iar
legiunile mai multor judeţe erau subordonate unui inspectorat.
Prin decizia ministerială, publicată în "Monitorul Oficial" cu nr.l 09 din 23
mai 1929, se stabilea întinderea teritorială a fiecărei formaţiuni, precum şi
reşedinţele formaţiunilor" 2 • Legiunea de Jandarmi Bacău, cu reşedinţa în oraşul
Bacău, cuprindea zece secţii (Agăş, Bogdăneşti, Comăneşti, Gârleni, Letea Veche,
Oneşti, Parincea, Răcăciuni, Scorţeni, Valea Rea) şi 77 de posturi de jandarmi.
Formaţiunile teritoriale din judeţul Bacău alcătuiau Legiunea de Jandarmi,
condusă de un ofiţer superior aflându-se sub comanda organică a Inspectoratului 6
de Jandarmi Iaşi, iar din 1931 conform ordinii de bătaie a IGJ de la 1 ianuarie
1933 se arată că în această perioadă activitatea3 Legiunii de Jandarmi Bacău era
coordonată şi de Inspectoratul Regional de Jandarmi Focşani. În perioada anilor
1925-1932 la conducerea Legiunii de Jandarmi Bacău s-au aflat următorii
comandanţi: Constantin Minescu, Romeo Orăşanu şi C. Tănăsescu, pentru ca din
anul 1932 să fie numit comandant al Legiunii de Jandarmi Bacău maiorul Virgil
Ariton, iar adjunct al comandantului legiunii era căpitanul C. Marian.
Remarcăm faptul că în prima decadă a lunii octombrie 1932, au avut loc,
pe raza legiunilor de Jandarmi Bacău, Neamţ, Roman, mari manevre militare la
care a participat Batalionul 1O Jandarmi cu un ofiţer, 7 reangajaţi, 39 jandarmi şi 3
cai, îndeplinind misiuni de poliţie fiind în acelaşi timp la dispoziţia unităţilor militare ale armatei participante. În anul 1933, Batalionul 1O Jandarmi s-a transformat
în Regimentul 10 Jandarmi Târgu Ocna. La reşedinţă, s-a constituit un detaşament
cu un efectiv de 5 ofiţeri, 5 reangajaţi şi 150 de jandarmi, care au luat parte la
menţinerea ordinii, siguranţei şi liniştii interne în teritoriul judeţului Bacău pentru
ca mai apoi în 1934, Regimentul 1O de jandarmi să ia denumirea de Centrul de
Instrucţie nr. 5 Târgu Ocna, care pregătea recruţi pentru arma Jandarmerie.
Din documentele identificate în fondurile arhivistice ale Arhivelor
Naţionale Bacău şi Arhivelor Naţionale Istorice Centrale rezultă că Legiunea de
Jandarmi Bacău, împreună cu secţiile şi posturile de jandarmi executau în zona de
responsabilitate următoarele misiuni pe linie de ordine publică:
1. acţiuni de prevenire a fenomenului infracţional;
2. misiuni de menţinere a ordinii şi liniştii publice
3. misiuni de restabilire în caz de tulburări ale ordinii publice;
4. paza ordinii publice, siguranţa statului şi raportarea lor organelor în
drept;
5. cercetarea şi urmărirea tuturor infracţiunilor prevăzute de legile civile,
militare şi ordonanţele autorităţilor locale;

General maior Vasile Mihalache, Din Istoria Legislaţiei Jandarmeriei Române, Editura Societăţii
Tempus România Jandarmeria Română, Bucureşti , 1993, p.341.
2
,,Monitorul Oficial" nr. 109 din 23 mai 1929, p. 56.
3
Bogdan-Constantin Dogaru, Strncturi ale Jandarmeriei şi Armatei în zona Odobeştilor secolul
XVII-1948, Editura Terra, 2015, p. 40.
1
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6. prinderea infractorilor, adunarea şi păstrarea probelor, întocmirea
actelor şi înaintarea lor, împreună cu făptuitorii, autorităţilor în drept, potrivit
legilor în vigoare;
7. executarea mandatelor de aducere şi de arestare, a ordinelor
intervenţiilor şi cererilor primite în scris de la autorităţile cu atribuţii de poliţie
generală;

8. asistenta şi ajutorul, la cererea scrisă a celorlalte autorităţi recunoscute
prin lege, sau organelor acestora, când sunt împiedicate în exerciţiul funcţiunii lor.
Pe linia de siguranţă a statului, Legiunea de Jandarmi Bacău îndeplinea
următoarele activităţi informativ-operative:
1. supravegherea mişcărilor politice (de extremă stângă - comuniştii,
respectiv de extremă dreapta -legionarii, lăncierii);
2. supravegheau sectele religioase, străinii (în general cei suspecţi de
spionaj), societăţile de rezervişti, sindicatele, societăţile evreieşti şi ale altor culte;
3. implicarea în problema spionajului în special asupra maghiarilor şi
sovieticilor, dar şi o aplecare asupra fenomenului de sabotaj economic 4 .
Scoatem în evidenţă atribuţiile întregii Legiuni de Jandarmi Bacău pentru
a convinge că, în pofida unor aprecieri nejustificate, făcute în necunoştinţă de
cauză în legătură cu atribuţiile acestei structuri de ordine publică, jandarmeria
rurală a acţionat în conformitate cu cadrul juridic existent respectând cu stricteţe
următorul jurământ: "Jur credinţă M.S Regelui Carol al II-lea, jur de a mă supune
Constituţiei, legilor ţării şi disciplinei militare, de a păstra secretul profesional şi
de a întrebuinţa în exerciţiul funcţiunii mele puterea ce-mi este încredinţată,
numai Rentru menţinerea ordinei, siguranţei publice şi aducerea la îndeplinire a
legilor" 5.
Din buletinul informativ nr. 11 din 30 noiembrie 1937, surprindem şi
evidenţiem activitatea informativ-operativă asupra partidelor politice, în speţă
supravegherea activităţii Partidului Totul pentru Ţară şi Partidul Naţional Creştin
de pe raza judeţului Bacău care desfăşurau o intensă propagandă în vederea
atragerii a mai multor aderenţi, pentru a-şi spori şansele de reuşită în alegerile care
urmau să se desfăşoare, găsind totodată simpatizanţi în mediul rural. În cazul
membrilor Partidului Naţional Creştin adunaţi în număr de 50 în data de 20
noiembrie 1937 în faţa Tribunalului Bacău, dată la care trebuia depusă lista
electorală, au forţat uşile şi au recurs la spargerea unui geam, lucruri care din
punctul lor de vedere reprezentau intirnidări asupra celorlalte partide politice
prezente la depunerea listelor electorale. Toate aceste aspecte au fost analizate de
jandannii Legiunii Bacău în conformitate cu legislaţia în vigoare menţinând un
climat de linişte pe întregul judeţ, aceste situaţii fiind clipă de clipă în atenţia
efectivelor jandarmilor atât din mediul rural, cât şi din cel urban 6 .
Arhivele Naţionale Bacău, fond Legiunea de Jandarmi Bacău, d. l/1943, f. 63.
Idem, d. 511942, f. 76.
6
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita A.N.I.C.), fond Inspectoratul
General al Jandarmeriei, d. 911937, f. 341.
4

5
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Dintr-o analiză de activitate întocmită de comandantul Legiunii de
Jandarmi Bacău în anul 1940 şi înaintată Parchetului Tribunalului Bacău,
observăm faptul că jandarmii băcăuani îşi îndeplineau misiunile cu succes reuşind
să dejoace planurile şi totodată să prindă membrii unei mari bande de hoţi, care îşi
efectuau spargerile, furturile în satele din judeţul Bacău, spargeri ce erau operate
chiar şi asupra caselor de bani ale unor primării, depozite de tutun, precum şi
furturi de cereale, saci de grâu 7, porumb, secară, animale, butoaie cu vin, ţuică şi
alte obiecte casnice pe care le vindeau în piaţa oraşului Bacău prin intermediul
unei persoane fidele bandei de hoţi 8 . Toţi membrii bandei de hoţi au fost prinşi,
anchetaţi, trimişi în faţa judecătorilor şi condamnaţi la ani grei de închisoare.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Jandarmeria Rurală s-a axat pe
"adunarea informaţiilor referitoare la ordinea publică şi siguranţa statului", în
condiţiile în care, în perioada 1938-1940 s-au intensificat acţiunile ostile la adresa
statului român, executate de către forţe din interior şi exterior şi prin urmare s-a
impus crearea, în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei, unui serviciu de
informaţii, format din ofiţeri şi subofiţeri acoperiţi, care au reuşit să-şi creeze o
reţea eficientă de informatori şi astfel pe lângă efectivul Legiunii de Jandarmi
Bacău funcţiona un sector informativ şi remarcăm faptul că acţiunea structurilor
informative ale Jandarmeriei s-a executat în baza unui cadru normativ, în care
menţionăm: Instrucţiuni pentru funcţionarea din punct de vedere poliţienesc şi de
colaborare a Sectoare/ar Informative şi Instrucţiuni pentru funcţionarea din
punct de vedere administrativ a Sectoare/ar Informative de Jandarmi 9 . Acest
sector informativ colabora cu toate structurile teritoriale care desfăşurau activităţi:
legiunile, secţiile şi posturile de jandarmi.
În această sferă de activitate, Legiunea de Jandarmi Bacău a reuşit să-şi
dezvolte reţeaua de informatori prin agenţi oficiali din raza posturilor de jandarmi,
din rândul cărora menvonăm: notari, învăţători, preoţi, agenţi, inspectori fiscali,
0
agenţi sanitari, primari . Eficienţa sectorului informativ s-a remarcat în activităţi
şi acţiuni de descoperire, identificare, raportare şi combatere pe căi legale a
acţiunilor revizioniste şi iredentiste din zona lor de responsabilitate, astfel
structurile Legiunii de Jandarmii Bacău puteau să se considere mulţumite de
activitatea lor. Dovezile se regăsesc în rapoartele întocmite şi transmise de
conducerea Legiunii de Jandarmi, Inspectoratului General al Jandarmeriei. Au fost
descoperite mici structuri şi persoane direct implicate în activitatea revizionistă şi
iredentistă, coordonate pe întreaga filieră de la Budapesta până la nivel de
organizaţie şi chiar individ şi s-au întocmit documente probatorii asupra
persoanelor fizice şi juridice de naţionalitate maghiară care erau îndreptate
împotriva ordinii de drept a statului, care promovau ura, dispreţul şi contestau
direct unitatea şi integritatea ţării 11 .
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parchetul Tribunalului Bacău, d. 6/1936, f. 97.
Ibidem, f. 99.
9
,,Monitorul Oficial" nr. 126 din 3 iunie 1939, fila 72.
10
Arhivele Naţionale Bacău, fond Legiunea de Jandarmi Bacău, d. 611944, f. 321.
11
A.N.I.C, fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, d. 2011940, f. 132.
7

8
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Izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial a determinat organizarea
unei noi serii de concentrări masive, iar, în conformitate cu ordinul Marelui Stat
Major nr. 10.023 din 21 martie 1939, s-a trecut la concentrarea efectivelor de
război unde subliniem aportul activităţii Jandarmeriei Bacău asigurând ordinea
internă a ţării 12 prin concentrarea a două batalioane, 4 respectiv 5 din cadrul
Centrului de Instrucţie Jandarmi Târgu Ocna şi un detaşament de pază din cadrul
Legiunii de Jandarmi Bacău la Podul de la Cernavoda, iar pentru rezolvarea
acestei noi misiuni trupele concentrate, dintre care una de mitraliere, s-au deplasat
în zona de primire a refugiaţilor unde au asigurat măsurile de ordine şi poliţie în
punctele de primire: trierea şi dezarmarea unităţilor militare, transferul refugiaţilor
din zona de primire în zonele de internare Focşani şi Bârlad, paza şi siguranţa
acestora în noile zone, însoţirea trenurilor pe timpul evacuării în Oltenia şi
Muntenia pentru ca pe data de 5 octombrie 1939, batalionul4 Jandarmi, să revină
în garnizoana de reşedinţă Târgu-Ocna, această activitate fiind întărită şi prin
Ordinului 1O1 din 22 aprilie 1940 prin care s-a urmărit extinderea serviciului de
ordine în teritoriu prin crearea unui Comandament de Pază al teritoriului, cu
reşedinţa la Iaşi, din care a făcut parte şi Legiunea de Jandarmi Bacău,
batalioanele 2, 4 şi 5 jandarmi din Centrul de Instrucţie nr. 5. Târgu Ocna şi
Compania de Jandarmi de Pază petrolieră Moineşti.
O altă misiune pe care Legiunea de Jandarmi Bacău a soluţionat-o în
spiritul legii, a fost contracararea acţiunilor teroriste ale legionarilor, care au dorit
crearea unei situaţii din ce în ce mai tensionate în interiorul ţării, aceste aspecte
rezultând din notele informative cuprinse în documentele din arhivă, precum şi
modul în care Legiunea Jandarmi Bacău cu secţiile şi posturile de jandarmi au
acţionat cu promptitudine în restabilirea şi menţinerea ordinii publice în oraşele
arondate judeţului, misiune pe care Jandarmeria Bacău a efectuat-o şi în Bucureşti
13
trimiţând un detaşament format din 150 de jandarmi •
După intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial, iunie 1941,
remarcăm faptul că Legiunii de Jandanni i-au fost trasate de către Inspectoratul
General al Jandarmeriei şi alte misiuni importante în menţinerea siguranţei
naţionale cum ar fi:
- paza unor obiective economice importante;
- întărirea măsurilor de ordine internă;
- contracararea acţiunilor de desant şi a paraşutiştilor;
- supravegherea elementelor din opoziţie.
Atât înaintea declanşării războiului împotriva Uniunii Sovietice, cât şi
după încheierea acestuia, Legiunea de Jandarmi Bacău, s-a confruntat cu amplificarea activităţii unor grupuri de paraşutişti sovietici, lansaţi pe teritoriul judeţului
Bacău, situaţie la care a făcut faţă cu brio, îndeplinindu-şi misiunile cu respectarea
întregii legislaţii militare. Într-un raport de activitate întocmit în anul 1940 înaintat
În 1939, prin Ordinul de Zi Nr. 43/1939 este înfiinţat Serviciul Juridic, organ consultativ pentru
toate formaţiunile de jandarmi.
13
Arhivele Naţionale Bacău, fond Postul de Jandarmi Căiuţi, d. 5/1945, f. 91.
12
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Inspectoratului de Jandarmi Iaşi surprindem reuşita jandarmilor băcăuani la
prinderea, arestarea unui număr mare de paraşutişti sovietici care se ascundeau în
pădurea "Bogata", de la care au fost confiscate: pistoale mitralieră, pistoale mici
ruseşti, pistoale automate, paraşute, cartuşe pistol mitralieră, pistol rachetă,
aparate radio emisie, hărţi topografice, dar şi mai multe bancnote ruseşti astfel ca
toate acţiunile subversive ale paraşutiştilor au fost anihilate. În urma îndeplinirii
acestei misiuni au fost decoraţi: sergentul major Duican Emil, comandantul
plutonului de poliţie de la reşedinţa legiunii cu medalia "Bărbăţie şi Credinţa"
clasa a II -a, iar jandarmii cu medalia ,,Bărbăţie şi Credinţa" clasa a III -a.
În ceea ce priveşte paza unor obiective, Legiunea de Jandarmi Bacău
reprezentată prin Compania de Pază zona Petrolieră Moineşti a asigurat paza
următoarelor obiective industriale: Rafinăria Steaua Română, sondele Moineşti,
Zemeş, Solonţ, Rafinărie Gazărie, Gara Moineşti, Uzina carboniferă Comăneşti,
minele de cărbuni Rafira, Livada, Asău. Totodată, aceştia asigurau şi pază asupra
lucrărilor de artă (poduri) de pe raza judeţului, misiune în care erau angrenaţi 65
de jandarmi, care erau dotaţi cu armament antiaerian. Imediat după acest
eveniment şi anume în data de 25 decembrie1944, Legiunea de Jandarmi a suferit
unele modificări de organizare 14 şi anume o nouă reîmpărţire a secţiilor de
jandarmi identificând din documentele de arhivă existenta a unui număr de 9 secţii
de jandarmi: Comăneşti, Gârlele Găzărie, Bogdăneşti, Oneşti, Tescani, Valea
Seacă, Traian, Parincea, Gioseni şi un număr de 55 de posturi da jandarmi.
După declararea stării de război cu Germania, s-a trecut la luptă contra
tuturor elementelor inamice răspândite pe întreg teritoriul ţării, până la eliberarea
ei şi astfel noul Inspector General al Jandarmeriei, generalul Constantin Anton, a
transmis unităţilor de jandarmi ordinul de luptă printre care se arăta că
formaţiunile de jandarmi teritoriale, între care şi Legiunea de Jandarmi Bacău cu
secţiile şi posturile de jandarmi, erau pregătite să dea piept prin luptă în caz de un
atac venit din partea trupelor germane. În conformitate cu acest ordin, Jandarmeria
Bacău, ca parte integrantă a Sistemului Naţional de Apărare, a trecut la executarea
misiunilor ordonate acţionând independent şi de cele mai multe ori în cooperare
cu unităţile armatei luptând împreună cu ele.
Începând cu data de 28 august 1944 şi până la Il noiembrie 1944 la
operaţiunile militare contra Germaniei fasciste au participat din Legiunea
Jandarmi Bacău un efectiv de 33 de jandarmi, Batalionul 502 Jandarmi cu un
efectiv de 477 de jandarmi şi compania 14 Poliţie cu un efectiv de 187, iar până la
data 09.05.1945 au participat 15 jandarmi din Legiunea Jandarmi Bacău, dintre
care 1 ofiţer, 4 subofiţeri şi 1O de trupă, care au fost decoraţi cu medalia
"Victoria".
După eliberarea teritoriului judeţului, o primă măsură luată de Legiunea de
Jandarmi Bacău a fost strângerea armamentului şi muniţiei rămase pe câmpul de
luptă sau confiscarea acestora de la diferiţi cetăţeni. Numai în lunile septembrie şi
octombrie 1944 au fost adunate următoarele cantităţi: 7 piese de tun, 2496 arme
14
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militare, 30 mitraliere, 303 puşti mitralieră, 85 de pistoale şi revolvere, un brand,
749 obuze brand, 304 grenade, 212 proiectile, 66 bombe avioane, 388 cartuşe
pistol, 14 arme vânătoare şi 3 autocamioane şi tot în această perioadă au fost
prinşi de către jandarm ii legiunii pe raza judeţului Bacău 106 ostaşi germani şi 12
.
·15
ostaşi ungun .
Începând cu data de 26 decembrie 1944, Jandarmeria Rurală Bacău a
suferit din nou o restructurare în ceea ce priveşte organigrama instituţiei, în urma
căreia au fost desfiinţate următoarele unităţi de jandarmi şi subunităţi de poliţie:
Batalionul Jandarmi operativ şi Batalioanele 501-505 de jandarmi Târgu-Ocna,
Şcoala de Subofiţeri Voluntari şi Centrul de Instrucţie nr. 4 Târgu-Ocna,
Compania Pază Zona Petrolieră Moineşti, şapte secţii de jandarmi - Bogdăneşti,
Gârlenii, Gârlele Găzărie, Gioseni, Traian, Valea Rea - şi 35 de posturi de
jandarmi, astfel că la data de 26 decembrie1944, Legiunea de Jandarmi Bacău era
formată din 4 ofiţeri, 222 subofiţeri şi 238 trupă, rămânând în activitate, conform
hotărârii Comisiei Aliate de Control, următoarele formaţiuni operative aflate pe
front: Batalionul4 operativ, ataşat pe lângă armată, cu un efectiv de 22 de ofiţeri,
25 de subofiţeri şi 66 trupă, Compania 14 Poliţie, ataşată pe lângă Divizia 14
Infanterie, cu un efectiv de 6 ofiţeri, 1O subofiţeri şi 171 trupă. În lunile ce au
urmat, efectivele Legiunii de Jandarmi Bacău s-au redus aproape de la lună la
lună, astfel încât această instituţie dispunea doar de 5 ofiţeri, 114 subofiţeri şi 82
jandarmi trupă, un total de 221 de oameni. Tot în acest timp s-a stabilit ca în
dotarea Legiunii de Jandarmi să rămână doar 201 arme ZB şi 50 de cartuşe pentru
fiecare armă. Aceste drastice reduceri de personal au avut un efect negativ asupra
stării de menţinere a ordinii şi siguranţei publice din judeţ, în condiţiile în care
starea infracţională a cunoscut o creştere alarmantă, dar cu toate aceste reduceri de
personal, Legiunea de Jandarmi Bacău şi-a făcut datoria îndeplinindu-şi cu succes
toate misiunile acest lucru rezultând clar din rapoartele de activitate, note
informative, statistici, planuri de muncă întocmite şi înaintate Inspectoratului de
Jandarmi Iaşi, de care aparţinea. Cu toate acestea, Legiunea de Jandarmi Bacău a
reuşit să-şi desfăşoare activitatea conform legislaţiei militare. Jandarmii, în special
cei care formau Secţia de Jandarmi Comăneşti, au continuat raziile generale cu
scopul de a descoperi ostaşii germani rămaşi după data de 23 august 1944 şi au
identificat totodată şi cetăţenii care deţineau armament şi muniţii şi au prins
dezertorii nesupuşi la mobilizare. La această misiune au participat pe lângă
cadrele Legiunii de Jandarmi Bacău şi poliţiştii oraşului Bacău. În urma unei razii,
au fost prinşi 3 ostaşi germani şi doi dezertori din Divizia "Tudor Vladimirescu"
şi confiscate o armă Stayer, şi două pistoale mitralieră. În perioada 23 august
1944-15 septembrie 1945 au fost prinşi pe teritoriul judeţului Bacău 192 de
prizonieri germani şi unguri evadaţi din diferite lagăre şi aici remarcăm acţiunea
comandantului Secţiei de Jandarmi Parincea, care, împreună cu jandarmii din
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subdiviziune şi însoţit de câţiva vânători civili, au reu~it prinderea unor prizonieri
germani ce se aflau în pădurea de pe teritoriul postului 6 de Jandarmi Răcătău.
La data de 1 aprilie 1945, teritoriul Legiunii de Jandarmi Bacău a fost
împărţit pe sectoare de jandarmi care au corespuns cu circumscripţiile teritoriale a
doua plase. Astfel, pe raza Legiunii de Jandarmi Bacău s-au înfiinţat următoarele
sectoare: Bacău, Comăneşti şi Parincea cu câte două secţii de jandarmi fiecare.
Această organizare a funcţionat până în luna august 1945, când pe data 23 august
s-a înfiinţat în fiecare plasă câte un sector de jandarmi, iar tot la acea dată s-au
desfiinţat secţiile Comăneşti, Oneşti, Scorţeni, Domniţa Maria şi Săuceşti şi s-au
format pe raza Legiunii ~ase sectoare de Jandarmi corespunzătoare celor şase plăşi
administrativ-teritoriale 1 • Pentru prima dată, în sectoarele de jandarmi au fost
încadraţi ofiţeri inferiori, iar sectoarele neîncadrate cu ofiţeri au fost încadrate cu
cei mai buni plutonieri majori şefi din legiune. Tot din anul 1945, şefia Legiunii
de Jandarmi Bacău a fost asigurată de căpitanul dr. Fâşie Nicolae, secretarul
comandantului era plutonierul major Toba Gh., şeful biroului de cazarmare şi
alimente era plutonierul major Jitariuc Traian 18 . La data de 15 iulie 1947, în
vederea instruirii recruţilor, s-au înfiinţat nouă batalioane de jandarmi, printre care
şi batalionul de recruţi Târgu-Ocna. Acesta a fost organizat pe companii, plutoane,
grupe şi un grup de comandă. Încorporarea recruţilor s-a realizat pe data de 1
august 1947, iar batalionul de recruţi a intrat în subordinea Inspectoratului de
Jandarmi Iaşi. Un rol important în organizarea şi desfăşurarea procesului de
instrucţie şi educaţie a mii de tineri 1-au avut comandanţii din Batalionul 2
Jandarmi Târgu-Ocna (Darie Constantin, Ciocan Constantin, Floareş Vasile, Popa
Mihai şi Constatinescu Şerban), dar şi comandanţii Legiunii de Jandarmi Bacău
(Beşliu Nicolae, Fâşie Nicolae, Alexandru Idiceanu şi H. Vartolomeu). La
terminarea perioadei de instrucţie, recruţii au fost repartizati în cadrul
formaţiunilor de jandarmi pentru completarea deficitului de personal. În acelaşi
timp şi efectivele Legiunii de Jandarmi Bacău s-au majorat de la 442 în luna iunie,
la 480 în luna iulie (1 O ofiţeri, 307 subofiţeri şi 163 trupă). Ca urmare,
Inspectoratul General al Jandarmeriei a aprobat înfiinţarea următoarelor posturi de
jandarmi în cadrul Legiunii Jandarmi Bacău: Lunea, Brătila, Bârsăneşti, Berzunţi,
Horgeşti, Hemeiuş, Schitu Frumoasa, Gheorghe Buzdugan, Solonţ, Goioasa şi
A său.
Prin activităţile desfăşurate, atât în plan informativ-operativ, pe linia
siguranţei de stat, cât şi în planul ordinii şi siguranţei publice, Legiunea de
Jandarmi Bacău a contribuit la menţinerea independenţei şi integrităţii teritoriale a
Statului Român, a siguranţei naţionale, precum şi a liniştii şi securităţii cetăţenilor.
Putem afirma cu tărie că prin înaltele sale calităţi, în secolul nostru, încă de la
început, Jandarmeria a devenit o instituţie redutabilă pe întregul teritoriu al
României. Ea este a ţării, nu a unui minister. Ea a fost, este şi va fi în mijlocul
populaţiei, cu sprijinul şi în ajutorul acesteia, atât în timp de pace cât şi de război.
16
17
18

Arhivele Naţionale Bacău, fond Sectorul de Jandarmi Scorţeni, d. 5/1945, f 41.
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SERVICIUL SECRET AL INSPECTORATULUI REGIONAL
DE JANDARMI FOCŞANI. ACTIVITATEA INFORMATIVĂ ŞI
CONTRAINFORMATIVĂ (1931-1938)
Prof. Bogdan-Constantin DOGARU
The Secret Service of Focşani Regional Inspectorate of Gendarmes.
Intelligence and Counterintelligence Activity (1931-1938)
Abstract
Focşani Regional Inspectorate of Gendarmes functioned during the
period 1931-193 8 with headquarters in the residence city of Putna County
(Vrancea County).
Created in 1935 Mobile Team (Echipa Volantă) was the frrst secret
structure ofFocşani Regional Inspectorate. Then Mobile Team was organized and
renamed Focşani Intelligence Sector of Gendarmes (1936) which operated a few
months and then being disbanded. This special structure operate with undercover
agents.
After the disbandment of Intelligence Sector espionage and
counterespionage duties were taken over by the Police Service of the Focşani
Regional Inspectorate of Gendarmes.
Gendarmerie intelligence structures in the Putna County watched
communist and fascist organizations, spies, political parties and religious sects.
Keywords: Secret Service, Regional Inspectorate of Gendarmes, esptonage,
counterespionage, intelligence and counterintelligence activity.

Înfiinţarea şi organizarea I.R.J. Focşani şi a Serviciului Secret
Ca urmare a modificării legii de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei
Rurale din 24 martie 1908, Compania de Jandarmi Putna a căpătat atribuţii
informativ-operative clare în mediul rural.
Până în 1929 însă, Jandarmeria Română nu a dispus de structuri
informative şi contrainformative specializate. Cu toate acestea, documentele de
arhivă atestă faptul că, atunci când situaţia o impunea, îh activitatea de culegere a
informaţiilor jardarmii se camuflau, operând ca agenţi conspiraţi. Munca sub
acoperire era o acţiune legală, dar facultativă, ţinând mai mult de posibilitate, de
oportunitate şi de ingeniozitatea şi inteligenţa celor care se angajau în astfel de
activităţi. De exemplu, comandantul Companiei de Jandarmi Putna, căpitanul
Nicolae Jippa raporta prefectului că în seara zilei de 13/14 aprilie 1919 în casa
locuitorului Dumitru Iftime din Păţeşti a avut loc o întrunire secretă la care a
participat Marcu Aronovici din Focşani şi 6 tineri care urmau a fi înscrişi în
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organizaţia socialistă din judeţul Putna. Între tinerii care se adunaseră în casă se

jandarmul Bolotescu Ioan. Mai mult, informaţii de la
în mod direct chiar şeful Postului de Jandarmi
Păţeşti care, la rândul său, s-a deghizat şi a ascultat tot ce se vorbea, fiind la
geam. La sfărşitul raportului se preciza că Marcu Aronovici a fost arestat şi
interogat 1. La 1 aprilie 1929, în cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei
(I.G.J.) este înfiinţată Secţia a II-a Informaţii condusă de maiorul Marinescu
Alexandru 2 • Mai târziu I.G.J. se va reorganiza în structura sa figurând, la 1 aprilie
1932, Serviciul Jandarmeriei care avea în subordine Biroul I Siguranţă de Stat
condus de maiorul Băleanu Alex. El era ajutat în activitatea sa de căpitanul
Isopescu Modest, de căpitanul Cireş Mihail şi de Dinulescu Iosif3 • Cei 4 angajaţi
ai Biroului S~uranţă de Stat figurează şi în ordinea de bătaie a I.G.J. din 1
ianuarie 1933 . Structura secretă a I.G.J. acţionând şi ca un serviciu intern, de
supraveghere a activităţii personalului a stâmit animozitatea unor ofiţeri care au
denumit-o CEKA Jandarmeriei, făcând aluzie la poliţia politică sovietică
instituită de Lenin. Treptat, structuri informative şi contrainformative ale
Jandarmeriei încep să se dezvolte şi la nivel teritorial.
În a doua jumătate a perioadei interbelice Jandarmeria din Judeţul Putna
(Vrancea) cunoaşte apogeul dezvoltării sale instituţionale. În această perioadă au
funcţionat în reşedinţa Judeţului Putna: Inspectoratul Regional de Jandarmi
Focşani (1931-193 8) care avea în subordine, între alte unităţi, şi Legiunea de
Jandarmi Putna şi Legiunea Mobilă de Jandarmi nr. 10 Putna (1932-1934),
precum şi Şcoala de Subofiţeri Jandarmi agenţi de poliţie Focşani (1933-1943)
aflată în subordinea Subinspectoratului General al Şcolilor de Jandarmi din
afla, deghizat,

şi

consfătuirea tainică obţinuse

Braşov.

Inspectoratul Regional de Jandarmi Focşani (I.R.J.), înfiinţat la 1
octombrie 1931, coordona şi controla activitatea Legiunilor de Jandarmi Bacău,
Fălciu, Tutova, Tecuci şi Vaslui (ce aparţinuseră de Inspectoratul6 Jandarmi Iaşi)
şi a Legiunilor Putna, Covurlui şi Râmnicu Sărat (ce fuseseră la Inspectoratul 2
Jandarmi Bucureşti). Conducerea noului inspectorat era asigurată de colonelul
Ignat Gheorghe, la comanda Legiunii de Jandarmi Putna aflându-se căpitanul
Lupescu Gheorghe. Ca şef al Biroului II Jandarmerie din cadrul inspectoratului
figura locotenent-colonelul Agapie Vasile care avea ca locţiitor pe căpitanul C.
Petre5 • La 1 aprilie 1932 Legiunile Fălciu şi Vaslui vor fi preluate de Inspectoratul

Bogdan Constantin Dogaru, Structurile Ministerului de Interne în Războiul de Întregire a
Neamului. Spionaj, contraspionaj şi acţiuni speciale în Judeţul Putna-Vrancea (1916-1919), Ed.
Atec, Focşani, 2015, p. 144.
2
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare se va cita A.N.I.C), fond Inspectoratul
General al Jandarmeriei, d. 111893, f. 77.
3
Ibidem, ( 166 verso.
4
Ibidem, ( 186 verso.
5
Ibidem, d. 10/1931, ( 1.
1
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Regional de Jandarmi Iaşi 6 . Celelalte 6 legiuni vor rămâne mai departe
subordonate I.R.J. Focşani.
Activitatea informativ-operativă a Inspectoratului Regional de Jandarmi
Focşani era asigurată de Biroul II Jandarmerie. Dar se pare că un compartiment
specializat avea să se constituie chiar la nivelul Legiunii Putna (înfiinţată în 1929
prin reorganizarea Companiei de Jandarmi Putna). Prin adresa nr. 1591/1 aprilie
1932, comandantul Legiunii de Jandarmi Putna, căpitanul Gheorghe Lupescu
solicita prefectului judeţului Putna să asigure sprijin logistic în vederea organizării Serviciului de informaţii, contrainformaţii, controlul străinilor, suspecţilor,
populaţiei flotante, identificarea, urmărirea şi prinderea infractorilor. Totodată,
în activitatea legiunii şi a structurilor din subordine era introdus cazierul judiciar 7 •
În ordinea de bătaie a I.R.J. Focşani de la 1 aprilie 1933 figurează
Serviciul Poliţiei şi Comandamentului condus de locotenent-colonelul Frunzetti
Constantin care avea în subordine Biroul Poliţiei, Comandamentului şi Instrucţiei
în fruntea căruia se afla căpitanul Mazăre Mihail 8 • În fruntea Serviciului Poliliei
sunt consemnaţi locotenent-colonelul Tobescu Constantin (la 1 aprilie 1934) şi
Stavrescu Nicolae (la 1 aprilie 1935) 10 • Ca şef al Biroului Poliţiei a rămas acelaşi
căpitan Mazăre Mihail. Aceştia se subordonau, la 1 aprilie 1935 şefului I.R.J.
Focşani, colonelul Chihaia Gheorghe 11 • Serviciul şi Biroul Poliţiei se ocupau cu
activitatea informativă şi contrainformativă în domeniul siguranţei naţionale.
Problemele de logistică continuau să aibă un impact negativ asupra
activităţii I.R.J. Focşani pe linia siguranţei statului. Instituţia raporta şefilor de la
Bucureşti, la 26 iunie 1935, că atât localul Inspectoratului Regional de Jandarmi
Focşani cât şi localurile ocupate de Legiunele din acest Inspectorat nu permit
cazarea şefilor Biroului de Poliţie 12 •
Prima unitate specială pe linie de informaţii şi contrainformaţii a
Inspectoratului Regional de Jandarmi Focşani a fost Echipa Volantă.
Echipele volante fuseseră constituite la nivelul fiecărui inspectorat regional de
jandarmi la începutul anului 1935, fiind omoloage echipelor mobile ale
Serviciilor de Siguranţă din cadrul Inspectoratelor Regionale de Poliţie. La
început activitatea lor nu a dat rezultatele aşteptate, fapt consemnat şi în scris în
urma analizei făcute în şedinţa organizată de I.G.J. cu şefii Serviciilor de Poliţie şi
Comandament din cadrul inspectoratelor regionale de poliţie.
Broşura 5J din 1935 prevedea că echipele volante constituiau mijloace
suplimentare şi speciale pentru căutarea şi culegerea informaţiunilor cari
privesc siguranţa de stat şi publică. Când au luat fiinţă s-au primit cu bucurie dar
6

Ibidem, f. 3 verso.
Arhivele Naţionale Vrancea, fond Prefectura Judeţului Putna, d. 22/1932, f 43.
8
A.N.I.C., fond Inspectoratul General al Jandarmeriei, d. 10/1931, f 6.
9
Ibidem, f 11.
10
Ibidem, f. 17.
11
Ibidem.
12
Idem, d. 15/1935, f. 90.
7
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partea dureroasă ... se rezumă într-un boicot. S-a arătat că se susţine de către unii
o idee şi anume că jandarmul e un organ care trebuie să lucreze în uniformă, alţii
că nu se poate decât deghizaţi. Neputându-se deghiza ofiţerii, că nu e tragere de
inimă şi dragoste către instituţie, s-a recurs la echipele volante, căci lupta contra
actiunilor subversive trebuie combătută tot cu inteligenţă ascunsă sub haină.
În şedinţă se arăta că echipele volante există şi trebuie puse la treabă. S-au
încercat diferite moduri: centralizarea, adică acţiunea să fie condusă de la
centru, apoi repartizate pe interesele de siguranţă de stat pe raza inspectoratelor
respective. Tendinţa generală este ca ele să se repartizeze până la legiunile unde
se simte nevoia. Echipele volante de la inspectorate s-au lovit de o rigiditate,
anume aceia a hainei civile. Art. 1 din lege prevede că organizarea corpului este
mixtă, deci faptul că ei sunt îmbrăcaţi civil este legal şi aceasta face ca, în
desfăşurarea acţiunei ce întreprinde, publicul să nu cunoască, organul de control
să poată vorbi cu el, fără să-I demaşte, în birou, pe teritoriu şi chiar la masă. ( ... )
Se înregistrau unele dificultăţi şi în ceea ce priveşte finanţarea acţiunilor
speciale, secrete ale agenţilor echipelor volante. Exista înainte un fond special,
dar acum suma e prevăzută în buget şi ca atare ea se justifică conform legii
contabilităţii publice. S-a arătat că se găsesc încă modalităţi pentru ca activitatea
să nu fie stânjenită, mergându-se până acoo încât, în cazuri speciale să se dea
chiar din buzuna/ 3 •
La nivel central, activitatea echipelor volante era coordonată şi dirijată de
Biroul!. Siguranţă de Stat din cadruli.G.J. Dovadă este faptul că, într-un material
documentar din prima parte a anului 1936 referitor la atribuţiile Biroului 1
Siguranţă de Stat din cadrul I.G.J. se menţionează, între altele, că acesta
urmăreşte activitatea serviciului de spionaj, după indicaţiunile ce are, fie de la
unităţi, fie de la alte autorităţi pe toate frontierele şi în interiorul ţării şi
întrebuinţează agenţii informatori din Echipa Volantă (. ..) conformându-se
dispoziţiunilor Şefului de Serviciu 14 .
Atât structura informativă a Legiunii de Jandarmi Focşani cât şi cea a
I.R.J. Focşani lucrau atât cu surse informative cât şi cu agenţi acoperiţi. Existenţa
acestora este confirmată de izvoare documentare. La 5 august 1935, Biroul II
Jandarmerie din cadrul Serviciului Poliţie ali.R.J. Focşani raporta I.G.J. că nu s-a
putut întocmi darea de seamă a agenţilor informatori, în cursul/unii iulie 1935,
pentru motivul că în cursul acestei luni, unul a fost internat în Spitalul Militar
Constanta şi unul a fost în concediu 15 •
Printr-o adresă secretă din 26 august 1935, referitoare la drepturile de
misie ale celor doi agenti acoperiţi, maiorul Băleanu Alexandru şeful Biroului 1
Siguranţa Statului din Inspectoratul General al Jandarmeriei comunica I.R.J.
Focşani următoarele: Drepturile s-au cerut de la Inspectoratul General spre

13
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ordonanţare. Vă rugăm să binevoiţi a raporta sumele-asupra misiilor de
deplasare, nu din soldă şi, când se va primi suma, se va rambursa direct de noi 16•
Se pare că, până în iulie 1935, numărul agenţilor acoperiţi ai I.R.J. Focşani
şi legiunilor din subordine fusese mult mai mare, dar o parte a acestora fusese
transferată, din necesităţi informativ-operative, la alte structuri. Dovadă în acest
sens avem adresa nr. 5312/8 august 1935 a Biroului Armament din cadrul
I.R.J. Focşani către I.G.J. Se solicita agenţilor conspiraţi Moman P., Musetoni,
Opreanu, Zolotor (transferaţi la Inspectoratul Regional de Jandarmi
Chişinău) şi Şerpuleţu (transferat la Inspectoratul Regional de Jandarmi
Braşov) să înapoieze armamentul primit legiunilor din care făcuseră parte pentru
a fi utilizat de jandarmii reangajaţi de la care fusese luat 17 •
Legiunile de Jandarmi Putna şi Bacău aflate în subordinea I.R.J. Focşani,
erau obligate a trimite periodic Biroului 2 Informaţii şi Contrainformaţii din
cadrul Diviziei 6 Infanterie Focşani atât buletine zilnice de informaţii cât şi
rapoarte informative lunare 18 • Divizia 6 avea competenţe şi pe raza Judeţului
Bacău, deoarece Regimentul27 Infanterie de acolo se afla în subordinea sa.
Totodată, Legiunea de Jandarmi Putna prezenta periodic buletine
informative prefectului care avea calitatea de şef al instituiţiilor de ordine publică
şi siguranţă naţională ale Ministerului de Interne din judeţ.
Pe la începutul anului 1936, în cadrul Inspectoratului Regional de
Jandarmi Focşani se înfiinţează o altă unitate specială pe probleme de
spionaj şi contraspionaj, respectiv Sectorul Informativ Focsani comandat de
locotenent-colonelul Mânecuţă Ioan. Se pare că această unitate era una camuflată,
lucrând cu agenţi acoperiţi, deoarece existenţa sa nu este consemnată în registrul
istoric ali.R.J. Focşani.
Nu este exclus ca aceste sectoare informative să se fi constituit, cel puţin
în parte, prin reorganizarea echipelor volante care lucrau cu agenţi conspiraţi.
Ca şi în cazul echipelor volante, activitatea de început a sectoarelor
informative a fost marcată de incertitudini. Pentru început au fost elaborate
Instrucţiunile nr. 2360/2 noiembrie 1935 care însă nu au reuşit să reglementeze în
detaliu şi în mod clar modalitatea de organizare şi funcţionare. Se arăta că
Sectoarele Informative au fost întrucâtva încadrate în Inspectoratele Regionale
cu scopul intenţionat de a împleti acţiunea Inspectoratelor cu a Sectoare/ar
Informative, cele dintâi fiind organe teritoriale normale, iar secundele fiind
organe suplimentare.
Unele inspectorate au înţeles să subordoneze Sectoarele Informative
înglobându-le organic la dispoziţia Inspectoratelor; unii şefi de Sectoare s-au
lăsat la dispoziţia Inspectoratelor; alţii s-au pus în situaţia justă de a conlucra şi
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cu Inspectoratele Regionale şi cu Inspectoratul General, arătând condescendenta
cuvenită şi datorată; iar alţii s-au retranşat în echivoc.
Astfel fiind situaţia dăunează şi îndatoriri/ar militare şi bunului mers al
serviciului.
Pentru eficientizarea structurilor sale secrete, I.G.J. a elaborat
Instrucţiunile nr. 288 din 12 mai 1936 pentru funcţionarea din punct de vedere
poliţienesc şi de colaborare a Sectoarelor Informative. Se recomanda a se lua
drept model modul de organizare şi funcţionare a Serviciului Secret al Marelui
Stat Major al Armatei Române. Totuşi, spre deosebire de structurile informative şi
contrainformative ale Armatei, se specifica că nu era cazul să se camufleze
existenţa Sectoarelor Informative căci în realitate şi practica lucrurilor şi a
serviciului nostru, această camuflare n-ar fi decât o iluzie.
Sectorul informativ va fi încadrat organic cu un ofiţer superior şef, un
subofiţer secretar şi dactilograf şi doi jandarmi în termen ca planton şi curieri;
apoi o echipă de agenţi votanţi şi un număr de subofiţeri cu şcoala de ofiţeri de
poliţie, cari se vor da pe măsura posibilităţilor şi necesităţilor. În acest scop
recrutarea acestora din urmă se va face de comandantul Sectorului Informativ
prin selecţionare, după aptitudini.
Astfel, cei mai destoinici subofiţeri jandarmi pregătiţi la Şcoala de
Subofiţeri Jandarmi Agenţi de Poliţie din Focşani aveau şansa să lucreze în
domeniul spionajului şi contraspionajului în cadrul unor unităţi speciale ale
Jandarmeriei Române, precum Sectoarele Informative.
Tot în instrucţiunile 28811936 se mai consemna că Inspectoratul General
va putea destina şi un alt ofiţer camuflat la dispoziţia Sectorului, ca subsector
informativ, acolo unde teritoriul va fi întins şi vor fi probleme poliţieneşti multe,
precum şi un număr de reangajaţi cu şcoala de ofiţeri de poliţie şi aptitudini
constatate, cari să fie plasaţi ca agenţi acoperiţi rezidenţi în diferite puncte
sensibile din teritoriu.
Ofiţerii şi întregul personal de la Sectoarele Informative contează ad-tiv în
formaţiunea de jandarmi la reşedinţa căreia lucrează, însă depind direct de
Inspectoratul General al Jandarmeriei ca acţiune (nu va fi subordonat
Inspectoratului ca funcţiune, nu va subordona pe comandantul Legiunei sau
ofiţerii Legiunilor de la reşedinţa sa).
Totodată se mai specifica că Sectorul Informativ are atribuţiuni exclusiv
de poliţie informativă: căutare, culegere, interpretare, raportare informaţiunilor
şi filarea indivizilor pentru elucidarea problemelor poliţieneşti ce sunt pe
teritoriul său, sesizându-se fie singur (din oficiu), fie de către Inspectoratul
General prin ordine de informaţiuni. ( ... )
Ofiţerul de la Sectorul Informativ nu face inspecţii la unităţile şi
subunităţile teritoriale şi n-are dreptul de a disloca jandarm ii de la formaţiunile
lor.
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El va fi recunoscut şi este îndreptăţit a cere informaţiuni la orice
de jandarmi, în care scop i se pun la dispoziţie scriptele poliţieneşti de
la posturi, secţii, sectoare şi legiuni (. ..)
Se recomandă ofiţerilor de la Sectoare ca atunci când se duc la o
formaţiune, şi mai ales dacă sunt îmbrăcaţi civil, să se identifice.
Nu au căderea de a cere rapoarte de la formaţiuni, dar prin aceasta să nu
se înţeleagă că nu pot cere informaţiuni pe orice cale.
Pentru filarea şi urmărirea suspecţilor care desfăşurau acţiuni contra
siguranţei statului, sectorul informativ putea cere concursul celorlalte organe ale
Jandarmeriei.
Sectoarele informative au dreptul să primescă note informative, însă nu
direct de la posturi, ci de la legiunile din raza Sectorului, aşa după cum primesc
Inspectoratele Regionale şi alte autorităţi.
Legiunile deci, iar nu posturile, sunt obligate a trimite zilnic aceleaşi note
informative, pe cari le comunică şi celorlalte autorităţi.
Pe lângă misiunile externe, Sectoarele Informative îndeplineau şi rolul
unui serviciu intern de informaţii: Când cu ocazia executării serviciului sau
alte împrejurări, observă abateri grave de la disciplină sau îndatoriri de serviciu,
din partea jandarmilor, Şefii Sectoare/ar Informative sunt obligaţi a le comunica
după caz, legiunei respective sau Inspectoratului Regional.
Inspectoratele Regionale şi Legiunile nu vor descoperi prin nimic acţiunea
Sectoare/ar Informative. Orice neînţelegere, observaţiuni sau alte abateri vor fi
semnalate Inspectoratului General de care depind Sectoarele Informative.
Un alt aspect, riguros reglememntat, era şi modalitatea corespondenţei
Sectorului Informativ cu forurile superioare: Inspectoratul General expediază
corespondenţa în două plicuri, unul interior cu adresa personală a ofiţerului de la
Sector, altul exterior cu adresa şi ştampila de expediţie către formaţiunea de
jandarmi la reşedinţa căreia funcţionează Sectorul. Tot astfel procedează şi
Sectorul care va folosi ştampila de expediţie a formaţiunei de jandarmi de la
reşedinţa sa, fără a întrebuinţa două plicuri, dar cu condiţiunea să împacheteze
personal corespondenţa.
Ofiţerul comandant al Sectorului Informativ are dreptul de a folosi
dicţionarul cifrat al formaţiunii de la reşedinţa sa.
În fiecare lună, Sectorul Informativ avea obligaţia de a înainta I.G.J. un
buletin informativ 19 •
Aşadar Sectorul Informativ Focşani s-a constituit şi a funcţionat ca
unitate specială independentă, pe lângă Inspectoratul Regional de Jandarmi
Focşani si nu în cadrul acestuia.
Instrucţiunile 288/12 mai 1936 au fost completate cu Instrucţiunile nr.
460129 mai 1936 pentru funcţionare din punct de vedere administrativ a
Sectoarelor Informative de Jandarmi. Din analiza lor se poate constata că doar
formaţiuni
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din punct de vedere fmanciar-logistic Sectoarele Informative depindeau parţial de
inspectoratele regionale. Plata misiunii agenţilor secreţi se făcea însă dintr-un
fond separat asigurat de I.G.J.
Cazarea urmează a se face în localuri separate ce se vor închiria, unde să
se cazeze întregul personal al Sectorului Informativ, inclusiv agenţii, dându-se
astfel independenţă faţă de formaţiunea teritorială şi evitându-se fricţiuni şi prea
mult contact al agenţilor cu ceilalţi jandarmi ( ...) Până la dobândi rea fondurilor
însă, ele vor funcţiona ca şi până în prezent în localurile formaţiunilor de
reşedinţă, care sunt obligate a le afecta o cameră cu mobilierul necesar, pentru a
funcţiona independent şi cu toată discreţiunea.
Din bugetul pe anul 1936, fiecărui sector informativ i s-a conferit o sumă
de 5000 de lei pentru aranjarea unei garderobe necesare travestirii agenţilor
acoperiţi 20 •

La 2 iunie 1936, conducerea I.G.J. a dat dispoziţie ca reşedinţa Sectorului
Informativ Focşani să fie mutată în Dobrogea, în sediul Legiunii de Jandarmi
Durostor-Silistra, colonelul Mânecuţă Ioan urmând a rămâne în continuare la şefia
acestei structuri secrete 21 .
Se pare că decizia de mutare în Dobrogea a survenit ca urmare a
nemuţumirii conducerii I.G.J. faţă de activitatea depusă de comandantul
sectorului. Însă, în urma audienţei pe care a avut-o ofiţerul la supenoru sai
ierarhici, s-a hotărât ca Sectorul Informativ Focşani să rămână cu centrul de
comandă în reşedinţa Judeţului Putna. În acest sens, la 23 iulie 1936, Serviciul
Personalului comunica Serviciului Jandarmeriei din I.G.J. următoarele:
Locotenent-colonelul Mânicuţă Ioan s-a prezentat în audienţă D-lui General
Inspector General al Jandarmeriei, iar D-sa prin rezoluţia pusă pe ordinul
aprobator al audienţei a hotărât:
1)
"Rămâne la Focşani".
2)
"Dările de seamă mi se vor prezenta mie ca să văd activitatea în progres
a ofiţerului".
În consecinţă, vă rugăm să binevoiţi a dispune executarea în sensul rezoluţiei.
În ceea ce priveşte rămânerea în Garnizoana Focşani, s-a dat ordin de acest
. . 22
servzczu .
Este posibil ca pentru o scurtă perioadă de timp (15 iunie-24 iulie 1936)
locotenent-colonelul Mânecuţă Ioan să fi fost detaşat la comanda Sectorului
Informativ Constanta căci el semnează la 4 iulie o adresă în calitate de şef al
respectivei unităţi 23 .
În stadiul actual al cercetărilor nu putem conc luziona cât a mai funcţionat
Sectorul Informativ Focşani în reşedinţa Judeţului Putna, în orice caz este vorba
despre o perioadă destul de scurtă. Cert este că într-o situaţie a Sectoarelor
20
21
22
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Informative a I.G.J. din 23 octombrie 1936, structura de la Focşani nu mai
figurează, fiind atestate doar Sectoarele Informative Ploieşti, Bucureşti, Chişinău,
4
Bălţi, Constanţa, Cernăuţi, Oradea, Arad şi Clul .
În ceea ce priveşte modalitatea de acţiune a sectoarelor informative ce
funcţionau pe lângă inspectoratelor regionale de jandarmi, conducerea Biroului I
Siguranţa Statului din I.G.J. dăduse directive destul de clare, atrăgând atenţia, la 8
august 1936, asupra faptului că Sectoarele Informative nu fac inspecţie
formaţiunilor teritoriale ci numai colaborează cu ele în căutarea şi culegerea
informaţiunilor, deci nu semnează în registrul de inspecţii al formaţiunilor şi nici
acestea nu raportează Inspect. G-rai despre contacturile de informare pe care le
25
.
ia cu organele Sect. Inform.
După desfiinţarea Sectorului Informativ de Jandarmi Focşani,
activitatea informativă şi contrainformativă pe linia siguranţei de stat era
asigurată de Biroul III Poliţie din cadrul I.R.J. Focşani, iar cea pe linia
siguranţei publice de Biroul II Jandarmerie.
La conducerea Biroului III Poliţie din cadrul I.R.J. Focşani sunt atestaţi: la
30 noiembrie 1937 maiorul Neştian Gheorghe 26 , la 2 februarie 1938 căpitanul V.
28
Angheluţă 27 , iar la 2 mai 1938 maiorul Gh. Bencu •
După desfiinţarea Echipei Volante şi a Sectorului Informativ, I.R.J.
Focşani nu a mai utilizat agenţi acoperiţi în acţiunile informativ-operative.
Asta rezultă din dările de seamă privind activitatea instituţiei din perioada
iulie 1936- august 1938.
Chiar dacă la 1 septembrie 1938 sediul Inspectoratului Regional de
Jandarmi se mută de la Focşani la Galaţi, Legiunea de Jandarmi Putna a coptinuat
să rămână cea mai puternică structură a Ministerului de Interne din judeţ. Incă de
la 18 iunie 193 8 se adoptase Legea pentru trecerea poliţiei urbane din judeţe sub
conducerea comandantului Legiunii de Jandarmi. Drept urmare în subordinea
directă a şefului Legiunii de Jandarmi Putna au trecut atât Chestura de Poliţie
Focşani cât şi Comisariatele de Poliţie Adjud, Mărăşeşti, Panciu şi Odobeşti,
inclusiv Birourile Siguranţei din cadrul acestor unităţi de poliţie.
Aşadar, din iunie 1938 până în martie 1939 (când se revine la vechea
formulă de organizare), comandantul Legiunii de Jandarmi Putna a dirijat şi
controlat activitatea informativă şi contrainformativă a tuturor structurilor secrete
ale Ministerului de Interne din judeţ.
Prin Decretul Lege nr. 2370/12 iulie 1940, Chestura Focşani şi
comisariatele de poliţie din oraşele judeţului treceau din nou în subordinea
comandantului Legiunii de Jandarmi Putna dar, de această dată, Chestorul, adică
24
25
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şeful poliţiei judeţene devenea şeful Poliţiei de Siguranţă a judeţului organizând,
cu personalul existent, 2 birouri: Biroul de Informaţii şi Biroul Poliţiei Judiciare.
În fapt comandantul Jandarmeriei Putna devenea şeful tuturor instituţiilor
de ordine publică, atât din mediul rural cât şi din cel urban (ofiţerii şi agenţii
Poliţiei Administrative precum şi Gardienii Publici din oraşe trecând sub
autoritatea sa) în timp ce Chestorul Poliţiei Putna căpăta exclusivitate în ceea ce
priveşte dirijarea întregii activităţi informative şi contrainformative, la nivelul
întregului judeţ.
Situaţia respectivă a durat doar până la 12 septembrie 1940, regimul
Antonescu reinstaurând legislaţia dinainte de 1938.
Mai trebuie menţionat că între cursurile predate în perioada interbelică la
Şcoala de Subofiţeri Jandarmi agenţi de poliţie Focşani se numărau şi cele de
informaţii şi contrainformaţii. Printre profesorii emeriţi ai acestei unităţi militare
de învăţământ a Ministerului de Interne amintim pe colonelul Eugen Dobrogeanu
care a predat cursuri în reşedinţa Judeţului Putna (Vrancea) din 1935 până în 1941
când a fost detaşat la Bucureşti fiind numit şef al Biroului de Urmărire a
Organizaţiilor Legionare din cadrul Secţiei a II-a Informaţii a I.G.J.
Prin lucrările sale, o parte publicate chiar la Focşani (Cinematografia în
cercetările penale, Focşani, 1939; Poliţia ştiinţifică în bibliografia română în
Poliţia Modernă, Focşani, 1940J, colonelul Eugen Dobrogeanu a revoluţionat
2
ştiinţa criminalistică românească •

B. Activitatea informativ-operativă specială a Sectorului Informativ de
Jandarmi Focşani
Agenţii acoperiţi ai Sectorului Informativ al I.R.J. Focşani acţionau
inclusiv în Dobro~ea de unde strângeau informaţii şi desfăşurau activitate
contrainformativă. In nota informativă nr. 2/9 iunie 1936, în baza informaţiilor
primite de la agenţii săi, locotenent-colonelul Mânecuţă Ioan consemna faptul că
în noaptea de 2/3 iunie patrula Postului de Jandarmi Kilikadi, condusă de
caporalul Franţescu Ioan s-a îndreptat spre mahalaua Carşimale de unde se
auziseră două focuri de armă. Pe drum au fost informaţi că focurile de armă
fuseseră trase de sublocotenentul de grăniceri Gelil Abib plecat spre Pichetul
Maior Şonţu. De asemenea au mai aflat că în locuinţa primarului intraseră doi
necunoscuţi. Când jandarmii din patrulă au vrut să intre în casa primarului pentru
a legitima pe cei doi indivizi, au fost chemaţi afară de sublocotenentul Gelil Abib,
înjuraţi şi îndepărtaţi. Urma ca legiunea de jandarmi din Cadrilater să efectueze
cercetări şi să înştiin\eze forurile superioare pentru a dispune măsuri împotriva
0
ofiţerului de grăniceri •
Sub lupa structurii secrete din reşedinţa Judeţului Putna au intrat şi
minorităţile din Cadrilater (teritoriu intrat în componenţa Statului Român în
1913). În nota informativă nr. 3/9 iunie 1936 se consemna că, faţă de români, doar
29
30
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70% din premilitarii de origine bulgară partcipau la şedinţele de educaţie militară
şi exerciţii. Mai mult, în timpul sărbătorii naţionale de 1O mai, aceştia în mod
1
intenţionat părăsiseră localităţile natale pentru a nu participa la festivităţe •
Agenţii conspiraţi ai Sectorului Informativ Focşani operau şi în plan
extern, pătrunzând adânc pe teritoriul Bulgariei unde observau cu atenţie situaţia
social-politică. Nota informativă nr. 4111 iunie 1936 este edificatoare în acest
sens. Se constata că populaţia bulgară de la oraşe şi sate manifesta o adâncă
încredere şi simpatie pentru armată. Majoritatea militarilor bulgari doreau o
apropiere de Jugoslavia, optând chiar pentru varianta unirii celor două state slave
de la Sudul Dunării. Se vehicula ideea că apropierea treptată a Jugoslaviei de
Germania (nemţii urmând a construi în acest stat chiar o fabrică de armament şi
muniţii) va fi urmată de o alianţă temeinică jugolavo-bulgară. Se mai preciza că,
în acel context, vizita pe care prinţul bulgar Paul dorea să o facă în România, urma
32
să aibă un caracter mai mult particular •

C. Activitatea informativă şi contrainformativă a I.R.J. Focşani: Biroul III
Poliţie pe linia Siguranţei de Stat, Biroul II Jandarmerie pe linia Siguranţei
Publice
Activitatea informativ-operativă a I.R.J. Focşani urmărea următoarele
probleme: problema spionajului, contraspionajului, contrasabotajului şi combaterii
propagandei subversive, problema comunistă, problema legionară, problema
stilistă, partide politice, grupările social-politice antimonarhice, străinii care
desfăşurau activităţi suspecte, activitatea sectelor religioase, a grupărilor de crimă
organizată, a falsificatorilor de bani, a diverselor asociaţii, societăţi, cluburi ale
românilor şi minorităţilor etnice, starea de spirit a populaţiei.
Pentru edificarea cititorului, mai jos vom prezenta câteva exemple
referitoare la modalitate de abordare a unor dosare de problemă.
Problema contraspionaj. În atenţia structurii speciale a I.R.J. Focşani se
aflau nu numai suspecţii de spionaj în favoarea Ungariei şi U.R.S.S., ci şi cei care
spionau sau făceau propagandă subversivă pentru Germania hitleristă. Dovadă în
acest sens stă nota informativă nr. 5/15 martie 1936 trimisă I.G.J. de către şeful
Serviciului Poliţiei din cadrul I.R.J. Focşani, locotenent-colonelul N. Stavrescu 33 •
Aflând de la o sursă că în după-amiaza zilei de 14 martie în casa locotenentcolonelului Holi, ajutorul comandantului Regimentului 1 Căi Ferate se va ţine o
consfătuire secretă, Stăvrescu a însărcinat pe un camarad, un ofiţer prieten, care îl
cunoştea pe respectivul, ca, împreună cu soţia sa, să facă o vizită inopinată
acestuia sub pretextul că ar dori să joace bridge. Atât Holi cât şi doamna sa, ambii
de origine germană, erau pasionaţi de bridge. Într-adevăr ofiţerul informator,
însărcinat de şeful Serviciului Poliţiei din cadrul I.R.J. Focşani, ajuns la locul
31

32
33
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indicat la ora 21,30 avea să constate unele activităti suspecte. S-a consemnat în
scris filmul.evenimentelor: În poarta casei lt. Col. Holi se afla o trăsură de piaţă,
ce aştepta de circa 30 minute şi care arată că a venit cu un domn civil (..). În
momentul în care ofiţerul trimis apare cu doamna în uşa casei s-a observat o
mişcare nervoasă de surprindere şi o ezitare de ce trebuie să facă, la cei
dinăuntru.
Ofiţerul

cu doamna, intrând în antreu, în acelaşi moment, fără a se face
s-a observat evitarea; se strecoară pe la spate afară, oarecum jenaţi,
un preot catolic, preot ce s-a constatat că este din Sibiu, neputând preciza numele
lui. Locot. Colonelul Tschamler, de la Comenduirea de Piaţă Focşani, german de
orgină, însoţiţi de gazdă, Lt. Col. Holi. Toţi trei au rămas vorbind în curte, la
lumina slabă a unui bec electric, timp de 25-30 minute, după care a revenit
singur, Lt. Colonel Holi, preocupat şi fără a se scuza că întârziase.
Persoana civilă ce venise cu trăsura nu s-a văzut, probabil ieşise prin dos,
precis însă că nu fusese preotul, deoarece acesta se afla la Lt. Colon. Holi de la
amiază, venit cu trenul rapid de 12. În casă se mai aflau Maiorul Gheorghiu, de
la Cercul de Recrutare Putna, cu doamna, care deşi româncă, vorbeşte perfect
limba germană şi este intimă prietenă a doamnei Holi. Informatorul tatonând
discret chestiunea renană, la ordinea zilei, s-a evitat sistematic antrenarea
discuţiei de către ceilalţi. Chestiunea pare apreciabil de suspectat. Este precis că
ofiţerii de origine germană sunt bune mijloace de informare şi eventual
propagandă a intereselor germane la noL Cu toată bunăvoinţa este greu să
putem face o căutare cu folos sigur, datorită lipsei de mijloace şi posibilităţi.
Aceşti ofiţeri au ordonanţe unguri, cari nu vor divulga niciodată
discuţiuni din casă, având interese comune cu ofiţerii cărora servesc. Servitoare
nu au. În plus noi nu dispunem de niciun agent acoperit, după cum de organele
de Sig. ale Poliţiei civile este exclus a ne putea servi.
Pe cale de consecinţă, informaţiile obţinute de structura Jandarmeriei din
Focşani, trimise la I.G.J., au fost remise Serviciului Secret al Marelui Stat Major
al Armatei Române pentru a fi exploatate în problema combaterii spionajului
german34 .
Problema comunistă. Supravegherea informativ-operativă a mişcării
comuniste a fost intensificată odată cu scoaterea P.C.R. în afara legii, după
rebeliunea de la Tatar-Bunar din Basarabia (1924) grupările de extremă stângă
continuând să activeze în mod clandestin. În buletinul informativ nr. 4/30 aprilie
1935, se precizează că organele I.R.J. Galaţi în colaborare cu cele ale Legiunii
Covurlui au filat, percheziţionat şi anchetat membrii unei celule comuniste care
aparţineau de Regionala P.C.R. Galaţi. De la domiciliile din Galaţi ale numiţilor
Şura Haber (care acţiona sub numele conspirativ Elena Schmit), Riva Sudit, Maria
Tatzkin, Petre Suliţeanu, Ioan Fieraru, Mocanu Alexandru, Popescu Aurelia,
Avram Feinblatt şi Feckette Ludovic (lucrător comercial şi conducătorul
Comitetelor locale Antifascist, Antirăzboinic şi Amicii U.R.S.S.) a fost confiscat
prezentările,

34
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întregul depozit de materiale incendiare ce urmau a fi răspândite cu ocazia zilei
de 1 Mai în scop propagandistic: broşuri, instrucţiuni revoluţionare, manifeste
etc. 35
Problema legionară. După asasinarea primului ministru I.G. Duca,
activitatea Mişcării Legionare (Gărzii de Fier) a fost interzisă, organizaţia fiind
scoasă în afara legii în decembrie 1933. Legionarii, care au continuat să acţioneze
clandestin, au fost puşi sub supravegherea compartimentului informativ al I.R.J.
Focşani. Acesta raporta că la 31 martie 1935 încetase din viaţă şeful orgnizaţiei
Garda de Fier din Jud. Putna, Cristache Solomon. Trupul său a fost transportat de
la Bucureşti la Focşani fiind însoţit de o gardă compusă din 16 legionari care au
fost aşteptaţi la gară de vreo 40 de legionari din localitate. La înmormântarea, care
a avut loc în ziua de 3 aprilie 1935, au luat parte căpitanul Mişcării Legionare
Corneliu Zelea Codreanu, generalul în rezervă Cantacuzino-Grănicerul, Ion Moţa,
ing. Clime, colonelul în rezervă Zăvoianu, precum şi un număr de 150 de
legionari din Putna şi alte judeţe. După înmormântare, avocatul Mihai Aurel din
comuna Năruja a făcut dese vizite preotului Ştefan Marcu şi lui Nicolae Pogan
unde a transmis instrucţiuni în vederea desfăşurării propagandei în mod conspirat.
Se mai preciza că la şefia organizaţiei din Putna urma să fie numit
colonelul în rezervă Cambureanu 36 .
Partidele politice. În buletinul informativ lunar nr. 7/30 iulie 1935 al
I.R.J. Focşani se raporta că în data de 30 iunie 1935 avusese loc în Focşani o
întrunire a Partidului Naţional Ţărănist sub conducerea lui Ion Mihalache la care
participaseră aproximativ 400 de persoane. A vorbit avocatul Ştefan Graur din
Focşani, spunând celor prezenţi ca să lupte pentru răsturnarea actualului guvern,
criticând sistemul de ţuvernare şi că este un guvern numit pe poarta din dos şi
care trebuie să plece 3 .
Problema stilistă. Interesantă este nota informativă nr. 123/28 mai 1935 a
Biroului II Jandarmerie din cadrul I.R.J. Focşani referitoare la reprimarea revoltei
stiliştilor (ortodocşilor pe vechi) din comuna Cucova, din apropierea Adjudului, la
27 mai 1935. Practic, stiliştii din localitate îngrădiseră un loc de aproximativ 20
de prăjini în capătul de Vest al satului unde construiseră o casă de rugăciuni
(biserică) şi câteva chilii fără a avea autorizaţia necesară din partea autorităţilor.
Terenul a fost îngrădit cu un gard de scânduri înalt de 2 metri deasupra fiind
amplasată sârmă ghimpată. Atunci când Parchetul Putna a ordonat şefului Postului
de Jandarmi Valea Seacă şi primarului din Cucova să facă o cercetare, aceştia au
fost atacaţi de stilişti care au aruncat cu pietre în ei. Ulterior, vreo 70-80 de stilişti,
înarmaţi cu furci, topoare, ghioage, cuţite s-au baricadat în casa de rugăciuni.
Prefectul de Putna şi procurorul şef au dat ordin organelor Jandarmeriei să
facă o descindere şi să ancheteze faptele de ultraj. În această situaţie delicată,
35
36
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comandantul I.J.R. Focşani, colonelul Chihaia a sosit în localitate însoţit de
procurorul Tomiţa şi de 17 jandarmi. După jumătate de oră de încercări eşuate de
a negocia cu reprezentanţii celor baricadaţi, procurorul Tomiţa a dat ordin de
intervenţie în forţă. Comandantul Chihaia a tras două salve de avertisment în aer
dar stiliştii nu s-au lăsat intimidaţi. Cei 17 jandarmi au încercat să spargă gardul
cu topoarele dar nu au făcut faţă bombardamentului cu pietre al celor dinăuntru.
Primul asalt fiind respins, Chihaia a solicitat telefonic un număr suplimentar de 50
de jandarmi. Faptele stiliştilor au stâmit furia celorlalţi locuitori din Cucova şi
satele învecinate care, adunându-se într-un grup de 500-600 de persoane s-au
deplasat la faţa locului înconjurând imobilele unde se baricadaseră. Cu mare
greutate aceştia s-au lăsat convinşi de jandarmi să se îndepărteze, ei dorind a
asedia stabilimentele ortodocşilor pe vechi. În răstimpul de la 9.30 până la ora 18,
când au sosit cei 50 de jandarmi, procurorul a încercat din nou să îi convingă pe
răsculaţi să depună armele şi să se predea, dar fără reuşită. Totuşi 13 stilişti au
reuşit să sară gardul şi să se predea autorităţilor. După ce au primit forţe
suplimentare, jandarmii au fost împărţiţi în 8 echipe, la fiecare echipă fiind anexat
câte un grup de 4-5 locuitori cu misiunea de a sparge gardul pe toate cele 4 laturi.
Pătrunzând în interior forţele de ordine au fost atacate cu violenţă, sergentul
Roşcovanu M. fiind chiar rănit de un glonţ la piciorul stâng. În urma altercaţiei,
doi bărbaţi stilişti au murit, alţi 5 şi 3 femei au fost răniţi, 67 fiind arestaţi.
Medicul circumscripţiei, fiind de faţă, a acordat primele ajutoare răniţilor care au
fost transportaţi cu o camionetă la Spitalul Adjud. S-au efectuat percheziţii
corporale dar şi în interiorul clădirii şi anexelor, ridicându-se drept corpuri delicte
toate armele albe. La faţa locului a fost fixat un post de pază alcătuit din 6
jandarmi. Cei reţinuţi au fost transportaţi la Secţia de Jandarmi Sascut unde au
fost anchetaţi de procurorul Tomiţa şi de maiorul Lupescu Gheorghe,
comandantul Legiunii de Jandarmi Putna. Şeful I.R.J. Focşani, mai consemna la
sfârşitul raportului său informativ: Cu ocazia percheziţiei, într-o groapă mascată
de un butoi, travestit femeieşte şi armat cu o secure, am găsit pe cel care ţinea loc
de preot şi care s-a identificat prin acte38 .
În rapoartele către superiorii săi de la Bucureşti, şeful I.R.J. Focşani
motiva necesitatea intervenţiei în forţă prin faptul că în mod sigur o confruntare
inevitabilă, directă între cele două tabere, cea a stiliştilor şi cea a ortodocşilor care
adoptaseră calendarul gregorian ar fi produs mult mai multe victime.
Concluzie: Prin activitatea informativă şi contrainformativă desfăşurată de
structurile Inspectoratului Regional de Jandarmi Focşani, atât pe linie specială de
Echipa Volantă şi Sectorul Informativ de Jandarmi Focşani, cât şi pe linie
generală de Biroul III Poliţie (în domeniul siguranţei de stat) şi Biroul II
Jandarmerie (pe linia siguranţei publice), organele Jandarmeriei din Judeţul Putna
au contribuit la menţinerea independenţei şi integrităţii teritoriale a Statului
Român, a siguranţei naţionale, precum şi a liniştii şi securităţii cetăţenilor.
38
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REFUGIA ŢII POLONEZI ÎN JUDEŢELE NEAMŢ ŞI BACĂU
ÎN PERIOADA 1939-1940
Prof. Emanuel BĂLAN
Polish Refugees in Neamt and Bacau during 1939-1940
Abstract

The study describes, on the hasis of documents from Neamt and Bacau, the
status of polish refuges established in Neamt Roman and Bacau counties in the
period of 1939-1940. During the tragic moments in autumn 1939, the Romanian
state extended special support to the Polish refugees a facilitated the transit of the
treasury. Under the appearance or the internment regime, Polish, oficers and
soldiers enjoyed considerable freedom; The polish refuges, military and civilian,
were accomodated in different towns and localities, including Bizac, Roman,
Buhisi and Slanic Moldova. The Romanian state spent considerable funds to
accommodate the Polish refugees; on the hasis the cover provided by the assets
handed over or left in Romania by the former Polish Army. This aid may be
considered as emblematic or the traditional friendship between the two nations.
Keywords: second world war, polish refugees, Neamt, Roman and Bacau
counties.
La 1 septembrie 1939, Polonia a fost atacată de către Germania, această
agresiune reprezentând cauza declanşării celui de al Doilea Război Mondial. La
câteva ore după declanşarea atacului german, J6zef Beck informa autorităţile
române, solicitându-le adoptarea unei atitudini binevoitoare în spiritul alianţei
bilaterale. România era legată de Polonia printr-un tratat de garanţie încheiat în
1921, reînnoit şi completat în anii 1926, 1931 şi 1936, fapt care o plasa într-o
postură extrem de delicată. Potrivit tratatului de garanţie româno-polon,
intervenţia militară română era posibilă doar în cazul unui atac sovietic în cazul în
care România sau Polonia s-ar vedea atacate fără vreo provocaţiune din parte-le,
cele două state îşi iau imediat îndatorirea de a-şi da imediat ajutor şi sprijin. 1
Implicarea efectivă a României în cazul unei agresiuni asupra statului
polonez funcţiona deci numai în cazul unui atac venit din partea Uniunii,
1

Marguerite Willaume, L 'activi te des polonais en Roumanie pendant la Seconde Guerre Mondiale, Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol (în continuare se va cita AIIA.), Iaşi, XX, 1983, p. 19.
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Sovietice, întrucât clauza erga omnes negociată intens de partea română chiar în
cursul anului 1939, avea în realitate, doar o valoare teoretică 2 . Tratatul românopolon era pus la grea încercare în contextul agresiunii germane asupra statului
polonez, cu atât mai mult cu cât el nu prevedea, în niciunul din scenariile
elaborate de către Statele Majore Generale român şi polonez- cooperarea militară
.
.
.
3
contra une1 agresmm germane.
În scopul clarificării poziţiei diplomatice a României faţă de situaţia creată
prin atacarea Poloniei de către Germania, la 6 septembrie 1939, a fost convocat de
către regele Carol al II-lea, Consiliul de Coroană4 , reunit la Cotroceni. Aici,
personalităţile politice prezente (Armand Călinescu, Grigore Gafencu, Ernest
Urdăreanu, Al. Vaida-Voevod, George Mironescu, dr. Constantin Angelescu,
Gheorghe Tătărescu, Nicolae Iorga, Constantin Argetoianu şi generalul Ernest
Balift) 5 , au ascultat după câteva cuvinte introductive ale regelui, expunerea lui
Grigore Gafencu referitoare la politica externă a guvernului în lunile din urmă
relativ la atitudinea României faţă de conflictul care a izbucnit între Polonia,
Germania, Franţa şi Anglia şi raporturile cu cele patru state beligerante şi starea în
care se află relaţiile noastre cu statele vecine. 6
Participanţii la Consiliul de Coroană de la Cotroceni, după ce au analizat
cu multă atenţie şi responsabilitate situaţia creată în urma invadării Poloniei de
7
către Germania, s-au pronunţat în fmal pentru neutralitate : demnă şi onestă
(Iorga), cu cinste şi corectitudine (Angelescu), perfectă (Gh. Tătărescu) 8 ,
Constantin Argetoianu a observat că între hitlerism şi stalinism nu e mare
9
deosebire recunoscând că se află sub impresia unui sentiment tragic.
În continuarea intervenţiei sale, Argetoianu a sugerat o neutralitate cinstită
recomandând raporturi normale cu Uniunea Sovietică întrucât, constata că ea este
victorioasa zilei de astăzi. Demnitarul român a propus trimiterea în acest scop a
Daniel Hrenciuc, Relaţiile româna-poloneze în perioada interbelică (1919-1939). Unele consideraţii,
Cetatea de Scaun, Suceava, nr. 1, 1, aprilie 2004, p. 93.
3
Constantin Vişoianu, Relaţiile sovieto-române în 1939 şi 1940, Magazin istoric, XXVII, nr. 1O (319), 1993,
p.ll.
Annand Călinescu, Însemnări politice (1916-1939), Bucureşti, ediţie prefaţată şi îngrijită de dr. Al. Gh.
Savu, Editura Humanitas, 1990, p. 430.
5
Rebecca Haynes, Politica României faţă de Germania între 1936 şi 1940, Bucureşti, Editura Polirom, 2003,
p.l25.
Ion Calafeteanu, Politică şi interes naţional în România interbelică, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
1997, p. 262-263. Mariana Stoian, Vespasian Pella despre situaţia juridică a refugiaţi/ar politici poloni în
România, în voi. Polonezi în România ... , p. 46. Kareţchi, A. Ieşanu, Românii şi cauza Poloniei în 1939, în
voi. Românii în istoria universală, III!, 1986, p. 490; Ion Constantin, România, Marile Puteri şi problema
Basarabiei, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1995, p. 45.
7
Ion Calafeteanu, op.cit., p. 263
8
Annand Călinescu, op. cit., p. 430.
9
Valeriu Florin Dobrinescu, op.cit., p. 61.
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lui Nicolae Iorga la Moscova. În fmalul dezbaterilor, Regele Carol al II-lea i-a
anunţat pe cei prezenţi despre conţinutul discuţiile sale purtate cu Ismet Inonu,
preşedintele Turciei şi despre faptul că a stabilit cu ministrul turc de externe,
Saracioglu, ca acesta să sondeze terenul în cursul vizitei pe care urma să o
întreprindă la Moscova, relativ la poziţia sovieticilor faţă de România. În fmalul
intervenţiei sale, monarhul român s-a referit la neutralitate şi raporturi (normale . 10
n.n. ) cu Rusta.
Autorităţile române, în frunte cu regele Carol al II-lea, au decis adoptarea
unei neutralităţii suple (sintagmă definind în percepţia românească a neutralităţii,
intervalul 6 septembrie 1939-28 mai 1940 consacrată drept perioada neutralităţii
declarate) 11 , în sensul că au avantajat Polonia şi au cedat formal unor pretenţii ale
Germaniei. 12 Gestul românesc era adaptat perfect aşteptărilor şi împrejurărilor
grave ale lui septembrie 1939, în condiţiile în care, dispărând un aliat preţios în
calea garantării frontierei noastre cu Uniunea Sovietică, el a fost apreciat atât de
Franţa şi Anglia, cât şi de Polonia întrucât acordând sprijin refugiaţilor polonezi
(demnitari, civili şi militari) 13 ne asumam riscurile şi sacrificiile în faţa unui
prieten aflat într-un moment de grea cumpănă (s.n.). 14
După o serie de estimări, cifra totală a refugiaţilor polonezi în România se
ridică la 100.000 de persoane din care 60.000 militari. O statistică a
Comisariatului general pentru refugiaţii polonezi indică faptul că la 4 octombrie
1939 primiseră azil un număr de 49.547 de polonezi, dintre care 23.035 militari. O
parte din aceştia părăsesc România la 9 octombrie acelaşi an, rămânând în
continuare 36.957 persoane. Marea majoritate a militarilor polonezi şi-au
continuat drumul spre Franţa şi Orientul Apropiat. Totodată, în baza convenţiei
militare româno-polonă, din 30 iunie 1931, care prevedea obligaţia "de a uşura
transportul furniturilor şi tranzitul mijloacelor de război", guvernul român a
permis Poloniei însângerate tranzitul prin ţară al diferitelor materiale de război şi a
unei cantităţi de peste 70.000 kg aur. Nu întâmplător, istoricul polonez Hanryk
Batowsky aprecia gestul românilor "ca pe un enorm serviciu adus Poloniei".
La fmele anului 1939, numărul refugiaţilor civili aflaţi în Romania se
ridica la peste 15.000 de persoane, iar a militarilor internaţi în lagăre de
10

Arhivele Ministerului Afacerilor Externe (A.M.A.E.), fond 71/Rornânia. General, voi. 7, f. 176.
Alexandru Vianu, Constantin Buşe, Zorin Zamfir, Gheorghe Bădescu, Relaţii internaţionale în acte şi
documente (1 939-1 945), voi. II, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, p. 15.
12
A. Kareţchi, A. Ieşanu, op.cit., p. 490.
13
Carol al II-lea, Între datorie şi pasiune. Însemnări zilnice voi. 1 (1904 -1939), Ediţia a II a revizuită şi
completată de Marcel Dumitru Ciucă şi Narcis Dorin Ion, Bucureşti, Editura Curtea Veche, 2003, p. 424:
Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice, 1 iu/ie-22 noiembrie 1939, Ediţie de Stelian Neagoe, Bucureşti,
Editura Machiavelli, 2003, p. 11 O.
14
Gheorghe Buzatu, De ale războiului mondial, Iaşi, Editura Junimea, 1979, p. 44-45.
11

https://biblioteca-digitala.ro

266

Acta Bacoviensia Xl/20 16

aproximativ 10.000. În perioada mai-aprilie 1939-1940 un număr foarte mare de
refugiaţi s-a întors în Polonia. Odată cu aderarea României la Pactul Tripartit,
autorităţile româneşti au exercitat presiuni puternice asupra refugiaţilor cu scopul
de a micşora numărul acestora. În martie 1940, numărul refugiaţilor atingea cifra
de 10.000 de persoane, dintre care 7.000 sub protecţia CARP. La 1 iulie 1940,
numărul refugiaţilor era de 5.300.
La sfârşitul anului 1940, numărul refugiaţilor polonezi civili din România
era de 4.1 00, iar de refugiaţi polonezi internaţi în lagăre de 1.600. În luna iulie a
anului 1941 mai existau pe teritoriul ţării noastre cea. 3.200 de refugiaţi civili.
Odată cu aderarea României la Pactul Tripartit, autorităţile româneşti au exercitat
presiuni puternice asupra refugiaţilor cu scopul de a micşora numărul acestora. La
12 februarie 1941, toate taberele/lagărele de refugiaţi polonezi din România au
fost închise, cei rămaşi în continuare în România fiind civili.
Potrivit deciziei Ministerului Ordinei Publice, ofiţerii şi soldaţii polonezi
refugiaţi pe teritoriul ţării noastre sunt obligaţi să locuiască în lagărele sau
localităţile fixate de autorităţi.
Cetăţenii polonezi care nu au purtat arme în războiul cu Germania nu pot
locui decât în cantonamentele fixate de autorităţile romaneşti, cei ce le vor părăsi
fără a înştiinţa autorităţile fiind şterşi de pe panoul de ajutoare. Cetăţenii polonezi
care nu au purtat arme în războiul cu Germania şi aveau mijloacele necesare
puteau părăsi ţara, făcându-şi vizele de rigoare. Au fost situaţii în care refugiaţii
polonezi au cerut să se deplaseze dintr-un loc în altul, ceea ce a creat autorităţilor
statului roman dificultăţi în a avea o evidenţă clară a acestora.
La 10 septembrie 1939, Grigore Gafencu, ministrul român de externe,
declara că, în cazul trecerii frontierei, militarii polonezi vor fi dezarmaţi şi
internaţi în interiorul ţării. Această precizare se baza pe faptul că articolul 11 al
Convenţiei de la Haga - referitoare la drepturile şi obligaţiile puterilor şi
persoanelor neutre în cazul unui război terestru prevedea ca statul neutru să
interneze armata părţii beligerante "pe cât posibil cât mai departe de câmpul de
luptă".

Pentru a preîntâmpina presiunile germanilor informati asupra intenţiei
guvernului polonez şi a unor militari de a trece în România- aşa cum rezultă din
telegrama lui Ribbentrop trimisă la Bucureşti la 12 septembrie 1939 - acelaşi
Grigore Gafencu a subliniat faptul că, din momentul trecerii graniţei, membrii
guvernului polonez devin persoane particulare. Evenimentele tragice prin care
trecea poporul polonez derulându-se rapid, la 17 septembrie 1939, ministrul de
externe al Poloniei Beck cere, prin intermediul ambasadorului român de la
Varşovia, dreptul de trecere în România a guvernului polonez. În răspunsul dat lui
Beck de către ministrul român, Grigore Gafencu, se arată că "guvernul român este
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gata să acorde preşedintelui Mosciky Ignaky şi membrilor guvernului polonez
ospitalitate pe teritoriul României în legătură cu tranzitul spre una din ţările
neutre, dar nu ca persoane oficiale".
Aceştia nu vor respecta condiţiile amintite şi vor intra în România
arborând steguleţe la maşini şi escortă militară. Documentele de arhivă şi presa
vremii atestă largul sprijin material şi moral de care au beneficiat refugiaţii
militari şi civili polonezi. Astfel, într-o instrucţiune a Ministerului Apărării
Naţionale a României, din 28 septembrie 1939, se făcea precizarea că militarii
polonezi rămaşi în România "nu sunt consideraţi prizonieri de război, ci refugiaţi
militari pe teritoriul nostru ai unei armate beligerante".
La 26 septembrie 1939, Legaţia română din Sofia primea mulţumiri din
partea grupurilor de refugiaţi care sosiseră în Bulgaria pentru "simpatia arătată lor
de populaţie în drumul parcurs până la Giurgiu". Cei aproximativ 40.000 refugiaţi
civili au beneficiat de cazare corespunzătoare şi li s-a acordat de către statul
român indemnizaţie de întreţinere, cu începere din 15 septembrie 1939 şi până la
plecarea din ţară, 31 martie 1946, a ultimilor refugiaţi polonezi. În toată această
perioadă, statul român a alocat suma de 2.115.614.622 lei, la cursul din 1939
(începând cu anul 1941 numărul refugiaţilor civili scade la aproximativ 3.000
persoane- n.n.). Înalţii funcţionari au primit zilnic între 400-700 lei, iar membrii
de familie între 150-300 lei. Pentru ceilalţi civili polonezi, indernnizaţia zilnică
era de 100 de lei pentru cei ce depăşeau vârsta de 18 ani, iar cei sub 18 ani primeau
50 lei. 15 În afară de aceasta, s-au mai acordat ajutoare constând în îmbrăcăminte,
medicamente şi sume de bani, colectate prin Crucea Roşie a României şi prin
Crucea Roşie Internaţională. Totodată, în localităţile în care domiciliau, s-au
înfiinţat şcoli primare şi licee încadrate cu învăţători şi profesori polonezi,
subvenţionate de statul român.
Se ştie că preşedintele Poloniei, Mosciky, va fi silit să predea funcţia de
preşedinte lui Wladislaw Raczkiewicz, la 30 septembrie 1939, care va încredinţa
funcţia de prim ministru generalului Wladyslaw Sikorski (fost preşedinte al
senatului polonez- n.n.), având şi funcţia de ministru al forţelor armate poloneze.
Deşi germanii au insistat ca membrii guvernului polonez să fie împiedicaţi să
plece din România, totuşi autorităţile româneşti "închid ochii" la plecarea mai
întâi a noului preşedinte în exil al Poloniei (va pleca la Paris cu lista noului
cabinet - n.n.), ca apoi la 25 decembrie 1939, fostul preşedinte Mosciky,
împreună cu familia să plece în Elveţia, sub "pretextul" că starea lui de sănătate
nu permite internarea în ţara noastră. Fapta guvernului român a atras protestele
15

Ionela Niţu, Dan Ovidiu Pintilie, Refugiaţii polonezi din judeţele Argeş şi Muscel în perioada 1939-1945,
în "Acta Bacoviensia", VII, 2013, p. 325.
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germanilor care au menţionat că "dacă asemenea cazuri, venind în contradicţie cu
promisiunea dată, se vor repeta, faptul nu va rămâne fără consecinţe. Protestul
Germaniei naziste se referea la permisiunea constituirii pe teritoriul României a
unui guvern polonez care continua războiul contra Germaniei, fiind considerat un
act de manifestare antigerman şi de ajutor dat Poloniei, precum şi la "acordul
tacit" prin care guvernul român a permis plecarea persoanelor guvernamentale
poloneze din ţară.
Imediat după ce pe 17 septembrie 1939, trupele sovietice trec frontiera cu
Polonia, până la o linie ce demarca Ucraina de vest şi Bielorusia de vest, guvernul
polonez a luat hotărârea de a se refugia în România. Printre localităţile care i-au
primit pe refugiaţii polonezi, civili şi militari, au fost şi unele localităţi ale fostelor
judeţe Neamţ şi Roman: Bicaz, Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ- judeţul Neamţ şi 1.
Gh. Duca (actuala comună Bâra - n.n.), Roman şi Strunga din judeţul Roman,
localităţi unde li s-au acordat tot sprijinul material şi moral de care aveau nevoie
în acele clipe atât de grele pentru Polonia vecină. După ce în ziua de 19
septembrie 1939 are loc la Prefectura judeţului Neamţ o şedinţă cu membrii unor
comitete de binefacere din urbea Piatra pentru găsirea mijloacelor de asistenţă a
refugiaţilor polonezi, în ziua următoare, la 20 septembrie, Primăria oraşului Piatra
Neamţ va face un apel emoţionant către locuitorii aşezării de la poalele Petricicăi,
apel tipărit în 200 de exemplare pentru a fie expus în principalele puncte, instituţii
şi unităţi economice ale localităţii, pentru "ajutorarea polonezilor lipsiţi de bani,
hrană şi în mizerie" sosiţi "în mare număr în oraş": "Simţul nostru de omenie ne
cere să-i primim cu bunăvoinţă şi înţelegere şi să-i ajutăm în aceste clipe de
deznădejde şi de lipsă". Nici romaşcanii nu sunt mai prejos în etalarea
sentimentelor lor umanitare faţă de tragedia refugiaţilor polonezi. În aceeaşi zi, de
20 septembrie 1939, ca şi Primăria oraşului Piatra Neamţ, Prefectura judeţului
Roman face un apel către toţi locuitorii aşezaţi de-a lungul Moldovei şi Siretului,
în cuvinte deosebit de emoţionante: "Dezlănţuirea războiului germano-polon a
făcut multe victime, nu numai printre cei ce au luptat pentru apărarea patriei lor, ci
şi prin populaţia necombatantă.
Convoiuri întregi de bătrâni, femei şi copii ai naţiunii polone îşi caută un
refugiu pe pământul patriei noastre ... De aceea, facem un călduros apel la cei ce
pot să le ofere găzduire şi să-i ajute cu bani, alimente şi îmbrăcăminte, pe care le
vor putea depune, începând chiar de astăzi, la prefectură iar cei din sate vor
depune obolul lor la primăria respectivă". Într-adevăr autorităţile romaşcane au
acţionat pentru ajutorarea refugiaţilor polonezi, mare parte din ei fiind în trecere
prin judeţul Roman. În acest sens, s-a organizat un serviciu care se ocupa cu
cazarea şi hrănirea acestora, la apelul prefecturii răspunzând brutarii din oraşul
Roman, care puneau la dispoziţie pâinea necesară, patronii de restaurante care
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pregăteau

hrana şi unele întreprinderi, ca de exemplu fabrica şi rafmăria de zahăr
,,Danubiana" Roman, care puneau la dispoziţie, pe data de 20 septembrie 1939, "o
primă cantitate de 100 kg zahăr". Tot această întreprindere avea să angajeze în
aceeaşi perioadă, mai precis în octombrie 1939, 71 de refugiaţi polonezi "din cei
ce cunosc fabricarea zahărului sau mecanici".
La 9 octombrie 1939, Serviciul Financiar al Ţinutului Prut făcea cunoscut
prefectului judeţului Roman că "vi s-a acordat până în prezent de către acest Ţinut
suma de 90.000 lei pentru ajutorarea refugiaţilor polonezi". La sfărşitul lunii
septembrie, prin oraşul şi fostul judeţ Roman trecuseră peste 10.000 de refugiaţi
polonezi care au primit hrană, dintre care numai 578 se aflau cazaţi în acest judeţ.
Autorităţile din judeţul Neamţ au luat aceleaşi măsuri pe linia sprijinului material
şi moral de care aveau nevoie refugiaţii polonezi. Astfel, filiala Crucii Roşii din
judeţul Neamţ, a cărei preşedintă era Eugenia Popovici, directoarea Liceului de
Fete din urbea Piatra, s-a ocupat de organizarea mai multor centre de Cruce Roşie,
de-a lungul liniilor de comunicaţie principale la Piatra Neamţ, Buhuşi, Tg. Neamţ
şi 1. Gh. Duca (actuala comună Tarcău - n.n.). În aceste localităţi sau organizat
cantine pentru hrănirea a câte 50 de persoane. Dintr-un raport pe care Prefectura
judeţului Neamţ 1-a trimis Rezidentului ţinutului Prut, de la sfărşitul lui
septembrie 1939, reieşea faptul că în Piatra Neamţ erau cazaţi 427 de civili şi 200
militari, iar la Tg. Neamţ 61.
De o deosebită grijă şi atenţie s-a bucurat preşedintele Poloniei şi
persoanele ce 1-au însoţit 16 , în timpul cât s-a aflat pe teritoriul patriei noastre şi al
judeţului Neamţ (a stat la Bicaz în perioada 19 septembrie- 4 noiembrie 1939n.n.). În ziua de 19 septembrie 1939, Prefectura judeţului raporta că, în
conformitate cu ordinul trimis, a luat măsurile corespunzătoare pentru a asigura
condiţiile cele mai bune pentru cât timp preşedintele se va afla pe teritoriul acestui
judeţ. În raport se menţionează că: trenul special cu cei de mai sus, a sosit în
noaptea de 18 septembrie la orele 22,40 ... , iar a doua zi la orele 10 a plecat
împreună cu însoţitorii la Bicaz. Am dat dispoziţii de parcarea vagoanelor în staţii,
cum şi măsuri de pază şi linişte în jurul vagonului, printr-un serviciu poliţienesc
acoperit". În cursul nopţii a fost organizată de către autorităţile române paza
trenului, iar în ziua de 19 septembrie, la ora 13.00, preşedintele s-a îndreptat spre
reşedinţa ce i-a fost rezervată. 17 La coborârea din tren, 1. Moscicki păşea încet, era
Pe lângă preşedintele Poloniei la Bicaz s-au aflat şi alti demnitari polonezi: Alexander Bobkewji, ministru,
sa Helena cu fiul lor;Tadeusz Pietrowski, profesorul fiului ministrului Bobkewki;Stanislaw Lepkowski,
ministru; maiorul Iozef Hartman;căpitanul Stefan Krynski;căpitanul Ioan Huber; consulul Stanislaw
Korseniowski cu fiul Andrez; preotul Ioan Humplea şi medicul Leopold Jochiel. ( doc. 60, p. 238 Refugiaţii
polonezi, tom I
7
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Prefectura Judeţului Neamţ, d. 33111939, f. 15.
16

soţia
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trist şi părea foarte extenuat" - scria ziarul "Universul" din 23 septembrie 1939, în
relatarea sa asupra sosirii la Bicaz a preşedintelui. Prin ridicarea pălăriei
răspundea la toate saluturile. S-a făcut o primire simplă: prefectul judeţului,
maiorul comandant al legiunii de jandarmi şi şeful Siguranţei i-au ieşit în
întâmpinare şi I-au condus până la Bicaz". Împreună cu preşedintele Poloniei au
sosit la Bicaz soţia sa, Maria Moscicki, A1exander Bobkewki, ministru, împreună
cu soţia, fiul şi profesorul lui, Stanislaw Lepkowski, ministru, un consul, doi
18
ofiţeri din suită un preot şi un medic. Ca personal de serviciu, au sosit 21 de
persoane, care au fost cazate atât la palat, cât şi în locuinţele apropiate de
reşedinţa preşedintelui. 19 Acesta a fost însoţit permanent de un secretar de legaţie
din partea statului român. 20 Este evident că nici la Piatra Neamţ şi nici la Bicaz nu
se putea organiza o primire protocolara care, ar fi trezit proteste vehemenţe din
partea Germaniei. Este însă necesar de subliniat că autorităţile locale ţineau la
curent Preşedinţia Consiliului de Miniştri şi Ministerul Afacerilor Externe asupra
21
măsurilor pe care le luau pentru paza şi serviciile aduse preşedintelui.
Şederea la Bicaz a preşedintelui republicii cunoaşte două perioade: prima,
fiind de la sosire până la 30 septembrie, iar a doua, de la această dată până la
începutul lunii noiembrie, când a plecat la Craiova. Imediat după sosirea la Bicaz,
preşedintele Poloniei începe o vie activitate politică sub privirile îngăduitoare ale
guvernului român şi în pofida protestelor vehemente ale guvernului german. Au
avut loc numeroase convorbiri telefonice cu ambasada Poloniei la Bucureşti, cu
Slănic Moldova, localitate în care se aflau membrii guvernului polonez, cu
Cernăuţi, precum şi alte oraşe din ţară. 22 Elocvent este faptul că aceste convorbiri
23
făcute în limba polonă nu erau controlate de autorităţile româneşti. Mai mult
decât atât, Armand Călinescu aproba la 20 septembrie convorbiri telefonice cu
străinătatea, ce se puteau efectua de la Prefectura Judeţului. 24 Bicazul a devenit
punctul de contact direct sau indirect al diferitelor personalităţi poloneze cu
preşedintele aflat în funcţie. De remarcat sunt desele vizite ale ambasadorului R.
Rascinski, precum şi ale secretarului Ambasadei Poloniei la Bucureşti, care au
avut convorbiri îndelungate cu preşedintele 1. Moscicki la reşedinţa acestuia.
Astfel, ambasadorul Poloniei este primit în zilele de 20 şi 27 septembrie de
preşedinte, după care s-a întâlnit cu ceilalţi refugiaţi aflaţi in Bicaz. 25
Arhivele Naţionale Istorice Centrale (A.N.I.C.), fond Ministerul Afacerilor Interne, d. 305/1940 f. 46.
Ibidem, f. 47.
20
Universul, din 23 septembrie 1939.
21
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Prefectura judeţului Neamţ, d. 331/1939, f. 15.
22
Ibidem f. 16.
23
Ibidem f. 14, 15.
24
Ibidem, f. 2-3.
25
Ibidem f. Il, 22, 23.
18
19
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Guvernul român, plecând de la considerente umanitare, hotărăşte
transferarea fostului preşedinte la Craiova. Alegerea oraşului a fost făcută şi din
motive tactice bine gândite; apropierea de graniţă ar fi putut permite scoaterea
rapidă a lui 1. Moscicki, fără ca ambasada germană să prindă de veste, lucru care
de altminteri s-a şi întâmplat. Transferarea de la Bicaz la Craiova a fost hotărâtă
pentru ziua de 4 noiembrie 1939. De perfecta desfăşurare a acestei acţiuni s-a
ocupat comisarul general pentru evidenţa şi asistenţa refugiaţilor polonezi,
26
locotenentul-colonel Hagi-Stoica. Organele administrative şi poliţieneşti din
judeţul Neamţ au primit ordine pentru "a lua toate măsurile de cuviinţă pentru ca
transferarea domnului Moscicki şi a suitei sale să se efectueze în cele mai bune
27
condiţiuni". Drumul de la Bicaz la Piatra Neamţ s-a făcut cu 6 maşini,
proprietatea preşedintelui, urmând ca în continuare, drumul să fie făcut de
preşedinte cu trenul. Bagajul şi o parte din personalul de serviciu au fost
transportate cu 6 autoturisme şi 4 autocamioane. Pe tot parcursul a fost desemnat
un însoţitor din partea organelor de stat româneşti, benzina fiind asigurată de
Prefectura Judeţului. 28
1. Moscicki, împreună cu suita sa formată din 15 persoane, a călătorit în
două vagoane (un vagon ministerial, pus la dispoziţie de ministrul Gr. Gafencu şi
un vagon el. 1-a), care au fost pe rând ataşate diferitelor garnituri. Documentele
care ne stau la dispoziţie atestă grija deosebită a autorităţilor româneşti pentru
transportul fostului preşedinte. Astfel, pe tot parcursul de la Bicaz până la Craiova
a fost ataşat C. Rosetti, funcţionar superior din M.A.E., pe lângă persoana
preşedintelui. Au fost date dispoziţiuni speciale Direcţiunii Generale C.F.R. ca
cele două vagoane să se găsească în imediata apropiere a vagonului restaurant; s-a
dat dispoziţia ca programul de funcţionare a restaurantului să fie în funcţie de
dorinţele preşedintelui; a fost adusă veselă specială pentru deservirea preşedintelui
şi a suitei sale. Pe tot timpul staţionării vagoanelor decuplate în staţia Chitila, o
locomotivă a asigurat încălzirea celor două vagoane. Toate cheltuielile ocazionate
de transferarea preşedintelui fost suportate de Preşedinţia Consiliului de Miniştri
iar paza asigurate de Siguranţa Generală. 29
Trenul în care se găseau 1. Moscicki şi suita sa a sosit la Craiova în
noaptea de 5 noiembrie, ora O, 16. 30
În ziua de 18 septembrie vor sosi în staţiunea Slănic Moldova membrii
guvernului polonez şi familiile acestora, totalizând 305 persoane, preşedintele
26

A.N.I.C., fond cit., d. 306/1940, f. 4.
Ibidem, f. 41
28
Ibidem.
29
Idem, d. 30/1940. f. 37-45.
30
Ibidem, f. 43.
27
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Moscicki va fi cazat într-o reşedinţă regală din localitatea Bicaz, iar mareşalului
Rydz Smigly i se va oferi posibilitatea de a locui în impunătorul palat Mihail din
Craiova. 31 Pentru a asigura confortul demnitarilor, staţiunea a fost închisă pentru
turişti, fiind eliberate toate hotelurile şi amenajat parcul central. 32 Restaurantele au
fost puse şi ele la dispoziţia refugiaţilor, plata urmând a se face din fondurile
Preşedintelui Consiliului de Miniştri. Demnitarii nu erau păziţi şi în acest interval
au fost vizitaţi de reprezentanţi ai ambasadei Poloniei. La începutul lunii
octombrie 1939, refugiaţii de la Slănic Moldova, se vor îndrepta spre Băile
Herculane, pentru ~ă la Slănic nu aveau încălzire. 33 Tot pe 18 septembrie 1939,
Prefectura Bacău, cerea Primăriei şi Poliţiei Buhuşi să i-a măsuri de încartiruire a
34
refugiaţilor polonezi care urmau să sosească cu cele 25 de vagoane. În zilele de
22 şi 23 septembrie, au sosit refugiaţi şi în comunele Gârleni, Blăgeşti şi
Fântânele. La sfărşitul lunii septembrie doar la Gârleni se aflau încartiruiţi în
casele localnicilor, 82 de refugiaţi polonezi din totalul de 203 plasaţi în cele trei
comune. 35
La începutul lunii octombrie 1939, a început evacuarea polonezilor din
Moldova spre Muntenia şi Oltenia. În acest sens, CFR trebuia să asigure vagoanele necesare evacuării celor 727 de refugiaţi din Roman cu destinaţia Buzău, a
celor 6 din Piatra Neamţ spre Alexandria şi a celor 543 din Bacău spre Călăraşi. 36
În ziua de 12 octombrie au părăsit Bacăul, 149 de refugiaţi cu destinaţia Pietroşiţa,
Pucioasa şi Săculeţe, judeţul Buzău. 37
Dintr-o situaţia din 13 octombrie 193 9, reiese că în cele două judeţe se mai
găseau 419 refugiaţi dintre care 22 de militari ( 44-Piatra Neamţ, 34-Bicaz şi 341Bacău).38

Pe raza judeţului Roman au fost încartiruiţi un număr de 614 refugiaţi
poloneze 9 (Roman-530; comuna I.G. Duca-4; comuna Strunga-80) care au fost
transferaţi în luna octombrie spre Călăraşi.
La sfărşitul lunii octombrie, situaţia refugiaţilor din judeţele Neamţ şi
40
Bacău era următoarea :

A. Kareţchi, L. Eşanu, op.cit., p.154-155.
Ibidem, p. 506.
33
Ibidem, p. 507.
34
Refugiaţii polonezi în România 1939-1937. Documente din Arhivele Nafionale ale României. Tom 1, partea
1, Varşovia-Bucureşti, 2013, doc. 15, p. 74.
35
Ibidem, doc. 40, p. 172.
36
Ibidem, doc. 63, p. 250.
37
Ibidem, doc. 69, p. 268.
38
Ibidem, doc.72, p. 274.
39
Ibidem, doc. 101, p. 380-412.
40
Ibidem, doc. 98, p. 368 şi doc. 104, p. 424.
31

32
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Judeţul
Bacău
Neamţ

Roman

Localitatea
Bacău

Bicaz
Piatra Neamţ
Roman

Bărbaţi

90
24
3
2

Femei
34
5
19
-

Copii
25
3
2
1

273
Total
149
32
24
3

La sfărşitul anului 1939, numărul refugiaţilor civili aflaţi în România se
ridica la peste 15.000, iar a militarilor internaţi in lagăre militare a fost de 10.000.
in martie 1940 numărul refugiaţilor atingea cifra de 10.000 de persoane, dintre
care sub protecţia Comisiei pentru Ajutorarea Refugiaţilor Polonezi se aflau
aproape 7 .000. O dată cu plecarea unui nou val de refugiaţi spre direcţii
necunoscute, la 1 iulie 1940 numărul refugiaţilor a scăzut la 5.300. În ultimul
trimestru al anului 1939, cât şi pe parcursul întregului an 1940 un număr foarte
mare de refugiaţi s-au întors în Polonia. Dintr-o adresă a Poliţiei de Siguranţă
Bacău din 5 aprilie 1940, reiese că la acea dată se mai găseau în judeţe circa 92 de
41
refugiaţi (62 de bărbaţi, 22 de femei şi 8 copii). Documentul mai informa că
ajutoarele băneşti sunt date de către Prefectură în sumă de 100 de lei pe zi pentru
42
adulţii intelectuali, 80 de lei pentru muncitori şi 50 de lei pentru minori. Dintrun alt document din 1940 aflăm şi localităţile unde aveau voie să se stabilească
refugiaţii, adică Roman, Bacău, Moineşti şi Prăjeşti. 43
Odată cu aderarea României la Pactul tripartit din 22-24 noiembrie 194044 ,
autorităţile româneşti au exercitat puternice presiuni asupra refugiaţilor cu scopul
de a micşora radical numărul acestora, anunţând în acest sens că vor face toate
demersurile pentru a determina plecarea forţată a tuturor refugiaţilor polonezi din
România. Această reacţie a făcut ca foarte mulţi dintre cei refugiaţi să ia drumul
exilului înspre Orientul Apropiat. Plecarea forţată a refugiaţilor a înregistrat
punctul culminant în timpul iernii 1940-1941 şi s-a încheiat în aprilie 1941, la
câteva săptămâni după plecarea consulului Marii Britanii de la Bucureşti. În acest
mod, pe parcursul anului 1941, numărul refugiaţilor polonezi aflaţi în România
s-a micşorat simţitor, atingând la sfărşitul anului cifra de 4.100 de refugiaţi civili
şi 1.600 de militari internaţi în lagăre. Presiunile exercitate de către autorităţile
romane nu aveau să ia sfărşit aici.

41

Idem, tom 1, partea a 11-a, doc 177, p. 938.
Ibidem.
43
Ibidem, doc. 214, p. 1092.
44
Aurică Simion, Regimul politic din România în perioada septembrie 1940 ianuarie 1941, Cluj Napoca,
1976, p.146; După cum se ştie Pactul Tripartit semnat la Berlin in ziua de 27 septembrie 1940, de către
reprezentanţii Germaniei, Italiei şi Japoniei era un acord militar agresiv al marilor puteri fasciste şi militariste.
42
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sfărşitul

lunii ianuarie 1941, Comisariatul General pentru Problema
Refugiaţi/ar Polonezi a anunţat public că refugiaţii care până la data de 1O
februarie nu vor părăsi teritoriul României vor fi plasaţi în lagărele de muncă
forţată. În acelaşi timp, oficialităţile româneşti, precum şi reprezentanţii Germaniei naziste de la Bucureşti au organizat prin Crucea Roşie română plecarea
refugiaţilor spre Gubernul General. 45 La toate acestea s-au adăugat şi presiunile
Comisariatului General asupra restului de soldaţi şi ofiţeri internaţi la Călimăneşti
şi la Târgu Jiu. În urma acestor presiuni s-au anunţat pentru plecarea spre Polonia
în jur de 1.500 de persoane. În ziua de 12 martie 1941 toţi cei înregistraţi pentru
plecare au fost îndrumaţi către staţia de cale ferată de la Piatra Olt unde,
surprinzător - din motive necunoscute - au primit înştiinţarea că autorizaţia
pentru plecarea refugiaţilor spre Polonia a fost retrasă de către autorităţile
germane. La sfărşitul lunii aprilie 1941 a încetat plecarea refugiaţilor. Numărul
celor rămaşi s-a stabilit în luna iulie în jurul a 3.200 de refugiaţi civili.
Dacă însă ne referim la condiţiile materiale ale refugiaţilor, acestea au
cunoscut o mare înrăutăţire. În octombrie 1939 fiecărui refugiat adult îi revenea o
alocaţie de întreţinere în sumă de 100 lei zilnic, iar unui copil sau adolescent până
în 18 ani o sumă de 50 lei. Acest ajutor fmanciar era suficient atunci pentru a
acoperi cheltuielile unei singure persoane. În următorii trei ani preţurile au crescut
în general de trei ori, la îmbrăcăminte de 5 ori, la articole de import de 10 ori.
Numai chiria locuinţei şi costul pâinii, care se vindea pe cartelă, au crescut de
două ori. În acest fel existenţa refugiaţilor s-a înrăutăţit simţitor. Însă, datorită
intervenţiei Comisiei, refugiaţii au primit zilnic o masă de prânz la care preţul a
crescut doar cu 30%. Aceasta s-a datorat faptului că Comisia a acoperit costurile
pentru închirierea cantinelor şi totodată a făcut posibilă cumpărarea de produse
pentru perioade mai mari de timp.
Până la 1 iunie 1942, refugiaţii nu au primit autorizaţia de muncă. În ciuda
acestei situaţii dificile, aproape în toate centrele pentru refugiaţi au existat
persoane care se aflau angajate in diferite munci sezoniere. În primăvara lui 1942,
în jur de 70% dintre bărbaţii apţi de muncă lucrau în agricultură, în podgorii, la
construcţia de drumuri şi poduri. În ziua de 1 iunie 1942 a fost acordat refugiaţi
lor dreptul la muncă. Legea a fost anunţată în Monitorul Oficial din 29 iunie
împreună cu un regulament care prevedea norme speciale pentru cei angajaţi din
rândul refugiaţilor. Cu toate că dădea posibilitatea îmbunătăţirii stării materiale a
refugiatului care avea un loc de muncă, regulamentul prin prevederile sale avea să
La

Gubernul General, Leksykon Historii XX wieku, Krqk6\v, 1992-1993, p. 437; Părnântul polonez a fost
împărţit intre Germania (188.000 krn 2) şi URSS (201.000 krn 2) precum şi Slovacia (câteva localităţi din
voievodatul Cracoviei). O parte din teritoriul polonez ocupat de hitlerişti şi unit la alTII-lea Reich, un teritoriu
reprezentând 97.000 krn 2 a fost constituit in Gubemul General, care s-a aflat sub control efectiv al Germaniei.
45
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înrăutăţească şi

mai mult condiţiile de existenţă ale acestuia. Astfel, fiecare
refugiat angajat era obligat ca din salariul pe care îl câştiga să plătească 30%
pentru fondul refugiaţilor, fond care era administrat de Comisia Generală. În acest
fel refugiatul care avea un salariu de 6.000 lei primea un salariu net de aproximativ 65%, iar cel care avea un salariu de 12.000 lei lunar primea un salariu net
de 55% sau chiar 50%. De legea dată la 1 iunie 1942 au beneficiat foarte puţine
persoane. Numărul celor angajaţi defmitiv într-o slujbă niciodată nu a depăşit
cifra de 150. Spre fmele anului 1943 numărul celor care aveau un loc de muncă
stabil se ridica la 127. 46
La începutul lunii septembrie 1943 se mai găseau 4 refugiaţi polonezi în
zonă, 2 în comuna Strunga, judeţul Roman şi 2 în comuna Domniţa Maria,
47
Bacău.
Cu tot acest ajutor material, moral şi politic pe care l-a dat poporul român
Poloniei însângerate, această ţară s-a dovedit a nu fi recunoscătoare României la
Conferinţa de pace de la Paris, după sfărşitul celui de-al Doilea Război Mondial,
cu ocazia stabilirii despăgubirilor de război şi neacordării statului de cobeligerantă
ţării noastre (a 4-a ca putere militară în războiul antihitlerist, 23 August 1944 9 Mai 1945).

ANEXĂ

Ministerul de Interne Cernăuţi, 9. XI. 1939
ORDIN CIRCULAR Nr. 1
Hărţile

Snyatin

Cernăuţi

Gyergyo-Szt. Mikloş scara 1:200 000
Piatra Neamt
Având în vedere evenimentele ce se petrec la graniţa de Nord cu Polonia şi
pentru a se evita o invazie de populaţiune civilă, militară şi trupă armată în mod
neregulat, se iau următoarele dispoziţiuni:
- se admite intrarea în ţară a populaţiei civile cu controlul actelor, iar pentru
unităţile militare cu condiţia a fi dezarmate la frontieră;
46

Marius Iulian Petraru, Situaţia refugiaţilor polonezi din România în timpul celui de al doilea război
mondial, p. 272, Suceava, nr. XXIV-XV, 1997-1998.
47
Refogiaţii polonezi în România 1939-1937. Documente din Arhivele Naţionale ale României. Tom 1, partea
II, Varşovia-Bucureşti, 2013, doc. 258, pp. 1246-1247.
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-se vor lua măsuri de control sanitar şi eventual de hrănirea şi cazarea refugiaţilor.
În acest scop:
a) Inspectoratul Regional Sanitar va studia şi va propune, până în ziua de 9. XI.
1939, orele 16, modalitatea de primire, din punct de vedere sanitar al refugiaţilor;
b) Autorităţile administrative, d-nii prefecţi şi primari [de] oraşe reşedinţă,
nereşedinţă şi rurale, vor studia măsurile necesare pentru o eventuală hrănire,
cazare şi transport al refugiaţilor pe zonele de transport şi afluire;
c) Toate operaţiunile vor fi conduse de autorităţile poliţieneşti Uandarmerie şi
poliţia administrativă), iar armata va fi întrebuinţată numai la cererile şi după
ordinile subsemnatului;
d) Dezarmările şi inventarierea lor se vor face numai de trupele de jandarmi,
urmând ca, ulterior, ele să fie predate cu forme şi la ordine speciale unităţilor
armate;
e) Primăria Municipiului Cernăuţi şi d-nii prefecţi de judeţe, vor studia chestiunea
aprovizionării, luând severe măsuri de a nu scumpi alimentele;
f) Zona în care se face primirea, dezarmarea, trierea, deparazitarea şi cartiruirea
tuturor refugiaţilor şi dezarmaţilor este cuprinsă între frontiera de Nord a ţării,
începând de la Valea Vişeului, până la Susuleni (pe Nistru), urmând apoi o linie
de fund care trece prin: Susuleni-Orhei-Călăraşi-Ungheni-Iaşi- Tg. FrumosPaşcani-Tg.

Neamţ-Broşteni-Vatra

Domei-Iacobeni-Cârlibaba-Borşa-Valea

Vişău,

toate inclusiv;
Această zonă are următoarele servituţi:
- Nu se admite o cartiruire de refugiaţi decât la sudul liniei marcată de Seletin Vicovul de Sus şi Jos- Rădăuţi- Dângeni- Movila Ruptă- Rucşin- PoleanaOcniţa- Nistru (toate exclusiv);
- Zona de Nord a acestei linii poate fi străbătută de refugiaţi în convoiuri, pentru a
fi transportaţi la sudul liniei hotărâte mai sus, în zonele stabilite.
În acest scop, întreaga zonă se împarte în trei sectoare:
Sectorul!.
Limita de S.V. -de la Valea Vişeului - Borşa - Cârlibaba - Valea Domei Broşteni;;

Limita de S. - Broşteni- Pipirig;
Limita de E.- Pipirig- Gura Humorului- Rădăuţi (inclusiv)
Limita de N.- Rădăuţi- Horodnicul de Sus şi Jos- Vicovul de Sus- Zahamiceni
(inclusiv); frontiera Zahamiceni- Valea Vişeului;
Sectorul II.
Limita V.- Pipirig- Gura Humorului- Rădăuţi (exclusiv toate). Horodnicul Sud
- Vicovul de Sus- Zahamiceni (exclusiv);
Limita N. - Vijniţa (inclusiv)- frontiera Orăşeni (inclusiv);
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Limita E. - Orăşeni (exclusiv) - Sipeniţi (exclusiv) - Storojineţ (inclusiv) Mihăileni (exclusiv).V. Siretului (până la Dumbrăveni)- Hârlău- Cotnari- Tg.
Frumos (toate inclusiv).
Sectorul III
Limita V.- este limita de est din Sectorul II;
Limita N.- Orăşeni (exclusiv)- Prihorodoc;
Limita E. - Nistru]- Suşuleni;
Limita S.- Suşuleni-Orhei-Podul Iloaiei.
Căile de scurgere:
În sectorul!.
ltinerarull. Poeni de sub munte- Valea Vişeu- Borşa- Cârlibaba- IacobeniC. Lung;
ltinerarul Il. Ialoviciora de Jos - Seletin - Iabloniţa - Gura Putilei - Putila Seletin - Zahariceni - Răstoace - Măriniceni - Gura Putilei - Putila - Seletin.
Toate aceste căi de comunicaţie vor urma de la Seletin, pe itinerarul Seletin Şipotele Sucevei - Moldova - Suliţa Breaza - Fundul Moldovei - C. Lung Vama - Bucşoaia - Gura Humorului.
ltinerarul III. Seletin - Brodina - Falcău - Straja - Vicovul de Sus şi Jos Marginea- Solca- Gura Humorului.
În sectorul II
ltinerarul 2. Vijniţa- Berhomet p/s- Jadova- Panca- Storojineţ- AdâncataOrpişeni- Siret- Negostina- Şerbăuţi- Dărmăneşti;
ltinerarul 3. Văşcăuţi - Hliniţa - Storojineţ - Adâncata - Orpişeni - Siret Negostina - Şerbăuţi - Dărmăneşti;
ltinerarul 4. Orăşeni - Berhome - Hliniţa- Storojineţ -Adâncata- Oprişeni Siret- Negostina- Şerbăuţi- Dărmăneşti.
În Sectorul III
Itinerarul 5. Orăşeni- Borăuţi (inclusiv) prin Ivăncăuţi- Stânceni- CozmeniValeva- Subraneţ- Rohozna- Sadagura- Jucica Nouă- Buda- Boian- Noua
Suliţă - Molniţa - Herţa- Dorohoi - Botoşani;
ltinerarul6. Borăuţi- Dorăşeuţi (inclusiv)- Cadobeşti- Zastavna- Cuciurul Mic
- Rohozna- Sadagura- Buda- Boian- Noua Suliţă- Molniţa- Herţa- Dorohoi
-Botoşani;

Itinerarul 7. Doroşeuţi - Onut (inclusiv) - Okna - Iurkăuţi - Cuciurul Mic Rohozna- Sadagura- Buda- Boian- Noua Suliţă- Molniţa- Herţa- DorohoiBotoşani;
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Itinerarul 8. Onut- Ruhotin- Grămeşti- Colincăuţi- Toporăuţi- Rarancea Buda- Boian- Noua Suliţă- Molniţa- Herţa- Dorohoi- Botoşani;
Itinerarul 9. Pe porţiunea Ruhotin- Prihorodoc, pe drumul Poleana- Clişăcuţi
Prihorodoc - Ruksyn - Dinăuţi - Noua Suliţă - Molniţa - Herţa - Dorohoi Botoşani.

Linia de dezarmare a trupelor ce vor trece frontiera, va fi la punctele de
stabilite prin ordinul . [vezi] Anexa 1
Deparazitare sanitară se va face în gările:
În sectorul!. Zeletin.
În sectorul II. Jadova şi Storojineţ.
În sectorul III. Vor aflui itinerariile 5, 6, 7 şi 8 la gările Cozmeni-Zastava;
itinerarul9 va aflui la gara Noua Suliţa.

graniţă

Comandament.
Comandant general General Marinescu Gavril cu reşedinţa [la] Cernăuţi;
ajutor colonel Barozzi.
Comandantul Sectorului 1. Lt. Colonel Mânecuţă, cu reşedinţa la Seletin
(compania Gr.), forţe: un Bat. şi un Comp. M-tr şi un Comp. C.41.
Comandantul Sectorului Il. Lt. Colonel Grossu, cu reşedinţa la Jadova;
Comp. Jand. 4 C.l. şi Gr. M-tr.
Comandantul Sectorului III. Lt. Colonel Isopescu, cu reşedinţa la Zastavna; forţe:
o Comp. Jand. C. 4. 1. şi două Comp. Jand. Pedeştri
Forţe suplimentare
Două companii Jand. Pedeştri, repartizati sectorului III la Clişcăuţi şi Zastavna;
Două companii Jand. Pedeştri se repartizează sectorului I; două companii Jand.
Pedeştrii se repartizează sectorului II; două companii Jand. Pedeştrii se
repartizează sectorului III;
Trei companii Jand. Pedeştri la dispoziţia comandamentului în Cernăuţi; două Bat.
Jand. Rurali Iaşi, care păzesc linia de fund.
(Arhivele Naţionale Suceava, fond Prefectura judeţului

Rădăuţi,
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ACTIUNI DE RESTRUCTURARE A DISPOZITIVULUI
STRATEGIC AL ARMATEI ROMÂNE ÎN VEDEREA
RESPINGERII AGRESIUNII PE DIRECŢIILE EST, VEST
SUD (SEPTEMBRIE 1939-AUGUST 1940)
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ŞI

Dr. Dan PRISĂCARU

Actions Undertaken to Reform the Strategic Fighting Formation ofthe Romanian
Army in Order to Withstand an Aggression from the West, East and South
(September 1939- August 1940)
Abstract

After the Ribbentrop-Molotov Pact and the outbreak ofthe Second World
War, the politica! and military isolation ofRomania entered the final stage.
Since the alliances Romania concluded during interbellum proved their
lack of viability Romanian General Staff was required to restructure the strategic
military disposition of troops.
This triggered mobilization, the plans for campaign to be abandoned, the
center of gravity transferred on the Eastem Front, and consequently, the General
Staff commanded the Romanian Armed Forces directly through operation orders.
Keywords: politica! and military isolation, restructure of the strategic military
disposition, transferring the center of gravity on the Eastem Front.
Eşecul negocierilor anglo- franco-sovietice de la Moscova, semnarea
Pactului Ribbentrop-Molotov la 23 august 1939, atacarea Poloniei de către
Germania nazistă la 1 septembrie 1939 şi declanşarea celui de-al Doilea Război
Mondial au determinat Comandamentul Militar Naţional să întreprindă măsuri
urgente de restructurare a dispozitivului strategic de apărare a ţării.
După aceste grave evenimente, politica externă şi de apărare a României a
avut ca scop principal identificarea soluţiilor diplomatice şi militare pentru a face
faţă iminentului pericol reprezentat de URSS. Declararea neutralităţii, iniţierea
unor proiecte gen Blocul balcanic şi Blocul neutri/ar, demersurile de menţinere
a viabilităţii Înţelegerii Balcanice, utilizarea "canalului turcesc", concesiile
economice şi politice către Germania, demersurile diplomatice de apropiere
de Italia, solicitările insistente adresate Franţei şi Marii Britanii, care acordaseră
o garanţie unilaterală României şi formulau ideea unui "Front oriental",
intensificarea măsurilor de întărire a capacităţii defensive a ţării etc., nu erau
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altceva decât încercări de diminuare a ameninţării reprezentate de colosul de la
1
graniţa de Est •
În plan militar, la 3 septembrie 1939, Marele Stat Major a ordonat creşterea
efectivelor marilor unităţi subordonate Armatei 1 până la nivelul celor de războe.
La 4 septembrie 1939, guvernul Armand Călinescu a decretat mobilizarea
generală, fiind chemaţi sub arme toţii cetăţenii care aveau ordine de chemare,
indiferent dacă au mai efectuat sau nu vreo concentrare în cursul anului sau dacă
3
deţineau scutire sau amânare de la această obligaţie militară . Conform planului
pe anul 1939/1940, elementele mobilizabile erau următoarele: Marele Cartier
General; patru armate, şapte corpuri de armată active; trei corpuri de armată de
rezervă; 22 divizii active; nouă divizii de rezervă; trei divizii de cavalerie; trei
4
brigăzi mixte de munte; o brigadă mixtă de grăniceri . Aviaţia avea în compunere
11 comandamente de corp de armată, 40 de escadrile de diferite tipuri, 43 de
baterii de tunuri şi mitraliere antiaeriene. Marina includea comandamentul
general, Divizia de Mare şi Divizia de Dunăre 5 •
La 6 septembrie 1939, în nordul şi estul ţării s-a constituit Armata a 3-a,
care avea în compunere trei corpuri de armată (4, 8, 10), opt divizii, dintre care
două mobilizate (Divizia 8 Infanterie şi Divizia 2 Cavalerie) şi şase divizii în curs
de concentrare6 • La 9 septembrie 1939, Marele Stat Major transmitea Armatei a 3a Directiva operativă nr. 6 (subl.n.) prin care îi stabilea misiunea ca, în cazul unui
atac al forţelor germane în Bucovina şi al unuia sovietic peste Nistru, marile
unităţi din compunerea sa trebuiau să interzică pătrunderea inamicului pe văile
Siretului şi Prutului 7 .
Pe Frontul de Vest s-a constituit, la 11 septembrie 1939, Grupul de
Armate nr. 1 (subl.n.), care avea în compunere Armatele 1 şi 4, aceasta din urmă
nou-înfiinţată. Armata 1 avea în responsabilitate zona dispusă la nord de linia
Oradea-Blaj şi îi erau subordonate Corpurile 1 şi 6 Armată, Divizia 17 Infanterie,
Brigăzile 2 şi 4 Mixte de Munte şi Brigada de Fortificaţii. Armata a 4-a acţiona la
sud de linia Oradea-Blaj şi avea în subordine Corpul 7 Armată, Corpul de
Cavalerie şi Grupul ,,Bihor". Misiunea Grupului de Armate nr. 1 era să respingă
agresiunea care s-ar fi produs între Vatra Domei şi frontiera cu lugoslavia 8 • În
Dobrogea erau dislocate Diviziile 9 şi 1O Infanterie, care aveau misiunea de a
respinge un eventual atac bulgar.
Petre Otu, Îmbrăţişarea anacondei. Politica militară a României în perioada 1 septembrie 193922 iunie 1941, Editura Militară, Bucureşti, 2006, p. 131.
2
AMR, fond Marele Stat Major, Secţia 3, d. 1062, f. 34.
3
Petre Otu, op. cit., p. 67.
4
AMR, fond Microfilme, roia P II 1.1763, cadrul 200.
5
1bidem.
6
Idem, fond 948, d. 1066, f. 4.
7
Ibidem, f. 5.
8
Idem, fond 948, Secţia 3, d. 1643, f. 62.
1
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Dispozitivul strategic existent la 11 septembrie 1939, cu forţele principale
concentrate pe Frontul de Vest, era adecvat situaţiei din acel moment în care se
avea în vedere respingerea unei agresiuni ungare asupra Transilvaniei, date fiind
măsurile luate de autorităţile de la Budapesta.
La 17 septembrie 1939, Armata Roşie intră în Polonia, iar peste câteva zile
aliatul din nordul României era desfiinţat ca stat. Ajunse la frontiera cu România,
trupele sovietice manifestă ostilitate la adresa armatei şi autorităţilor române,
produc incidente de frontieră, efectuează recunoaşteri aeriene şi terestre, refuză
dialogul cu partea română, iar în rândurile militarilor ruşi se discută că "în câteva
zile vor ocupa Bucovina şi vor sărbători Anul nou la Cernăuţi" (subi.nl.
Având în vedere noua situaţie strategică, la 18 septembrie 1939, regele
Carol al II-lea a convocat, la Palatul regal, o conferinţă militară la care au
participat preşedintele Consiliului de Miniştri Armand Călinescu şi generalii
Florea Ţenescu, Iosif Iacobici, Ştefan Ionescu, Gheorghe Mihail, Nicolae
Ciupercă, Paul Teodorescu, Constantin llasievici, Ioan llcuş şi Dumitru Motaş.
Conform Însemnărilor regelui Carol al II-lea, principala temă de discuţie a vizat
modalităţile de răspuns ale României la un atac sovietic, germano-ungar şi bulgar.
Prezentarea iniţială a şefului Marelui Stat Major, generalul Florea Ţenescu, în care
acesta a expus situaţia strategică şi a propus unele măsuri în plan militar, a fost
caracterizată de Carol al II-lea ca ,,{astidioasă" şi "un amalgam de combatanţi şi
de neutri din care nu era clar decât un singur lucru: dacă vom fi atacaţi de toţi
10
duşmanii noştri, adică pe trei fronturi, nu ne putem apăra" (subl.n.) . Generalul
Ioan llcuş a propus adoptarea unei conduite defensive în nord şi est şi declanşarea
unui atac în vest, împotriva Ungariei, care ar fi forţat Iugoslavia să-şi
îndeplinească angajamentele asumate faţă de România. Generalul Iosif Iacobici
era adeptul defensivei pe toate fronturile, iar Paul Teodorescu şi Gheorghe Mihail
s-au pronunţat pentru apărarea pe aliniamentul Carpaţii Orientali-AdjudNămoloasa-Brăila, prin aceasta admiţând, implicit, abandonarea întregii Moldove.
Din Însemnări rezultă că regele era nemulţunit de soluţiile propuse, consemnând:
"Fiecare (dintre generali - n. n.) a vorbit în interesul frontului său. O mare lipsă
de vedere de ansamblu la cei mai mulţi " 11 . În intervenţia sa, Caro 1 al II -lea a
admis necesitatea restructurării dispozitivului strategic şi a cerut ca ultimul
aliniament de apărare să fie în zona de Est, "Carpaţii (Orientali - n.n.), din
Bucovina până în Vrancea, de acolo Siretul până la Gurile Dunării", iar, în zona
de Vest, rezistenţa era prevăzută a fi dusă pe lanţul muntos al Apusenilor. În estul
ţării, defensiva trebuia să fie activă, pentru a se ceda cât mai puţin teren. În zona
9

ANIC, fond Ministerul de Interne, d. 305/1940, f. 61-63,68-69,71-77,88-89,94-95.

°Carol al II-lea, Însemnări zilnice, voi. II, Ediţie îngrijită de Nicolae Rauş, cuvânt înaine de Ioan

1

Scurtu, Editura Scripta,
11
Ibidem, f. 222.

Bucureşti,

2003, p. 221.
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de Sud, efortul apărării se concentra în Dobrogea, un atac al Bulgariei peste
fluviul Dunărea având o probabilitate redusă de succes 12 •
Ideile discutate în cadrul acestei conferinţe militare au fost materializate în
planurile operative elaborate de Marele Stat Major în toamna anului 1939. Astfel,
la 22 septembrie 1939, comandamentul Grupului de Armată nr. 1 a fost transferat
la Bacău, iar cel al Armatei a 4-a desfiinţat, din elementele sale componente fiind
constituit Grupul ,,Siret''. La 23 septembrie 1939, prin Directiva operativă
nr. 11 (subl.n.), Marele Stat Major stabilea Grupului de Armată nr. 1 (format din
Armata a 3-a, Grupul ,,Siret", Corpurile 3, 4, 8 şi 10 Armată, 16 divizii de
infanterie, două divizii de cavalerie şi o brigadă mixtă de munte) misiunea să
oprească ofensiva inamicului în Moldova, organizând trei poziţii de rezistenţă,
ultima fiind Carpaţii Orientali-Valea Tazlăului- Valea Trotuşului-Siretul inferior 13 .
Pe Frontul de Vest, Armata 1 a preluat întregul front al Grupului de
Armată nr. 1, având la dispoziţie două corpuri de armată (6 şi 7) şi 12 mari unităţi
de infanterie, cavalerie, vânători de munte, fortificaţii. Pe Frontul de Sud acţiona
Armata a 2-a, având în subordine un corp de armată şi şapte mari unităţi. Marele
Stat Major menţinea în rezervă, în raionul Focşani-Râmnicu-Sărat-Ciorăşti,
Corpul1 Armată cu trei divizii de infanterie (2, 3 11) 14 .
La 21 septembrie 1939, prin Înaltul Decret nr. 3476, a fost înfiinţat
Comandamentul Militar al Capitalei, structură echivalentă unui inspectorat
general de armată, având în subordine trupele din garnizoana Bucureşti şi zonele
limitrofe, precum şi cele aflate temporar în oraş 15 . După crearea acestei structuri,
comandamentul Corpului 2 Armată a fost transferat din Bucureşti în Dobrogea
pentru a coordona forţele din zonă.
La 23 septembrie 1939, în urma reorganizărilor efectuate, repartiţia
marilor unităţi în dispozitivul strategic de apărare era următoarea 16 :
Forţe/

Destinaţie

C.A.

D.
Cav.
1

D.l.

Bg.
MxtM.
3

Bg.
Cav
1
1

Bg.
Fort.
1

Bg.
Gr.

Total
M.U.

-

12

-

1

7

-

-

19

2

1

4
42

Frontul de Vest
2
6
Frontul de Sud
1
5
Fronturile de
5*
16*
2
1*
Nord şi Est
Rezerva MStM
2
4
Total
10
31
3
4
2
* Corpul 11 Armată, două d1v1zn Şl Bngada 1 MIXtă Munte
Grupului de Armate nr. 1.
•

o

••

12

Ibidem
Petre Otu, op. cit., p. 69.
14
AMR, fond 948, d. 1066, f. 7.
15
Idem, d. 1062, f. 44.
16
Idem, fond Marele Stat Major, Secţia 3, d. 1591, f. 668.
13
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Din repartiţia forţelor se poate observa că în cursul lunii septembrie 1939
dispozitivul strategic al Armatei Române a fost modificat, forţele principale fiind
deplasate de pe Frontul de Vest pe Frontul de Est.
Toate aceste măsuri evidenţiază preocuparea Comandamentului Militar
Naţional de a găsi soluţii pentru a răspunde la situaţia geopolitică şi geostrategică
precară în care se găsea România după încheierea înţelegerii sovieto-germane din
23 august 1939 şi declanşarea celei de-a doua conflagraţii mondiale. Din acest
punct de vedere, poziţia adoptată România începând cu luna septembrie 1939 a
avut caracterul unei "neutralităţi armate " 17 .
La sfărşitullunii noiembrie 1939 s-au încheiat concentrările pe Frontul de
Est, unde era dislocat Grupul de Armate nr. 1, având în compunere Armatele 3 şi
4, care îşi va menţine structura organizatorică până în vara anului 1940.
La 18 octombrie 1939, la Palatul regal, s-a desfăşurat o nouă conferinţă
militară, în care problematica apărării Basarabiei sau a celei mai mari părţi a
acesteia a avut un rol central. Generalii Dumitru Motaş şi Constantin Ilasievici au
propus abandonarea teritoriului dintre Prut şi Nistru şi ducerea apărării pe
aliniamentul Tîrgu Neamţ-Iaşi-Prutul inferior. În schimb, generalii Ioan Ilcuş,
Ştefan Ionescu şi Paul Teodorescu au susţinut necesitatea rezistenţei armate în
Basarabia, însă de pe aliniamentul masivului Comeşti-Nistrul inferior 18 . Carol al
II-lea şi şefii militari prezenţi au concluzionat că, din raţiuni politice, Basarabia nu
poate fi abandonată fără o anumită rezistenţă militară, stabilindu-se ca poziţia
principală de rezistenţă să fie pe aliniamentul Carpaţii Orientali-Târgu Neamţ
nord Iaşi- nord masivul Comeşti-Nistrul inferior 19 • Peste câţiva ani, în vara anului
1944, pe acest aliniament s-a desfăşurat bătălia Moldovei, încheiată cu un al
doilea Stalingrad pentru forţele germano-române, căreia i-a urmat schimbarea de
alianţă de la 23 august 194420 .
La 17 decembrie 1939, Marele Stat Major a transmis Grupului de Armate
nr. 1 Directiva operativă nr. 14 (subl.n.), prin care ordona ca prima bătălie de
apărare să fie dată pe aliniamentul râul Ceremuş-râul Prut (până la Ungheni)masivul Comeşt-Nistrul inferior, iar, în fmal, apărarea să fie dusă pe aliniamentul
Siret-Dealul Mare-râul Prut (de la Ungheni până la vărsare) 21 • Din conţinutul
ordinului primit rezulta că în prima etapă a bătăliei se ceda nordul Basarabiei,
17

Petre Otu, op. cit., p. 69.
Carol al II-lea, Însemnări zilnice, voi. II, p. 253.
19
AMR., fond 948, d. 1066, f. 12.
20
Petre Otu, op. cit., p. 118.
21
AMR., fond 948, d. 1066, f. 15-16. Grupul de Armate nr. 1 dispunea pentru îndeplinirea misiunii
de unnătoarele forţe: Armata a 3-a cu trei corpuri de annată (3, 4, 8) şi 10 divizii, din care una de
cavalerie; Armata a 4-a cu trei corpuri de armată şi opt divizii. La dispoziţie se mai aflau Corpul 1
Armată, cu trei divizii, Divizia 13 Infanterie şi Brigada 1 Mixtă Munte. În total, Grupul de Armate
nr. 1 dispunea de 23 de mari unităţi.
18
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în condiţiile ducerii apărării în teren deschis, iar în cea de-a doua
se ceda, practic, întreaga provincie.
La 17 februarie 1940, Marele Stat Major a transmis Grupului de Armate
nr. 1 Directiva operativă nr. 15 (subl.n.), prin care Corpul 1 Armată era luat din
rezerva Grupului şi trecut în subordinea Marelui Cartier General. Marele Stat Major motiva măsura luată prin faptul că, prin crearea celui de-al patrulea batalion la
fiecare regiment de infanterie, Grupul de Armate nr. 1 dispunea de 15 batalioane
în plus şi, deci, nu se mai justifica menţinerea în subordine a Corpului 1 Armată 22 •
La 21 mai 1940, Grupul de Armate nr. 1 înaintează Marelui Stat Major un
studiu în care arată că luarea în calculul forţelor combative a celor 15 batalioane
este iluzorie, întrucât prin crearea unui batalion în plus la fiecare regiment au crescut efectivele, dar s-a diminuat puterea de foc. Raportat la cei 770 km de front de
apărat, forţele Grupul de Armate nr. 1 erau insuficiente. În acest sens, se argumenta că, şi în situaţia în care toate batalioanele ar fi dispuse în linie, făşia medie de
apărare era de 3300 m pentru fiecare batalion. În eventualitatea păstrării unor rezerve minime, absolut necesare pentru ducerea luptei, fiecare batalion trebuia să acopere o făşie de 5000 m, ceea ce reprezenta de 3-4 ori mai mult faţă de normele
tactice 23 •
În baza argumentelor prezentate în documentul înaintat Marelui Stat
Major, Grupul de Armate nr. 1 solicita menţinerea în subordine a Corpului 1
Armată şi întărirea cu noi forţe. În situaţia în care aceste cereri nu pot fi îndeplinite, se solicita aprobarea ca poziţia principală de rezistenţă să fie pe aliniamentul Carpaţii Orientali - Dealul Hârlău - Dealul Mare - Râul Prut până la văr
sare, care scurta frontul cu 210 km şi se sprijinea pe munţi şi zone împădurite 24 . În
concluzie, comanda Grupului preciza că dacă nu erau asigurate forţele necesare
pentru a acoperi aliniamentul iniţial, abandonarea Basarabiei şi a nord-estului
Moldovei devenea o certitudine impusă de raţiunile ducerii acţiunilor militare.
Urmare a acestor demersuri, precum şi a numeroaselor informaţii care
semnalau masive concentrări de trupe sovietice la graniţele de nord şi est ale ţării,
şeful Marelui Stat Major, generalul Florea Ţenescu, prezintă Palatului regal, la 23
mai 1940, un memoriu în care arăta: "Pactul germano-rus lasă Rusiei
posibilitatea de a ataca Basarabia. Este ultimul moment pentru care guvernul
să comunice Marelui Stat Major dacă Basarabia trebuie apărată sau evacuată.
De această alternativă depinde pregătirea dispozitivului de apărare sau
greu de

apărat

variantă

22

Idem, fond Microfilme, roia P.IIl.ll24, cadrul433.
Ibidem, cadrele 435-438. La cele 234 batalioane din compunerea Grupului de Armate nr.
existau 6318 puşti-mitralieră şi 2808 mitraliere, faţă de 7884 puşti-mitralieră şi 2504 mitraliere, cu
care erau dotate cele 219 batalioane în structura ternară a regimentului. Ca urmare, deşi Grupul
dispunea de 15 batalioane în plus, el avea în minus 1566 puşti-mitralieră şi 696 mitraliere, aceste
cantităţi însemnând armamentul automat a cinci divizii. Astfel, crearea celui de-al patrulea
batalion a adus un plus de oameni şi un minus de armament şi tehnică.
24
Ibidem, cadrul 439.
23
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evacuarea în timp util a materialului militar şi a bunurilor mobile. Răspunsul
impune extremă urgentă" (subl.n.) 25 • Apreciem că memoriul generalului Ţenescu
prezintă o importanţă deosebită pentru înţelegerea mecanismului luării deciziilor
strategice la nivelul conducerii statului român în vara anului 1940. Din cercetările
efectuate până în prezent, nu a fost identificat vreun document care să releve
poziţia regelui Carol al II-lea şi a guvernului României faţă de solicitarea şefului
Marelui Stat Major. Este posibil ca factorii de decizie politică să fi evitat în mod
premeditat să ia o decizie atât de importantă, care avea certe implicaţii politicomilitare şi strategice în desfăşurarea ulterioară a evenimentelor. Indecizia sau
neasumarea răspunderii luării unei hotărâri în privinta precizării din timp a
misiunii strategice a Grupului de Armate nr. 1 va avea consecinte dramatice
asupra situatiei trupelor române dislocate în Basarabia şi nordul Bucovinei
(subl.n.).
Pe Frontul de Vest, Armata 1, comandată de generalul Ion Florescu, având
în subordine Corpurile 6 şi 7 Armată şi un număr total de 1O mari unităţi
(infanterie, cavalerie, vânători de munte, a primit, la 23 septembrie 1939,
Directiva operativă nr. 12 (subl.n.) prin carei s-a ordonat să interzică pătrunderea
inamicului în Podişul Transilvaniei şi să oprească înaintarea acestuia pe
aliniamentul Munţii Rodnei-Munţii Lăpuşului-Someş-Munţii Meseş-Munţii
Bihor-Săvârşin-Munţii Cernei. Efortul apărării trebuia concentrat în Poarta
Someşului şi Poarta Mureşului, însă o atenţie deosebită trebuia acordată
supravegherii direcţiei din Depresiunea Maramureşului, prin care se putea
întoarce întregul dispozitiv din Transilvania 26 . Până în luna august 1940, Armata 1
nu a mai primit vreun alt document operativ important.
Pe Frontul de Sud, Annata a 2-a, comandată de generalul Nicolae
Ciupercă, a primit, la 3 octombrie 1939, Directiva operativă nr. 13 (subl.n.), prin
care se ordona ca, în situaţia unui atac dinspre sud, să întârzie înaintarea
inamicului în Dobrogea şi să-1 oprească definitiv pe aliniamentul VedereascaCobadin-Tuzla, iar în Muntenia şi Oltenia să împiedice forţarea fluviului Dunărea.
În varianta în care trupele sovietice atacau din nord, Armata a 2-a trebuia să
blocheze forţarea Dunării şi să apere aliniamentul Gărvanui-Isaccea- Tulcea, iar în
ambele situaţii trebuia să participe la apărarea litoralului maritim, îndeosebi în
zona Tuzla-Midia27 . Pentru îndeplinirea misiunii, Armata a 2-a avea la dispoziţie,
în Dobrogea, Corpul2 Armată, cu patru mari unităţi şi Divizia 32 Infanterie, iar în
Muntenia şi Oltenia, Corpul 5 Annată, cu trei divizii, în total opt mari unităţi. La
24 iunie 1940, Armata a 2-a a primit Directiva operativă nr. 20 (subl.n.), în care
Aspecte ale relaţiilor româno-ruse. Retrospective şi orientări, Paris, 1967, p. 43, apud Petre
Otu, op. cit., p. 120.
26
AMR., fond 948, d. 1062, f. 45-46.
27
Idem, d. 1064, f. 15-16.
25

https://biblioteca-digitala.ro

286

Acta Bacoviensia Xl/20 16

misiunile rămâneau neschimbate, însă numărul de mari unităţi din subordine erau
reduse de la opt la cince 8 .
Din dispunerea forţelor şi misiunile stabilite trupelor române dislocate pe
cele trei teatre de operaţii după declanşarea celei de-a doua conflagraţii mondiale,
rezulta că, în perioada neutralităţii, Marele Stat Major a renunţat la planurile de
campanie bazate şi pe sprijinul militar al statelor din alianţele regionale din care
România făcea parte29 , optând pentru directive operative transmise fiecărei armate
în parte. Noul sistem de conducere militară era mai adecvat situaţiei operativstrategice în care se găsea statul român după 1 septembrie 1939, când era
ameninţat cu agresiunea pe direcţiile Est, Vest şi Sud. În situaţia deosebit de
dificilă în care se afla România, planificatorii militari au fost nevoiţi să repartizeze
forţele avute la dispoziţie pe cele trei ,fronturi", funcţie de gravitatea ameninţării
şi menţinerea la dispoziţie a unei rezerve relativ puternice. Marele Stat Major a
îndeplinit prima cerinţă, dar numărul redus de forţe aflat la dispoziţie pentru
acoperirea celor trei frontiere ameninţate nu a permis constituirea de rezerve
puternice, absolut necesare executării ripostelor ofensive. Divergenţele dintre
Marele Stat Major şi Grupul de Armate nr. 1 în privinţa subordonării Corpului 1
Armată au evidenţiat tocmai această realitate dramatică, lipsa rezevelor pentru
acoperirea marilor nevoi strategice 30 . Din nefericire, Marele Stat Major a fost
obligat să încalce o lege fundamentală a luptei armate, concentrarea forţelor şi
mijloacelor la momentul oportun şi pe direcţiile principale. Ca urmare, în vara
anului 1940, România va su~orta în consecinţele dramatice ale unei situaţii
strategice fără ieşire (subl.n.) 1•
După declanşarea ofensivei Wehrmacht-ului pe Frontul de Vest, la 10 mai
1940, Marele Stat Major a efectuat noi concentrări, efectivele aflate sub arme la
28

Ibidem, f. 29.
Planul de campanie ,,Ferdinand''-1938. Acoperirea frontierei (AMR, fond 5418, d. 1591, f.
236); Planul ,,Horia"-1938. Apărarea cu forţele principale pe "Frontul de Vest" (AMR, fond 5418,
d. 1591, f. 237); Planul "Carof'-1938. Apărarea cu forţele principale pe "Frontul de Sud". Efortul
în Muntenia şi Oltenia (AMR, fond 5418, d. 1591, f. 238); Planul ,.Mircea"-1938. Apărarea cu
forţele principale pe ,,Frontul de Sud". Efortul în Muntenia şi Dobrogea (A.M.R., fond 5418, d.
1591, f. 239); Planul ,,Ştefan"-1938. Apărarea cu forţele principale pe "Frontul de Est" (A.M.R.,
fond 5418, d. 1591, f. 240); Planurile "Traian", "Cantemir", ,,Basarab" (1929-1940).
Concentrarea preventivă a forţelor (AMR, fond 5418, d. 1675, f. 2); Planurile ,.Mihat', ,,Dragoş",
"Caror' (1939-1940). Acoperirea frontierei (AMR, fond 5418, d. 1675, f. 3); Planul "Horea" şi
"Crişan" (1939-1940). Apărarea cu forţele principale pe "Frontul de Vest" (AMR, fond 5418, d.
1675, f. 4). Planul ,,Ştefan" (1939-1940). Apărarea cu forţele principale pe "Frontul de Est" (AMR,
fond 5418, d. 1675, f. 5), apud Locotenent-colonel Chirca Dorin, Relaţiile militare ale României în
cadrul Micii Înţelegeri şi Înţelegerii Balcanice. Convenţiile militare - baza planurilor de operaţii
elaborate de către Marele Stat Major, Teză de doctorat, Universitatea Naţională de Apărare
"Carol I", Bucureşti, 2004, Anexe.
30
Petre Otu, op. cit., p. 121.
31
Ibidem.
.
29
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15 iunie 1940 ajungând la 15.383 ofiţeri activi, 16.611 ofiţeri de rezervă, 26.583
subofiţeri activi, 7601 subofiţeri de rezervă, 1.195.366 soldaţi şi gradaţi, din care
1.001.923 concentraţi 32 • Potrivit planului de mobilizare, aceste efective încadrau
Marele Cartier General, un comandament de grup de armate, patru comandamente
de armată, 13 comandamente de corp de armată, Comandamentul Corpului de
Grăniceri pază, Comandamentul Militar al Capitalei Bucureşti, 32 de divizii de
infanterie, patru divizii de cavalerie, patru brigăzi mixte de munte, o brigadă
motorizată, o brigadă de fortificaţii, un detaşament nixt grăniceresc, alte unităţi şi
33
formaţiuni ale armatei de uscat •
Potrivit planului de mobilizare pe anul 194011941, intrat în vigoare la 1
aprilie 1940, Armata Română avea 44.802 ofiţeri, 53.237 subofiţeri, 1.300.000
34
trupă, 439.435 cai, 69.888 căruţe, 16.675 mijloace auto , repartiţia pe arme a
trupei fiind următoarea:
Categorii de forte
Armata de uscat
Aeronautică
Marină

Zona

interioară

Număr

de forte
1.040.000
65.000
13.000
182.000

%
80
5
1
14

În cadrul trupelor de uscat, ponderea genurilor de armă era următoarea:
infanterie - 58%; artilerie - 13%; geniu - 9%; cavalerie - 5%; jandarmi - 2%;
35
unităţi chimice - 0,5%; Marele Stat Major - 0,5%; servicii - 12% • Din această
distribuţie se poate observa ponderea insuficientă a artileriei, armă cu rol de
sprijin fundamental pe câmpul de luptă şi procentul destul de mare al serviciilor în
totalul forţelor.
În ceea ce priveşte aviaţia, în anul 1940 existau 1520 de avioane de diferite
tipuri (de luptă, şcoală, antrenament etc.), din care doar 500 erau operative, restul
fiind modele depăşite din punct de vedere al performanţelor de luptă 36 .
Marina militară dispunea, în anul 1940, de trei distrugătoare, un submarin,
două canoniere, şase monitoare, cinci vedete torpiloare, două grupuri de apărare
sub apă la mare, două grupuri de apărare sub apă la Dunăre, o baterie de 152 mm,
o baterie de 66 mm etc. 37 • Marele Stat Major aprecia că atât aeronautica cât şi
marina, din cauza dificultăţilor de înzestrare, vor avea mari greutăţi în îndeplinirea
misiunilor de luptă încredinţate.
La 15 iunie 1940, Marele Stat Major a transmis Grupului de Armate nr. 1
Directiva operativă nr. 18 (subl.n.) prin care se i se ordona să oprească
32
33
34
35
36
37

AMR. fond 948, Secţia 1, d. 2042, f. 8.
Ibidem.
Ibidem.
Idem, d. 2043, f. 6.
Petre Otu, op.cit., p. 123.
AMR. fond Microfilme, roia P. II 3.1179, cadrul 329.
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pătrunderea forţelor

sovietice în Moldova şi la sud de masivul Corneşti, operaţiile
principale urmând să se desfăşoare în nord-vestul şi centrul zonei dintre Carpaţii
Orientali şi Nistru 38 . Ordinul avea la bază ideea strategică stabilită în conferinţele
militare din septembrie-octombrie 1939 de la Palatul regal, referitoare la apărarea
Basarabiei pe un aliniament din teren care să permită ducerea în condiţii
avantajoase a operaţiilor militare 39 •
După prima notă ultimativă sovietică din noaptea de 26/27 iunie 1940,
Grupul de Armate nr. 1 a primit ordinul de a pune în aplicare prevederile
Directivei operative nr. 18. Ca urmare, marile unităţi au început deplasarea pentru
a-şi ocupa poziţiile de luptă, s-a trecut la constituirea rezervelor şi pregătirea
primirii efectivelor mobilizate. Comandantul Armatei a 4-a, generalul Nicolae
Ciupercă, avea să arate ulterior în raportul nr. 33494 din 13 iulie 1940, înaintat
Marelui Stat Major: "Nu s-au dat instrucţiuni scrise pentru pregătirea retragerii,
deoarece până în ziua de 27 iunie, ora 24, reieşea că Comandamentul Superior
este condus de o singură idee, aceea de a primi bătălia cu toate forţele în
Basarabia" (subl.n.) 40 .
Pe acest fond, Ordinul Marelui Stat Major nr. 6006 din 28 iunie 1940,
orele 06.00, transmis Grupului de Armate nr. 1, prin care se comunica decizia
de evacuare a Basarabiei, a luat prin surprindere totală comandanţii şi
militarii din subordine (subl.n.) 41 • La 28 iunie 1940, orele 11.00, prin Ordinul
AMR, fond Marele Stat Major, Secţia 3, d. 531, f. 134-136. Vezi şi Florica Dobre, Vasilica
Manea, Lenuţa Nicolescu, Armata Română de la ultimatum la dictat. Anul 1940, voi. l, Editura
Europa Nova, Bucureşti, 2000, p. 3-8.
39
Petre Otu, op. cit., p. 151. Generalul Florea Ţenescu, şeful Marelui Stat Major, împreună cu alţi
factori de conducere din Marele Stat Major erau adepţii ideii conform căreia forţele principale ale
Grupului de Armate nr. 1 să fie retrase din Basarabia, iar în dreapta Prutului să rămână doar
elementele de acoperire. O astfel de măsură, dacă ar fi fost adoptată, ar fi redus considerabil
pierderile suferite de Armata Română pe timpul evacuării din perioada 28 iunie-3 iulie 1940.
Soluţia avea însă certe dezavantaje politice, deoarece semnifica ideea abandonării premeditate a
Basarabiei, în condiţiile în care factorii de decizie politică de Ia Bucureşti au lăsat până în ultima
clipă impresia că provincia va fi apărată. Generalul Gheorghe Mihail a susţinut ulterior că
ministrul Apărării Naţionale, Ioan Ilcuş, a fost cel care s-ar fi opus acestei idei şi că a ordonat
Marelui Stat Major ca forţele principale ale Grupului de Armate nr. 1 să fie concentrate în
Basarabia în luna iunie 1940 (Neculai Moghior, Ion Dănilă, Leonida Moise, General Gheorghe
Mihail. Cuvânt pentru viitorime, Editura Paideea, Bucureşti, 2004, p. 93).
40
Idem, fond Marele Stat Major, Secţia 3, d. 1833, f. 1-5. Vezi şi Florica Dobre, Vasilica Manea,
Lenuţa Nicolescu, op. cit., p. 23.
41
Idem, fond Microfilme, roia P.II 2.1645, cadrul399. Ordinul nr. 6006 din 28 iunie 1940 preciza:
"!.Guvernul român a hotărât evacuarea Basarabiei şi ducerea rezistenţei pe Prut; 2. S-a convenit
cu Guvernul U.R.S.S. ca în decursul zilei de 28 iunie 1940 să fie predate sovieticilor oraşele
Cernăuţi, Chişinău şi Cetatea Albă; 3. Până la orele 19.00, oraşele vor fi complet evacuate de
trupe, stabilimente şi depozite militare, precum şi autorităţile civile; 4. Oraşele vor fi predate fără
primari, fără nici un amestec militar, cu începere de la orele 20.00; Nu se execută nici o distrugere
de căi ferate, poduri, instalaţii, depozite, aerodromuri, întreprinderi industriale, uzine electrice,
38
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nr. 5688/C, Marele Stat Major a transmis precizări suplimentare privind decizia
de cedare a Basarabiei potrivit cărora: evacuarea trebuia fmalizată în patru zile,
teritoriul Basarabiei şi nordul Bucovinei fiind părăsit în patru etape; trupele urmau
să se deplaseze pe jos, calea ferată fiind destinată evacuării materialelor
importante, bolnavilor, familiilor ofiţerilor şi funcţionarilor; pe fiecare direcţie de
retragere urma să se constituie o comisie militară pentru a stinge, prin cooperarea
cu sovieticii, eventualele incidente; la toate trecerile peste râul Prut, armatele erau
obligate să instaleze câte un serviciu de ordine şi poliţie 42 .
Având în vedere că desfăşurarea operaţiunilor de evacuare a Basarabiei,
nordului Bucovinei şi Ţinutului Herţa, precum şi implicaţiile deciziei de cedare în
faţa ultimatumurilor sovietice din 26-27 iunie 1940 fac obiectul unui studiu
separat, nu vom intra în detaliile derulării acestor dramatice evenimente.
Continuarea agresivităţii sovieticilor la adresa României şi după 3 iulie
1940 a determinat ca Marele Stat Major să transmită Grupului de Armate nr. 1, la
data de 10 iulie 1940, Directiva operativă nr. 21 (subl.n.) în care se preciza
următoarele: "Cu toate că U.R.S.S. a ocupat Basarabia şi nordul Bucovinei, un
atac împotriva României este oricând posibil" (subl.n.) 43 . Grupul de Armate nr.
1, având în subordine Armatele 3 şi 4, Corpurile 3, 4, 8 şi 1O Armată, 16 divizii de
infanterie, două divizii de cavalerie, două brigăzi de vânători de munte, regiunea
fortificată Focşani-Nămoloasa-Brăila, primea misiunea să oprească pătrunderea
sovieticilor în Moldova, poziţia principală de rezistenţă fiind Carpaţii OrientaliTârgu Neamţ-Paşcani- Târgu Frumos-Nord Iaşi-Prutul până la vărsare. În noile
condiţii strategice, Poarta Focşanilor avea o importanţă deosebită din punct de
vedere militar, sens în care au fost dispuse măsuri de accelerare a lucrărilor de
fortificaţii în zonă.
După cedarea Basarabiei şi a nordului Bucovinei, autorităţile ungare au intensificat măsurile militare, concentrând trupe la graniţa cu România şi provocând
numeroase incidente de frontieră (deschiderea focului, survoluri ale aviaţiei etc.).
Spre exemplu, numai în perioada iulie - august 1940, pe graniţa româno-ungară sau înregistrat 146 astfel de evenimente (78 în iulie, 68 în august) 44 . În condiţiile în
care pericolul unui atac ungar asupra României creştea în intensitate, la 17 august
1940, Marele Stat Major a transmis Armatei 1 Directiva operativă nr. 23 (subl.n.)
telegraf, telefon, gări, locomotive, vagoane; 6. Luând legătura cu comandamentul sovietic din faţă,
va stabili astfel ritmul mişcării şi al evacuării, încât să nu se producă nici o întâlnire între trupele
române şi sovietice; 7. Trenurile de evacuare prevăzute la punctul 3 se vor dirija astfel: cele din
Cernăuţi pe porţiunea dintre Piatra Neamţ şi Bacău; cele din Chişinău între Vaslui şi Bârlad; cele
din Cetatea Albă la Brăila".
42
Idem, fond Marele Stat Major, Secţia 3, d. 1836, f. 4. Vezi şi Florica Dobre, Vasilica Manea,
Lenuţa Nicolescu, op. cit., p. 28-29.
43
AMR, fond Microfilme, roia P.II 1.975, cadrul 33.
44
ldem, fond 948, d. 918, f 36.
https://biblioteca-digitala.ro

290

Acta Bacoviensia XI/20 16

prin care i se stabilea misiunea de a interzice ofensiva inamicului în Poarta
Poarta Mureşului şi de a executa puternice riposte ofensive în
flancurile dispozitivului adversarului 45 .
În acest context, prezintă interes conţinutul unui document, după opinia
noastră cu caracter inedit, identificat în Arhivele Ministerului Afacerilor de
Externe, referitor la "problemele de ordin militar" pe care le ridicau "cesiunile
teritoriale şi schimburile de populaţie la Vest şi Sud". Astfel, în perspectiva
desfăşurării tratativelor ungaro-române privind rezolvării problemelor bilaterale,
şeful Marelui Stat Major, generalul Florea Ţenescu, înaintează ministrului de
Externe, la data de 14 august 1940, Memoriul nr. 10.103/C în care arăta: "În
situaţia generală creată de cesiunile teritoriale efectuate în Nord şi Est (nordul
Bucovinei, Ţinutul Herţa şi Basarabia) şi cele în curs de tratare la Sud (cedarea
Cadrilaterului către Bulgaria - n.n.), Marele Stat Major apreciază că este de
interes capital de a se stabili în mod precis linia care ar reprezenta maximul
cesiunilor posibile în Vest (subliniere în textul original). Prin acest «maxim
posibil>> înţelegem linia de la care faptul concesiunii teritoriale şi a schimbului de
populaţie care îi succede sau îl completează (sublinieri în textul original) ar
atinge în mod grav potenţialul militar de apărare al ţării (număr, organizare,
moral) 'A 6 . În continuarea memoriu lui sunt prezentate argumentele de natură
strategică şi militară care trebuie avute în vedere în efectuarea schimbului de
populaţie 47 şi stabilirea noii frontiere cu Ungaria, care "nu ar trebui să depă
şească următoarea linie: pantele vestice ale Munţilor Oaşului, Lipău, Supurul de
Jos, Bobota, Camăr, Suplacul de Barcău, Aleşd, Holod, Cărăşău, Cermeiu, Sfânta
Ana (linia albastră pe harta anexă)". Pentru a menţine această linie strategică a
noii frontiere cu Ungaria şi a realiza raportul dintre numărul locuitorilor maghiari
şi secui ce urmau să fie strămutaţi şi teritoriul care trebuia pus la dispoziţie, autorii
memoriului propuneau extinderea către sud a liniei "pe la imediat vest Sf Ana,
Est Sf Paul, Vest Ravine, Mureşul între Ravine şi gara Periam port, Vest Lovrin,
Vest Comloşul Mare" 48 •
Someşului şi

45

Idem, d. 1062, f. 80-84. La 17 august 1940, Armata 1 avea în subordine trei comandamente de
corpuri de armată, nouă divizii de infanterie, trei brigăzi mixte de munte, o brigadă de infanterie şi
o brigadă de fortificaţii.
46
AMAE, fond 71ffransi1vania, vol. 42, f. 128-141.
47
Ibidem, p. 131. Se avea în vedere ipoteza ca "pentrn un schimb de populaţie al cărei volum ar
cuprinde 1.000.000 unguri săteni (deci şi secui) va trebui să coresfundă o cesiune teritorială de
14.000 km 2 ", luându-se în calcul densitatea de 100 locuitori pe km în teren şes şi 42 locuitori pe
km 2 în teren muntos.
48
Ibidem, p. 141. Extinderea spre nord a noii frontiere genera neajunsuri grave din punct de vedere
strategic, întrucât "cesiunea Întregului Maramureş oferă inamicului o pătrnndere importantă În
Poarta Someşului, tăind, În acelaşi timp, comunicaţiile principale de legătură Între Valea
Someşului şi Sighet" iar, în noile condiţii, "dată fiind posesiunea de către unguri a Ucrainei
Subcarpatice, apărarea noastră din Maramureş este virtualmente Întoarsă".
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De asemenea, în memoriu se mai solicita ca armata să nu mai fie "pusă
încă odată în situaţia dificilă şi umilitoare de a părăsi teritoriul cedat politiceşte" (subl.n.), sens în care evacuarea să se efectueze după" un plan complet studiat şi semnat de Puterile Contractante". Printre multiplele probleme generate de
soluţia schimbului de populaţie şi a noii graniţe cu Ungaria era şi aceea a fortificaţiilor din vestul României, construite cu mari cheltuieli materiale şi financiare,
dar mai ales cu credinţa că "nu se va ceda nici o brazdă de pământ românesc"
(subl.n.). În acest scop, şeful Marelui Stat Major propunea "să se asigure cel puţin «dezechiparean (subliniere în textul original) acestor lucrări pentru recupe. 1e1or ce 1e conţm
. 'A 9 .
rarea materza
Din perspectiva ultimului aspect, din nefericire pentru Armata Română, se
confrrma un principiu important al artei militare, şi anume acela potrivit căruia nu
se construiesc fortificaţii împotriva unui adversar mai slab. Raportul de forţe în
plan militar dintre România şi Ungaria era net favorabil Armatei Române, la care
se adăuga şi avantajul organizării unui aliniament de apărare puternic pe Carpaţii
Occidentali. Însă, în cele din urmă, decizia politică de construire a unui sistem de
fortificaţii permanente pe graniţa de vest a primat, iar din rândul militarilor nu au
existat luări de poziţii ferme care să propună argumentat variante mai eficiente de
utilizare a resurselor avute la dispoziţie pentru creşterea capacităţii de apărare a
ţării.

Documentul elaborat de Marele Stat Major prezintă, din punctul nostru de
vedere, relevanţă istoriografică şi militară deosebită, întrucât pune în evidenţă
preocupările factorilor de decizie militară de de a avea pregătite din timp variante
de salvare a ceea ce se mai putea salva din punct de vedere geostrategic privind
frontiera de vest a României, în condiţiile dramatice din august 1940, când
Germania nazistă şi Italia luaseră deja decizia de a ceda Ungariei o parte din
Transilvania.
La 25 august 1940, a doua zi după întreruperea tratativelor româno-ungare
de la Tumu Severin, Marele Stat Major arăta, într-un document de evaluare, că
România se afla într-o situaţie militară şi geostrategică deosebit de gravă,
concluzionând că eram "complet izolaţi şi lipsiţi de sprijinul material şi politic al
oricărei puteri străine" (subl.n.) 50 .
Repartiţia forţelor militare de care dispunea armata română la 25 august
1940 pe Fronturile de Est, Vest şi Sud51 era următoarea:

49

Ibidem, p. 136-137.

°Florica Dobre, Vasilica Manea, Lenuţa Nicolescu, op. cit., p. 94.

5

51

Petre Otu, op. cit., p. 145.
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Forţe/
Destinaţie

Frontul
de Est
Frontul
de Vest

D.l. D.Cav.

Bg. Mxt. Bg.
Bg.Mo.
Fort.
M.

18

3

1

10

1

3

Alte

Total

forţe

forţe

1 regiune
(F.N.B.)

întărită

1

1

%

23

50%

16

34%

Frontul
de Sud

4

2 Bg.Mxt.;
1 Bg.Cav.

7

12%

Rezerva
MCG

1

1 Bg. Mxt.;
*6 Dn.Art.Grea

2

4%

Total

33

5

48

100°/o

4

4

1

1

repartitie a forţelor, care era în concordanţă cu nivelul de
la adresa integrităţii teritoriale a României, rezulta că în rezerva
Marelui Cartier General erau forţe infime, motiv pentru care Marele Stat Major
aprecia că, în cazul unei triple agresiuni, o rezistenţă de lungă durată sau o victorie
a armatei române erau excluse.
Şeful Secţia a 3-a Operaţii din Marele Stat Major, colonelul Gr. Cantuniar,
autorul studiului, considera că scopul politic al războiului urma să fie apărarea
Ardealului cu totalitatea forţelor, fapt ce presupunea pierderea Moldovei,
Dobrogei, eventual a Munteniei şi Banatului. Ca urmare, se solicita factorilor de
decizie politici să precizeze care va fi atitudinea Germaniei în cazul unui atac
sovietic şi ce teritorii trebuiau apărate obligatoriu de armata română, în varianta
unei agresiuni din direcţiile Est, Vest şi Sud. Funcţie de răspunsul politic la aceste
probleme, Marele Stat Major urma să ia măsurile militare de consecinţă 52 •
Nici Carol al II-lea şi nici guvernul Ion Gigurtu nu au dat răspunsuri la
problemele ridicate de experţii militari. Cu siguranţă, un răspuns la astfel de
probleme era greu de dat şi probabil că atât regele, cât şi guvernul au preferat să
lase evenimentele în desfăşurare şi să opteze pentru o soluţie care va rezulta din
evoluţia situaţiei de ansamblu.
Din

această

ameninţare

Ibidem. Marele Stat Major lua în calcul şi o soluţie de "avarie" potrivit căreia pe "Frontul de
Vest" se adopta defensiva pentru a opri atacul ungar, pe "Frontul de Est" se realiza acoperirea
pentru a întârzia ofensiva Armatei Roşii, care trebuia oprită definitiv în "Poarta Focşanilor" pentru
a interzice pătrundere acesteia în zona petroliferă, iar pe ,,Frontul de Sud" se realiza acoperirea pe
toată frontiera cu Bulgaria. În această variantă, Marele Stat Major propunea apărarea "Vechiului
Regat", cu prioritate a Munteniei şi Olteniei şi, ulterior, a Ardealului, factorii de decizie politică
urmând să ia o decizie în această problemă.
52
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La 30 august 1940, în timp ce la Viena delegaţia română condusă de
ministrul de Externe, Mihail Manoilescu, era chemată " la o convorbire asupra
afacerilor ungara - române cu guvernul Reich - ului şi guvernul italian "53 , în fapt

Mihail Manoilescu şi Valer Pop la 30 august 1940, în faţa hărţii pe care era materializată
linia de frontieră dintre România şi Ungaria, stabilită prin Dictatul de la Viena

pentru a i se impune cedarea nord-vestului Transilvaniei către Ungaria 54 , Marele
Stat Major a transmis Armatei 1 Ordinul nr. 11.200 prin care se ordona intrarea

AMAE, fondul 71/Transilvania, voi. 42/1940, f. 137. Nota prezentată de Steltzer din 27 august
1940.
54
A. Simion, Dictatul de la Viena, Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, îngrijire de ediţie E. Simion,
Editura Albatros, Bucureşti, 1996, p. 306-365; Mihail Manoilescu, Memorii iulie-august 1940.
Dictatul de la Viena , Ediţie îngrijită, note, postfaţă şi indice de Valeriu Dinu, Editura
53
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trupelor în dispozitiv de luptă. După acceptarea "arbitrajului" (dictatului) de la
Viena, la 31 august 1940, orele 14.20, Armata 1 a primit Ordinul nr. 11347/C
prin care i se aducea la cunoştinţă hotărârea de cedare şi se dispuneau primele
măsuri de evacuare. În aceeaşi zi, şeful Marelui Stat Major, generalul Gheorghe
Mihail, transmitea Armatei 1 Ordinul nr. 212107/B prin care se cerea comandanţilor să explice tuturor militarilor că, în caz de refuz, statul român ar fi fost
complet desfiinţat prin atacul simultan al Ungariei, Rusiei, Bulgariei, Germaniei
şi Italiei. În ordin se mai menţiona: " Trebuie cu stăruinţă explicat că armata
a fost silită să-şi stăpânească dorinţa de luptă şi să asculte hotărâri/e impuse
de situaţia grea în care conducerea ţării s-a găsit. Fiecare român trebuie să
înţeleagă că viaţa şi istoria neamului românesc nu se termină la aceste
zile" 55 .

În ceea ce priveşte Cadrilaterul, având în vedere experienţa din Basarabia
şi nordul Bucovinei şi decizia politică de cedare a acestei regiuni 56 , Marele
Stat Major a luat măsuri pregătitoare pentru evacuare. Astfel, la 1O august
1940, Corpul 2 Armată, comandat de generalul Nicolae Macici, a defmitivat un
studiu privind evacuarea Dobrogei de Sud, document care a fost aprobat de
Armata a 2-a, la 12 august 1940 şi de Marele Stat Major, la 19 august 1940.
Pe această bază, marilor unităţi şi unităţi din subordinea Corpului 2 Armată
le-a fost transmis, la 24 august 1940, Ordinul general de operaţii nr. 4 pentru
pregătirea activităţii de evacuare a judeţelor Durostor şi Caliacra, care trebuia
să se desfăşoare în patru etape zilnice, cu evitarea contactului între trupele bulgare şi române 57 .

Enciclopedică, Bucureşti, 1991, p. 183-234; Cornel Grad, Al doilea arbitraj de la Viena, Cuvânt
înainte de Valeriu Florin Dobrinescu, Institutul European, 1998, p. 46-55.
55
23 August 1944. Documente, voi. 1, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 101.
56
Mihail Manoilescu, op. cit., p. 171-183. La 31 iulie 1940, Wilhelm Fabricius, ministrul
Germaniei la Bucureşti, i-a transmis lui Mihail Manoilescu decizia lui Hitler ca România să cedeze
Bulgariei Cadrilaterul, iar graniţa dintre cele două ţări să fie cea de dinainte de 1913. Tratativele
româno-bulgare au început la Craiova, în ziua de 19 august 1940. Încă înainte de începerea
2
negocierilor, partea română a cerut păstrarea oraşului Silistra şi o suprafaţă de 2000 km pe care
trăiau 375.000 de români şi 145.000 bulgari, ceea ce însemna ca România să rămână cu Balcicul,
Caliacra şi Cavama Guvernul bulgar a respins categoric această idee şi nici sugestia lui Mihail
Manoilescu de a avea o discuţie prealabilă cu ministrul de Externe bulgar nu a fost acceptată. În
faţa acestui refuz, Mihail Manoilescu a trimis câte un memoriu lui Ribbentrop şi Ciano, în care
argumenta punctul de vedere al României, dar atât Berlinul, cât şi Roma au considerat că demersul
este inutil.
57
AMR, fond 948, d. 1822, f 268.
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Cu evacuarea Cadrilaterului se încheia o perioadă dramatică şi unică în
istoria armatei române, cedarea fără luptă a unor teritorii din patrimoniul naţional,
ca urmare a deciziilor factorului politic.
Rapturile teritoriale din perioada iunie-septembrie 1940 au determinat
prăbuşirea României Mari şi, implicit, destrămarea sistemului militar românesc
creat în perioada interbelică. Alături de pierderile de poziţii geostrategice esenţiale
şi de natură demografică, economică, de armament, tehnică de luptă etc., a fost
afectat grav moralul militarilor de toate gradele, care au fost nevoiţi să evacueze
silit şi fără luptă părţi din teritoriul naţional.
În legătură cu acest fapt, reamintim observaţiile lui Cari von Clausewitz
din lucrarea Cele trei acte ale credinţei, care sunt un îndemn la reflecţii profunde:

pe onoare printr-o faşă supunere nu se mai poate şterge
de otravă, intrată în sângele poporului, se transmite
la urmaşi, paralizând şi subminând vigoarea generatiilor viitoare [. ..]. Chiar
pierderea libertăjii, în urma unei lupte sângeroase şi glorioase, garantează
reînvierea mândriei poporului, pentru un moment aservit, şi amintirea ei
constituie sămânJa vie din care, într-o bună zi, va creşte un nou copac, cu
~ . . mat. putermce
. " (su bl .n.) 58 .
ra~daczm

"Pata

făcută

niciodată; această picătură

Apud Constantin Comeanu, Sub povara marilor decizii. România şi geopolitica marilor puteri.
1941-1945, Editura Scripta, Bucureşti, 2007, p. 87.
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UNGARIA LA 1941.

XLII-b.

HARTA ETNICĂ ITALIANĂ

Ar:.t~"T'.,"

f

)

(
În septembrie 1940, România era o ţară învinsă din punct de vedere
militar, deşi nu a dus un război. Armata Română a fost silită să suporte experienţe
dezonorante şi traumatizante, fără a-şi putea proba pe câmpul de luptă capacitatea
combativă.
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CONTRIBUŢII

DOCUMENTARE PRIVIND
CONSECINŢELE DICTATULUI DE LA VIENA ASUPRA
ROMÂNILOR DIN TÂRGU SECUIESC ŞI ÎMPREJURIMI
Dr. Ioan LĂCĂTUŞU
Prof. Vasile ST ANCU

New Documentary Contributions Regarding the Consequences ofthe Vienna
Dictate to Romanian from Târgu Secuiesc and Surroundings
Abstract

In this article are recovered information from ecclesiastical archives,
regarding the consequences of the Vienna Dictate to Romanianfrom
TârguSecuiesc and surroundings. On this subject,researched documents include
reports, briefings, notes, orthodox priestsmemories fromTg. Secuiesc and
surroundings, as well as the correspondence between "Oituz" Deanery of Tg.
Secuiesc and Romanian Orthodox Archiepiscopate of Alba Iulia and Sibiu. The
documents detailed render the whole drama of the Romanian population in the
reference area, population forced to leave the residence, work and a life's savings
and take the outlawry road.
Keywords: Vienna Dictate, Romanian, discriminated, expelled, Tg. Secuiesc
Precizăm din debutul acestei comunicări faptul că nu putem vorbi despre
Dictatul de la Viena în afara conflictului româno-maghiar. Originile sale se
regăsesc în disputele dintre cele două popoare, care au avut loc mai bine de un
mileniu, pentru stăpânirea Transilvaniei. Momentul 30 august 1940 reprezintă
numai un episod al conflictului general care a avut drept scop rezolvarea stăpânirii
Transilvaniei în favoarea unuia sau altuia dintre cele două popoare. Manifestat dea lungul timpului în toate domeniile existenţei celor două popoare - politic,
economic, social, juridic, cultural şi spiritual - şi-a găsit formele de rezolvare
impuse de raportul de forţe dintre cele două tabere aflate în conflict într-un anumit
moment istoric. Pe plan istoriografic conflictul s-a manifestat odată cu schimbarea
raportului de forţe, în spaţiul românesc, la începutul secolului al XVI-lea. Prin
prăbuşirea regatului Ungariei şi transformarea ţinuturilor centrale şi estice ale
fostei coroane maghiare în paşalâc şi a Transilvaniei în principat autonom, cât şi a
acţiunilor antiotomane şi de unitate naţională înfăptuite de Mihai Viteazul,
nobilimea şi societatea maghiară s-a văzut în faţa posibilităţii de a pierde
privilegiilor sale sociale, etnice şi religioase, bazate pe o legislaţie elaborată "pro
domo" de regii Ungariei şi principii Transilvaniei. Trebuiau găsite noi argumente
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pentru a-şi perpetua "drepturile" câştigate prin dreptul forţei. Şi un astfel de
argument devine manipularea istoriei, mai bine spus, folosirea "falsului istoric"
pentru a convinge guvernaţii statelor europene de justeţea "drepturilor" sale. Este
semnificativ în acest sens cazul cronicarului maghiar Szamoskozy Istvan care întro lucrare din 1593 susţinea că românii din Transilvania sunt urmaşii coloniştilor
romani, dar, după unirea şi domnia lui Mihai Viteazul, să-şi schimbe părerea,
afrrmând că românii nu sunt urmaşii coloniştilor aduşi în Dacia de Traian, întrucât
împăratul Gallienus îi mută pe români la sud de Dunăre. Cu cât mişcarea de
redeşteptare naţională a românilor ardeleni a luat amploare, prin acţiunile paşnice
sau de forţă desfăşurate - mişcarea supplex-ului (1744, 1791), activitatea
iluminiştilor "Şcolii ardelene", răscoala lui Sofronie (1756) şi cea condusă de
Horia, Cloşca şi Crişan (1784), revoluţia de la 1848 şi mişcarea şaguniană, marea
unire de la 1918 - cu atât mai mult şi mai vehement s-au susţinut tezele care
contestau originea, vechimea şi continuitatea poporului român pe meleagurile
transilvane. De la Franz Ioseph Sulzer (1781, 1782), 1. C. Eder, Bolta Marton, 1.
Chr. Engel ( 1794, 1797) la Robert Roesler ( 1871 ), Makkai Laszlo (1940, 1946,
1986) şi "istoricii" maghiari contemporani susţin că nu există, sau contestă
izvoare istorice existente care atestă existenţa românilor la nord de Dunăre
anterior secolului al XIII-lea, deci românii ar fi venit după maghiari în
Transilvania, maghiarii având dreptul istoric de stăpânire asupra Transilvaniei.
Îndoctrinaţi timp de peste 200 de ani cu aceste false teze ale istoriei lor naţionale,
societatea ungurească din interiorul graniţelor şi comunităţile maghiare din afara
graniţelor, contestă permanent, în funcţie de contextul internaţional, cu mai mare
sau redusă vigoare, cu mai mare sau mai mică eficienţă, tratatele de pace încheiate
în urma celor două războaie mondiale, de la Trianon (4 iunie 1920) şi de la Paris
(10 februarie 1947).
Trebuie să spunem, foarte clar, că nu în toate momentele existenţei noastre
naţionale reacţiile liderilor politici şi ale instituţiilor statale româneşti au fost pe
măsura agresivităţii şi a mijloacelor folosite de adversari, fapt ce a generat
adevărate drame poporului român. Astfel, vara anului 1940 reprezintă un exemplu
de incapacitate politică şi militară, iar, 30 august 1940, falimentul politicii externe
şi de apărare promovate de România în perioada interbelică.
Documentul impus la Viena de statele fasciste Germania şi Italia, aliate
Ungariei horthyste de la 24 februarie 1939, cuprindea 7 articole (ANEXA 1).
Acestea prevedeau o transferare paşnică, de teritoriu şi populaţie, între România şi
Ungaria. Astfel, articolul 3 cuprindea următorul text: Toţi supuşii români stabiliţi
în această zi pe teritoriul ce urmează a fi cedat de România dobândesc, fără alte
formalităţi, naţionalitatea ungară. Ei vor fi autorizaţi să opteze în favoarea
naţionalităţii române într-un termen de şase luni. Acele persoane care vor face uz
de acest drept vor părăsi teritoriul ungar într-un termen adiţional de un an şi vor
fi primiţi în România. Ei vor putea să ia, fără nici o împiedicare, bunurile lor
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mobile, să lichideze proprietatea lor imobilă, până în momentul plecării lor, şi să
ia cu ei produsul rezultat. Dacă lichidarea nu reuşeşte, aceste persoane vor fi
despăgubite de Ungaria. Ungaria va rezolva într-un mod larg şi acomodant toate
chestiunile relative la transplantarea optanţilor. 1 În momentul apariţiei unor
neînţelegeri între cele două părţi articolul 7 al documentului prevedea: În cazul în
care dificultăţi sau îndoieli s-ar ivi în cursul aplicării acestui arbitraj, guvernele
român şi ungar se vor înţelege pe cale directă. Dacă într-o chestiune sau alta
înţelegerea nu se realizează, litigiul va fi supus guvernelor Reichului şi Italiei,
care vor adopta o soluţie definitivă?
În acest sens toate instituţiile centrale şi locale ale statului român au luat
măsuri ca procesul de transfer să se petreacă fără incidente. Astfel, în telegrama
nr. 1704/ 31/8/1940 transmisă de Ministerul de Interne tuturor prefecturilor din
Ardealul de Nord se atrăgea atenţia asupra faptului că se impune din partea
tuturor cuminţenie desăvârşită, pentru ca nu cumva, prin dezordine, să ajungeţi la
situaţii şi mai grave, care ar putea pune în pericol existenţa noastră de stat
independent şi ... ca păstrător al ordinii publice, vă îndemn a lua imediat contact
cu toţi reprezentanţii vieţii noastre publice şi de a începe de îndată o propagandă
intensă în sensul ca populaţia românească din teritoriile pierdute să fie liniştită; 3
Prefectul judetului Trei Scaune ia măsuri, ca Urmare la circulara no. 497/1
septembrie 1940 a Excelenţei Sale Domnul Rezident Regal al Ţinutului Bucegi,
Gheorghe Alexianu, aprobând ca de comun acord cu reprezentanţii maghiari să
procedăm de îndată la întocmirea proceselor verbale de predare a instituţiilor ce
le părăsim, 4 iar Mitropolitul Nicolae, al Arhiepiscopiei de Alba Iulia şi Sibiu,
în Circulara Noastră Nr. 9896, adresată tuturor protopopilor din Ardealul de
Nord, pe care trebuia să o înmâneze personal tuturor preoţilor din teritoriul ce va
fi ocupat al protopopiatului scria: Sfătuim păstorii să fie în mijlocul turmei,
sjătuindu-i la linişte şi ascultare. Mai ales P. C. protopopi din acea regiune să
stea la postul lor neclintiţi... Vă punem la inimă să privegheaţi şi să îngrijiţi de
credincioşi, să-şi păstreze întreg sufletul şi calmul vieţii în aceste zile de
învălmăşeală, întărindu-i sufleteşte şi îndemnându-i să-şi stăpânească durerea,
care este a întregii sujlări româneşti. (ANEXA II. 1.2,3)
Dintr-un proces paşnic, care trebuia să se înfăptuiască exclusiv prin
mijloace administrative şi în virtutea unor angajamente ferme privind respectarea
cadrului legal şi umanitar, s-a transformat într-un proces de pedepsire şi răzbunare
asupra populaţiei româneşti, manifestat cu intensitate, nu numai în faza de început
a ocupaţiei, ci pe toată perioada stăpânirii maghiare a nordului transilvan.
Alexandru Vianu, Constantin Buşe, Zorin Zamfir, Gheorghe Bădescu, Relaţii Internaţionale în
acte şi documente, voi. II (I939-I945), Editura Didactică şi Pedagogică, 1976, p. 62.
2
Ibidem. p. 62-63.
3
Arhivele Naţionale Satu Mare, fond Prefectura, Mapa 7, d. 8, p. 2.
4
Arhivele Naţionale Covasna, fond Primăria Sf. Gheorghe, d. 1023/1940, f. 1.
1
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Perioada "echivalează în istoria românilor din Transilvania de Nord cu reînvierea
unei epoci de prigoană şi teroare cum nu s-a mai înregistrat de la represiunile
sângeroase din anii 1784 şi 1848". 5 Că acesta a fost caracterul procesului de
instalare a administraţiei horthyste în nordul Transilvaniei o dovedeşte faptul că
Ungaria a desemnat pentru aceasta două armate: Armata 1 cu un efectiv de
208.000 militari şi Armata a II-a cu un efectiv de 101.932 militari 6 , cuprinzând
toate genurile de arme. Având în vedere că populaţia românească din teritoriul
ocupat "se cifra la aproximativ 1.300.000 de locuitori, rezultă, iarăşi cu
aproximaţie, că pentru fiecare 4 români neînarmaţi (inclusiv femei, copii, bătrâni)
revenea câte un militar horthyst înzestrat cu tot echipamentul de război necesar,
susţinut fiind de tancuri, avioane, tunuri şi alte mijloace moderne de luptă.
Înaintând nestingheriţi din localitate în localitate horthyştii au introdus
pretutindeni un regim arbitrar de cuceritori, cărora le era totul permis şi care nu
aveau a da seamă nimănui de faptele săvârşite". 7
Unii cercetătorii ai perioadei analizate disting două faze sub care se pot
urmării aspectele acestor atrocităţi:
a) Faza ocupării şi administraţiei militare -1 septembrie- 26 noiembrie
1940 - caracterizată prin: atacarea diferitelor pichete de grăniceri români şi
ocuparea cu forţa a unor localităţi, fără a respecta convenţia stabilită pentru
ocuparea treptată a teritoriului cedat, chiar şi după retragerea armatei române pe
linia fixată de sentinţa "arbitrajului"; săvârşirea de la primele contacte ale
ocupanţilor cu populaţia românească a unor asasinate în masă (Ip, Trăsnea,
Camăr, Păuşa, Ciumărna, Şimleul Silvaniei, Cosniciul de Jos, din jud.Sălaj,
Mureşenii de Câmpie şi Huedin, din jud. Cluj), omoruri, schingiuiri, maltratări,
devastări, jefuiri de bunuri, profanări, incendieri, arestări, întemniţări, intemări în
lagăre, expulzări, care vizau, în primul rând, intelectualii şi liderii comunităţilor
româneşti. ,,Din ziua de 30 august 1940 când s-a pronunţat arbitrajul - diktat şi
până la 30 octombrie al aceluiaşi an, adică timp de numai două luni, au fost ucişi
pe teritoriul transilvănean 919 români, bărbaţi, femei şi copii, au fost torturate 771
persoane şi au fost lovite în mod grav şi maltratate cu o brutalitate demnă de cele
mai groaznice regimuri inchizitoriale şi de teroare alte 3373 persoane". 8 Scopul
acestei prigoane a fost de a-i intimida pe românii din teritoriul cedat şi de a-i
determina să fugă în România. Folosirea limbii române a fost interzisă, iar
inscripţiile româneşti au fost îndepărtate şi batjocorite. "Toate masacrele s-au
făcut cu asentimentul autorităţilor maghiare, atât prin elementele din rândurile
Cinci ani de luptă românească în Ardealul de Nord 1940-1944, Ed. Ansid, Tg. Mureş, 2005, p. 9.
Gheorghe 1. Bodea, Vasile T. Suciu, Ilie 1. Puşcaş, Administraţia militară horthystă în nordvestul României- septembrie- noiembrie 1940, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1988, p. 152.
7
Olimpiu Matichescu, Istoria nu face paşi înapoi, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985, p. 142.
8
Milton G. Lehrer, Ardealul pământ românesc, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1989, p. 369.
5
6
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armatei cât şi prin membrii organizaţiilor: Garda zdrenţăroşilor (Rongyos garda),
Uniunea combatanţilor de război unguri (Magyar Frontharcosok Szovetsege) şi
Levente". 9
b) Faza administraţiei civile - noiembrie 1940-septembrie 1944 - se
caracterizează prin scăderea violenţelor corporale (pe o scară mai mare, ca în
prima fază, au avut însă loc expulzările ), dar locul acestora este luat de "măsurile
tot atât de aspre ale administraţiei civile, urmărind un scop categoric:
10
deznaţionalizarea sau distrugerea elementului românesc"
prin intermediul
bisericii, şcolii, armatei, instituţiilor juridice şi nu în ultimul rând a restricţiilor
economice la care erau supuşi românii - reducerea aproape de zero a brevetelor de
comerţ şi industrie, sechestrarea clădirilor cu funcţiuni economice, suprimarea
reformei agrare, exproprieri, reducerea aprovizionării cu alimente şi îmbrăcăminte
a satelor româneşti până la înfometare, rechiziţii, devastări de bunuri particulare,
înstrăinarea unor bunuri, etc.
După studierea unui mare număr de documente, provenite din fondurile
arhivelor locale, se pot distinge în interiorul acestor două faze şi alte perioade
specifice, numite de noi, etape. O primă asemenea etapă ar fi perioada 31
august 1940 (de la anuntarea locuitorilor teritoriului cedat sau, mai bine
spus, de la luarea la cunoştinţă a locuitorilor de hotărârile de la Viena), până
la ocuparea de armata maghiară a localitătilor, perioadă care variază, pe plan
local, în funcţie de aşezarea geografică, existenţa liniilor de comunicaţie, etapele
retragerii armatei române conform înţelegerii comisiei mixte româno-maghiare,
încălcarea de către armata maghiară a acestor înţelegeri prin accelerarea ritmului
de înaintare în interiorul teritoriului cedat sau a altor factori. Este perioada în care
locuitorii maghiari refuză, în marea majoritate a cazurilor, colaborarea cu
populaţia română în scopul păstrării ordinii şi în care are loc înfiinţarea unor
organizaţii naţionaliste maghiare, numite atunci sau mai târziu, gărzi naţionale
maghiare, având drept scop imediat: instaurarea "ordinii maghiare"; pregătirea
întâmpinării festive a armatei maghiare"; eliminarea simbolurilor româneşti drapele, steme, firme de instituţii sau comerciale, troiţe, biserici, grupuri statuare,
alte monumente şi însemne amintind de existenţa populaţiei româneşti în zona
cedată; terorizarea populaţiei româneşti, îndeosebi a intelectualilor, pentru a părăsi
această zonă. Astfel, la 31 august, la Târgu Secuiesc, grupul tinerilor iredentişti,
condus de comerciantul Balogh Vendel, afişează cocarda naţională ungurească,
distrug portdrapelul românesc, ard drapelele naţionale româneşti 1 1 Iată cum
descrie acţiunea de la Târgu Secuiesc preotul paroh de aici, Ioan 1. Rafiroiu:
Având în vedere că în ziua de Duminică, 1 Septembrie 1940, a fost o manifestaţie
9

Ibidem, p. 1O.
Ibidem, p. Il.
11
Gheorghe 1. Bodea, Vasile T. Suciu, op. cit., p. 142.

10
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unde s-a ars pavilionul din piaţă şi s-au dat foc la toate drapelele
s-au arborat drapelele maghiare, a venit la noi in casă, in mod
confidenţial, învăţătorul Nagy Geza, care ne-a comunicat că s-a ţinut o
consfătuire in casinoul maghiar şi s-a decis ca maghiarii care au lepădat credinţa
lor să fie trataţi in consecinţă şi in special soţia mea, fiica preotului Ştefan
Ciutac, să fie spânzurată, să ispăşească păcatele lui tatăl său, care este fugit la
Bucureşti. Eu personal am luat contact cu conducătorii maghiari Dr. Varga Bela,
Tot Balasz, Szini Bandy, Dr. Kovacy Lajos să le cer sfatul dacă voi rămâne. Toţi
mi-au comunicat in mod amical şi în mod deschis că ei nu pot lua nici o garanţie
pentru mine, deoarece ei cunosc populaţia din Tg. Săcuesc care sunt meseriaşi şi
muncitori şi foarte uşor se dedau la acte de brutalităţi. În ce priveşte soţia mea
mă sfătuiesc să plece din oraş deoarece se vor răzbuna pe ea, fiind fiica preotului
Ciutac trădător de neam şi merită spânzurătoarea. Având în vedere că ultimile
zile când am mai rămas in Tg. Săcuesc până in ziua de 8 Septembrie când am mai
ţinut serviciu divin şi te deum pentru MS. Mihai I, am fost supus la molestări
jignitoare din partea unor derbedei, ca frizeri, ucenici, care au scuipat in mine şi
mi-au spus. De ce nu mai pleacă acest valah odată din Tg. Săcuesc, or vrea să-I
dăm noi afară din oraş, nu am mai putut suporta acest lucru şi am părăsit oraşul,
mai ales că in ziua de 9 Sept. pleca şi poliţia şi administraţia se preda la unguri,
căci autorităţile româneşti făcuseră predarea la maghiarii din Tg. Săcuesc,
rămânând ca in ziua de 9 Sept. să mai rămână numai armata care se va retrage
spre Oituz, am părăsit oraşul Tg. Săcuesc şi m-am refugiat la Araci. 12 .. .la
Micfalău, incă de la aflarea primei veşti oficiale, prin intermediul postului de
radio Budapesta, s-a produs "o panică de nedescris in rândul populaţiei" o
seamă de funcţionari şi intelectuali români (învăţătorul Vişan, preotul Virgil
Iancu) fiind nevoiţi să părăsească comuna, întrucât elementele şovine locale s-au
dedat la violenţe impotriva românilor. În aceeaşi zi, la Aita Medie au fost atacaţi
şi ameninţaţi brigadierul silvic Lazăr Barda şi preotul Ioan Bunuş ". La 1
septembrie, la Sfântu Gheorghe, cel care organizează "garda naţională" este
avocatul dr. Antal Mihaly, ajutat de cizmarul Balint Gabor, iar pe 3 septembrie,
moşierul Kovasznai Iozsef, care ascundea arme şi dinamită cu scopuri teroriste, a
aruncat in aer sala de maşini a fabricii de tutun, pentru a nu putea fi evacuată de
autorităţile româneşti. 13 În comuna Băţanii Mari cantorul ortodox Gheorghe
Gaşpar a fost nevoit să părăsească comuna şi să se refugieze în altă localitate. Au
căutat să-I omoare. Lui Nicolae Verea i-au devastat casa. Simion Roşu a fost
bătut. La fel a păţit şi Ion Dogaru şi fiul său, împreună cu femeia. Nuţa Rusu a
fost bătută şi ea... În comuna Vârghiş, elementele şoviniste, naţionaliste s-au
năpustit cu furie asupra românilor. Au spart geamurile la toate cele 35 de case
in Tg.

Săcuesc

româneşti şi

12

Ibidem, p. 287.
Arhiva Centrului de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" (CEDMNC), Fond Protopopiatul
ort. rom Oituz, D. III. 4. 1941, p. 1-2.
13
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ale familiilor ortodoxe din comună. În comuna Băţanii Mici au năvălit asupra
14
locuinţei notarului Oiţescu. Au dat foc mobilei şi au ars tot ce avea în casă.
În acest sens sunt edificatoare şi declaraţiile locuitorului Poloşan Alexe din
Zagon, preotului Eremie Ticuşan din localitatea Covasna şi primarului maghiar al
comunei Măgheruş, de la 1932 până la refugiul său din septembrie 1940, Zoltan
Chesse, din care redăm fragmentele de mai jos: "Subsemnatul Poloşan Alexe,
căsătorit cu doi copii, refugiat din comuna Zagon, jud. Treiscaune, declar
următoarele ... Încă până erau jandarm ii români în comună s-a înfiinţat o gardă
naţională compusă numai din unguri, românii neavând voie a face parte din
aceasta. Această gardă era pentru menţinerea ordinei în comună"; 15
"Subsemnatul Eremie Ticuşan, preot ortodox român, căsătorit, cu 3 copii, din
comuna Covasna, jud. Treiscaune, declar următoarele: ... Crezând că Ungurii vor
respecta toate punctele din verdict eram hotărât să rămân în mijlocul
credincioşilor. După verdict imediat autorităţile române au instituit o gardă
civilă constatatoare din români şi unguri şi în tot timpul a fost linişte şi ordine. În
vreme ce ungurii făceau pregătiri mari pentru primirea trupelor maghiare,
românii erau cu totul pasivi, stând retraşi în locuinţele lor. ...În preziua intrării
armatei maghiare... (indescifrabil) s-au distrus troiţele româneşti, s-au depărtat
de pe instituţii şi prăvălii toate firmele /inscripţiile/ româneşti. În noaptea când au
intrat trupele ungureşti, necunoscuţi au dărâmat frumosul monument ridicat de
români în amintirea eroilor morţi pe câmpul de luptă, la temelia căruia erau şi
osemintele a 8 eroi necunoscuţi"; 16 "Subsemnatul Zoltan Chesse, refugiat din
comuna Măgheruş, judeţul Treiscaune: După pronunţarea verdictului de la Viena
am decis să rămân în comună din cauza averii ce posedam şi numai în cazul când
vom fi trataţi omeneşte însă, pe ziua de 15 septembrie 1940, din cauza teroarei
am fost silit să mă refugiez de teamă să nu mă omoare, .. .în comună nu a venit
armata, însă numai populaţia manifesta pe străzi strigând: «Trăiască Horthy,
Trăiască Hitler, Trăiască Musolinil» ". 17
A doua etapă, a primei perioade, cuprinde timpul scurs de la părăsirea
teritoriului de administraţia şi armata română şi intrarea trupelor ungare - al
predării practic a teritoriului către statul ungar - septembrie 1940 - până la
instaurarea administraţiei civile maghiare- 26 noiembrie 1940. Teritoriul trebuia
cedat în 14 zile- până la 13 septembrie la miezul nopţii, în 9 etape, de câte unadouă zile, "harta teritoriului a fost astfel împărţită în 9 zone succesive, fixându-se
direcţiile de retragere a armatei române şi de înaintare a armatei ungare. Ambele
părţi erau obligate să respecte graficul şi orarul acţiunii de cedare-ocupare. În
virtutea înţelegerilor, primele trupe de ocupaţie horthyste urmau să treacă graniţa
14

Gheorghe 1. Badea, Vasile T. Suciu, op. cit., p. 287.
Arhivele Naţionale Covasna, fond Pretura plăşii Buzău! Ardelean, d. 642, p. 52.
16
Idem, d. 642, p. 72.
17
Idem, d. 643, p. 14.
15
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la 5 se~tembrie 1940, dată la care oficialităţile române trebuiau să evacueze prima
8
Amintesc că instrucţiunile de predare adresate de ministrul de interne,
generalul David Popescu, prefecţilor din judeţele cedate, impuneau "din partea
tuturor cuminţenie desăvârşită, pentru ca nu cumva, prin dezordine, să ajungeţi la
situaţii şi mai grave, care ar putea pune în pericol existenţa noastră de stat
independent". 19
În judeţul Treiscaune prima unitate militară ungară, care a intrat în ziua de
12 septembrie, a fost Brigada 2 motorizată. În seara zilei de 13 septembrie, trupele
ungare se aflau pe noua linie de demarcaţie dintre cele două state, depăşind chiar,
în unele cazuri, traseul stabilit de "arbitraj". Ex: la Bicfalău şi Vâlcele în judeţul
Trei Scaune. La 12 septembrie, guvernul maghiar a emis "Ordinul Consiliului de
Miniştri nr. 6440/1940 cu privire la extinderea asupra teritoriilor răsăritene şi
ardelene realipite Sfmtei Coroane Ungare a "stării statariale militare", care
instaura în nordul Transilvaniei administraţia militară. Pentru a înţelege ce a
însemnat practic introducerea administraţiei militare ungureşti, care era
mecanismul ei şi ce mijloace politice, militare de represiune, teroare, intimidare,
înfricoşare se foloseau în virtutea unor "legi constituţionale", amintim doar
Ordonanţa nr. 760/1939 a Ministerului de Interne ungar, care sublinia că
autorităţile poliţieneşti, jandarmereşti, administrative au depline puteri de a lua
măsuri de orice natură împotriva tuturor celor care erau bănuiţi a fi "indezirabili
20
faţă de noua ordine de stat şi îndeosebi faţă de ideea Coroanei Sfăntului Ştefan".
Administraţia militară a introdus justiţia excepţională. În faţa tribunalelor
militare statariale se condamnă omuciderea premeditată, în primul rând
atentatorul cu arme şi materiale explozive, violenţa împotriva autorităţilor,
cauzele de lezmajestate, trădare, răzvrătire, stricăciunile care primejduiesc
interesele apărării naţionale, precum şi cazurile de intenţie şi participarea la
comiterea unor infracţiiuni21 , prevedea textul legii statariale militare. Sprijinit
permanent, cu mult zel, de organizaţiile paramilitare (gărzile naţionale), pregătite
cu mult timp înainte, regimul horthyst a procedat la eliminarea populaţiei
româneşti majoritară, în scopul schimbării raportului demografic din teritoriul
ocupat şi a permanentizării stăpânirii maghiare. Practic, în atingerea acestui scop,
regimul administraţiei militare s-a folosit de maltratări, crime, masacre, expulzări,
alungări, dislocări, în majoritatea cazurilor a unor comunităţi compacte sau a unor
mari grupuri de români; a împiedicat participarea reprezentanţilor populaţiei
româneşti la viaţa politică şi de stat; a depus toate eforturile pentru maghiarizarea
forţată,
prin intermediul religiei, şcolii, presei, literaturii, instituţiilor
administrative şi judecătoreşti a românilor; a trimis în închisori, lagăre de
zonă."

18

Gheorghe 1. Bodea,Vasile T. Suciu, op. cit., p. 139.
Ibidem, p. 133.
20
Ibidem, p. 291.
21
Ibidem, p. 290.
19
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concentrare, detaşamente de muncă forţată în zona ocupată, Ungaria şi Germania,
pe frontul rusesc zeci şi sute de mii de români; au confiscat, expropriat, jefuit şi
distrus bunurile materiale ale românilor; au limitat participarea românilor la
activităţile comerciale, industriale, fmanciare ş.a.m.d. Documentele de arhivă, la
care avem acces astăzi, ne demonstrează că nu există localitate din fostul judeţ
Treiscaune, ocupată de stăpânirea maghiară în urma Dictatului, în care împotriva
românilor să nu se fi folosit asemenea metode. Spre exemplificare redăm mai jos
două astfel de documente.
Aceste grupe teroriste şi de bătăuşi veneau la locuinţele românilor,
începeau să cânte cântece înjositoare la adresa poporului român, declară
Alexandru Bucşa, din Aita Medie. Apoi urma actul al doilea. Începeau să ne
spargă geamurile, uşile. Apoi urma fuga noastră, a românilor, din case, pentru a
nu fi prinşi şi bătuţi. ... Cei care nu apucau să fugă erau prinşi, în propria casă,
bătuţi groaznic, scuipati şi torturaţi în fel şi chip. De fiecare dată bandele de
terorişti ne lăsau citaţie în scris la domiciliu, pentru ca a doua zi să ne prezentăm
la primărie cu scopul de a renunţa "de bună voie" la limba română, biserica
ortodoxă sau cea greco-catolică, la şcoala românească şi la portul românesc.
Desigur că după atâta "muncă de lămurire", cu puşca, bâta şi alte mijloace
teroriste, nu am avut ce face decât să ne ducem la primărie a doua zi după jaf şi
teroare, unde erau deja pregătite formularele tip de renunţare la limba şi cultura
românească şi trecerea la religia reformată. În felul acesta am devenit eu,
împreună cu cele 34 de familii de români, peste noapte maghiar. După ce am
semnat, ni se punea în vedere că de azi înainte nu mai avem voie să vorbim în
familie, pe stradă, în societate decât limba maghiară. Şcoală în sat nu am mai
avut decât în limba maghiară. La biserica românească nu am mai avut voie să ne
ducem. De fapt preotul a fost alungat din comună. Eram ameninţaţi cu moartea,
dacă nu respectam legile statului horthyst. Mulţi consăteni de-ai mei, pentru a-şi
păstra totuşi limba, şcoala şi portul au fost nevoiţi să se refugieze în Ţară. 22
Iată ce a declarat şi preotul Gheorghe Russu, din localitatea Zăbala,
refugiat în Ţară la 16 octombrie 1940, privind această perioadă a administraţiei
militare: Am rămas în mijlocul credincioşilor din Zăbala şi lângă Altarul sfânt al
bisericii noastre unde îmi dădeam seama că aveam de îndeplinit un rol şi o
misiune frumoasă pentru a fi îndrumătorul şi călăuzitorul fraţilor noştri rămaşi în
robie. Dar hoardele barbare ale neamului aziatic s-au pornit cu o serie de acţiuni
asupra bieţi/ar români distrugându-le tot şi jefuindu-i şi supunându-i la chinuri şi
suferinţe de neînchipuit. Porneau noaptea în cete şi bombardau cu pietre şi
gloanţe de puşcă locuinţele la aproape toţi românii distrugându-le şi tare au avut
de suferit locuinţele locuitorilor Pavel P. Oprea, Vasile Luca, Dumitru Rusandu,
Gheorghe G. Oprea, Ioan M Condrea, Ioan Munteanu, Gheorghe Rusandu şi
22
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alţii. La cei amintiţi mai sus le-au distrus casele tăindu-le ferestrele, uşile şi
pridvoarele cu topoare, mobila din casă le-a sfărâmat-o complet, păturile,
plapumele şi pernele le-au tăiat cu cuţitele, burdufii de brânză, făina şi ce au
găsit au împrăştiat-o prin casă şi prin curte. Locuitorului Petru Vulpoi din Pava
care plecase înainte de a veni armata maghiară i-au dat foc la şura plină de
bucate, i-a distrus tot ce au găsit în casă, sticle cu bulion le-a spart isbindu-le de
pereţi iar după aceste isprăvi şi-au făcut necesităţile în casă, ca să dea dovadă
complectă de civilizaţie. Pe toţi cei la cari le-au distrus locuinţele jandarmii au
luat forţat declaraţii dela fiecare, că nu au nici o pretenţie de despăgubire
ameninţându-i că în caz contrariu le va da foc şi îi va omorî. În faţa acestor
prigoniri, noaptea fiind nevoit să stau ascuns fără a putea dormi, iar ziua ocupat
cu credincioşii pe la autorităţi fiind, m-am îmbolnăvit greu, având hemoptizie
abundentă, m-a pus la pat greu bolnav. Deşi eram greu bolnav mi s-au trimis
ameninţări ca să plec dacă nu vreau să sufăr prigonirile ce le proiectau. În
asemenea situaţie fiind am plecat în refugiu şi am venit în comuna Sita Buzăului
unde îmi este familia. 23
Concomitent cu săvârşirea acestor acţiuni antiromâneşti, autorităţile
administraţiei militare au promovat o politică de stat oficială de alungare,
expulzare, dislocare în masă a populaţiei româneşti, ca mijloc premeditat de
schimbare forţată a raportului numeric dintre naţionalităţi în favoarea maghiarilor,
mergând până la avansarea, în perioada regimului administraţiei civile, încă în
1941-1942 a ideii alungării forţate, a "curăţirii" teritoriului cotropit de întreaga
populaţie românească şi a celorlalte naţionalităţi nemaghiare şi negermane, 24
politică afişată fără jenă de oficialităţile horthyste, organizaţiile paramilitare,
partidele politice care aveau drept scop realizarea sloganurilor lor naţionalist
şovine: ,,Patrie fără valahi" şi "Toţi valahii să se care". În marea lor majoritate,
ordinele de expulzare nu motivau cauzele iar, atunci când le consemnau se
specifica cauze precum "nu prezintă încredere" sau "are sentimente româneşti".
Expulzările au vizat, în primul rând, intelectualitatea românească, autorităţile
maghiare plecând de la premisa că poporul fără cărturarii săi, ar putea fi
manevrat după voia şi bunul plac al stăpânirii 25 , dar au vizat şi "curăţirea" totală
de elementul etnic românesc. În acest sens stau mărturie documentele de arhivă
care înfăţişează două cazuri din judeţul Treiscaune: cazul localităţii Poiana Sărată,
unde au fost expulzaţi, în noaptea de 15 spre 16 octombrie, toţi cei 678 de români
şi a localităţii Vale Mare unde au fost expulzaţi 292 de români. În acest sens sunt
edificatoare acţiunile preotului paroh din localitatea Poiana Sărată, Ioan Rafrroiu,
protopop de Oituz, privind recuperarea acestor nedreptăţi săvârşite de Guvernul
maghiar cu abatere dela condiţiile tratatului dela Viena şi de la orice drept uman,
23
24
25
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ca o populaţie de 1. 000 sujlete-băştinaşă, în pragul iernei să fie astfel batjocorită
26
, dânsul şi familia sa numărându-se printre aceştia. În
acest sens au fost depuse memorii la Prea Veneratul Consiliu al Arhiepiscopiei de
Alba-Iulia şi Sibiu, la Prefectura jud. Bacău şi Primăria corn. Oituz-Grozeşti
pentru ca toate aceste instituţii să intermedieze demersurile la Înaltul Guverna
astfel încât pe cale diplomatică să se intervină la repararea acestor nedreptăţi
strigătoare la cer, ce s-a făcut românilor din P. Sărată, ajungând cu demersurile
sale până la Comisia germano-italiană întrunită în oraşul Arad, la 28 octombrie
1940. 27 (ANEXA 111.1.2.3.)
Administraţia militară, după ce a "pacificat" zona, la 26 noiembrie 1940, a
fost înlocuită cu administraţia civilă, care timp de patru ani a continuat cu acelaşi
zel politica oficială a guvernanţilor maghiari de subjugare economică, socială,
politică, spirituală, culturală şi naţională a populaţiei româneşti. Bilanţul crimelor,
atrocităţi/ar, violenţelor şi excese/ar pe care le-a suferit populaţia românească
din teritoriul fostului judeţ Treiscaune cedat Ungariei horthyste, în primele două
săptămâni ale aplicării dictatului, 31 august- 13 septembrie, şi în cele 72 de zile
ale administraţiei militare, "pe baza datelor deţinute încă din anii ocupaţiei de
către serviciile de specialitate ale Preşedenţiei Consiliului de Miniştri al
României", arată astfel: "omoruri 24, schingiuiri 69, schingiuiri în masă Belin
(22 de persoane), Poiana Sărată (14 persoane), bătăi 258, bătăi în masă: Poiana
Sărată (31) şi Zăbala (64), arestări 381, profanări 25, devastări colective 11 din
care la Covasna - 80 de case, Lunea Ozunului, Valea Mare, Ozun, Zăbala,
Zagon, devastări individuale 160, total 932". 28
La nivelul Transilvaniei de Nord: omoruri 919, schingiuiri 3126, bătăi
4126, arestări 15.893, profanări 124, devastări colective 78, devastări individuale
447, total 22. 713. 29 Statisticile, întocmite de oficialităţi româneşti şi de ocupaţie,
privind persoanele refugiate şi expulzate sunt uimitor de exacte. Pentru fiecare
localitate există tabele nominale şi declaraţii personale ale persoanelor refugiate,
care se află în fondul arhivistic al acesteia şi cu persoanele expulzate, care arată
cauza, sau la observaţii este trecută funcţia- preot, învăţător, jurist, funcţionar sau
pur şi simplu "mare român". La 5 luni de la "arbitrajul de la Viena, pe 1
februarie 1941, guvernul Ungariei a organizat recensământul general al
populaţiei din întregul teritoriu stăpânit atunci. Datele înregistrate la recensământ
atestă o scădere bruscă a populaţiei de naţionalitate română, pe totalul celor trei
judeţe secuizate- Ciuc, Odorhei, Treiscaune- cu peste 32.000 de locuitori, adică
cu 42,6% faţă de situaţia existentă la 31 iulie 1940, din care în judeţul Treiscaune
şi prădată de avutul ei

26

Ibidem, p. 28.
Ibidem.
28
Gheorghe 1 Badea, Vasile T. Suciu, op. cit., p. 524.
29
Coord. Mihai Fătu, Mircea Muşat, Teroarea horthysto-fascistă în Nord- Vestul României,
septembrie 1940- octombrie 1944, Bucureşti, 1985, p. 89-90.
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cu 15.010 locuitori, reducându-se de la 14,8% la 3,7% în totalul ponderii
populaţiei judeţului. 30 Este apoi de consemnat faptul că s-au refugiat, dar mai ales

prin forţă majoritatea conducătorilor spirituali ai populaţiei
- învăţători, profesori, preoţi, jurişti, medici - aducându-se şi pe această
cale prejudicii grave intereselor individuale şi colective ale acestei etnii, cea care a
supravieţuit tuturor măsurilor de forţă şi discriminare şi nu a părăsit teritoriul.
Dar pierderile de populaţie românească ce s-au înregistrat la
recensământul din luna februarie 1941 nu au fost singurele, întrucât ele au
continuat sub impactul aceloraşi cauze şi măsuri de forţă, până la trecerea
teritoriului sub administraţie românească, în martie 1945. Formele şi mijloacele de
constrângere chiar s-au multiplicat în această perioadă. Este de consemnat şi
faptul că, până la data de 31 martie 1943, în România s-au înregistrat un număr de
14.221 de români originari din cele trei judeţe menţionate (Ciuc, Odorhei, Trei
Scaune), dintre care 6.842 erau din judeţul Treiscaune. Aceste date mai atestă
faptul că deficitul de populaţie românească ce s-a creat în această zonă în perioada
respectivă a provenit, în majoritate absolută, din populaţia băştinaşă şi nu aşa cum
se mai afirmă uneori, fără suport documentar, că ar fi fost din populaţia care s-a
stabilit în această zonă după anul 1918, calificată pe nedrept cu epitetul de
"colonişti". Datele statistice oficiale româneşti de la Recensământul General al
Populaţiei celor trei judeţe din anul 1930, relevă faptul că numărul cetăţenilor
stabiliţi la acea dată acolo, şi care erau născuţi în alte regiuni istorice ale României
- Bucovina, Basarabia, Muntenia şi Oltenia - sau din afara teritoriilor unite cu
Ţara la 1 Decembrie 1918, a fost de 6.63 7 persoane, adică 1,6 % din totalul
au fost

expulzaţi

româneşti

31

populaţiei.
În judeţul Treiscaune, faţă de anul 1930, în 1941, românii au scăzut cu
11.592 persoane, iar maghiarii au crescut cu 26.173. În mediul urban, cu excepţia
localităţii

Covasna ( 14 78 în 1930 a scăzut la 1009) - în toate celelalte oraşe,
româneşti au fost practic lichidate, pierderile cele mai mari
înregistrându-se în reşedinţa judeţului, oraşul Sfântu Gheorghe, unde populaţia
românească a scăzut de la 2.211, în 1930, la 102 în 1941, Baraolt de la 398la 33,
Tg. Secuiesc de la 281 la 31. Total oraşe - de la 4368 la 1175 (26,90%). În
mediul rural, cu excepţia localităţilor Breţcu, Valea Mare, Vâlcele, Zagon şi
Zăbala, unde cu toată prigoana dezlănţuită, s-au păstrat nucleele de populaţie de
câteva sute de persoane, în restul localităţilor valul intoleranţei a spulberat
comunităţi întregi, unele deosebit de mari precum în cazul comunei Malnaş respectiv a satelor Micfalău şi Bixad -unde pierderile româneşti au depăşit 200
de persoane, dar şi a altor localităţi precum Ozun, Băţani, Belin, Cornandău, Aita
comunităţile

30

Ibidem, p. 90.
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Mare, Brăduţ, Vârghiş, Ojdula ş.a. Total comune- faţă 12.614 în 1930 s-a redus
la 4215 în 1941 (33,41%). 32
La nivelul Transilvaniei de Nord o masă mare de români şi-au părăsit
locul natal fie în urma expulzărilor forţate, fie refugiindu-se pentru a-şi salva viaţa
Până la mijlocul anului 1944 numărul expulzaţilor şi refugiaţilor în România, în
cei patru ani de stăpânire ungurească, a atins cifra de 218.919 de persoane, adică
16,83% din totalul românilor căzuţi în captivitatea ungară (AMI, fond
documentar, dosar nr. 546, voi. 6, fila 111), din care: după sex: bărbaţi 127.114,
femei 91.805; după profesiune: ţărani 30.740; lucrători 21.971; meseriaşi 12.646;
funcţionari publici 20.974; funcţionari particulari 12.646; comercianţi-negustori
2.317: profesionişti liberi 1.027; servitori4.658; femei casnice 47.711; studenţi
elevi 24.083; alţi întreţinuţi 29.921; alte profesii şi nedeclaraţi 9.702; preoţi 1.254;
profesori şi învăţători 5.429; avocaţi 942; medici 741; ingineri 547 (8.913 4,07%i 3
După anul expulzării sau refugiului: 1940- 88.579; 1941- 35.432; 1942
- 74.414; 1943 - 20.494; 1944 - refugiaţi 5.166. În anul 1944 numărul
refugiaţilor a scăzut datorită masivelor concentrări ale românilor în taberele de
muncă din Ungaria sau în Germania. 34 Împărţiţi dupăjudete, la 1 Ianuarie 1943,
(dint-un total de 193.093) refugiaţii reprezintă următorul tablou: Bihor- 32.780;
Ciuc- 44.690; Cluj- 49.946; Maramureş- 5.753; Trei Scaune- 5. 732; Tâmava
469; Someş- 21.968; Mureş- 18.581; Năsăud 8.168; Odorhei- 1.958; Sălaj26.731; Satu Mare - 16.286. 35 Procentual, fată de populatia românească, pe
judete, refugiaţii au reprezentat: Cluj - 34,1%; Bihor- 24,8%; Sălaj - 13,2%;
Someş- 13,5%; Mureş- 17,3%; Satu Mare- 9,0%; Năsăud- 9,5%; Trei Scaune
- 37,6%; Maramureş - 6,5%; Ciuc - 24,1%; Odorhei - 34,7%; Tâmave 67,6%. 36
Privind Biseria românească ocupantul ungur a privit-o nu numai ca o
instituţie confesională, ci ca un puternic meterez de rezistenţă al populaţiei
româneşti faţă de regimul horthyst. Concomitent cu teroarea dezlănţuită împotriva
populaţiei, inclusiv asupra slujitorilor Bisericii româneşti, grupuri de locuitori, cu
concursul autorităţilor au dărâmat şi profanat numeroase biserici româneşti. Pe
teritoriul fostelor judeţe Ciuc, Odorhei şi Trei Scaune numărul celor dărâmate a
ajuns la 25 - 16 biserici şi capele ortodoxe (Biborţeni, Boroşneul Mare,
Comandău, Căpeni, Catalina, Doboşeni, Filia, Herculian, Comolău, Racoşu de
Sus, Vârghiş, Borsec, Lueta, Mugeni, Poiana Veche-Tulgheş, Vlăhiţa şi Zetea şi 9
greco-catolice (Comandău, Aldea, Crăciunel, Ditrău, Mărtiniş, Mihăileni,
32

Ibidem, p. 153.
Coord. Mihai Fătu, Mircea Muşat, op. cit., p. 143-144.
34
Ibidem, p. 144.
35
Ibidem, p. 142.
36
Ibidem, p. 144.
33
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Mereşti, Ocland şi Satu Mare). În afara celor dărâmate au fost deteriorate,
devastate sau pângărite alte 38 de biserici: Bicaz Centru, Gheorgheni, MiercureaCiuc, toate în Ciuc, Odorhei, Nojorid (Bihor), Ozun, Bicfalău, Sântion-lunca,
Păpăuţi, Cernatu de Jos (Trei Scaune), Praid, Cristur, Huedin (Cluj), Deda
37
(Mureş), Şimleul Silvaniei (Sălaj) .
Autorităţile maghiare au executat un "foc concentric" asupra românilor
pentru a-şi părăsi religia, de a se converti la confesiunile de expresie maghiară.
Potrvit Raportului Consulului General al României de la Cluj din 30 septembrie
1941, până la acea dată în zona secuizată au fost trecuţi în mod forţat la
alte confesiuni "totalitatea populaţiei credincioşilor ortodocşi din Biborţeni,
Porumbenii Mari, Băcel, Baraolt, Bicsad, Căpeni, Comolău, Micfalău şi
majoritatea celor din Sovata, Sân Andrei, Mereşti, Bolintineni, Bezidul Nou,
Cernatul de Jos, Aita Mare, Aita Medie, Băţanii Mari, Chichiş, Lisnău, Ozun,
Sfăntu Gheorghe. 38
Pierderea unor mari valori materiale şi financiare au suferit toate parohiile
ortodoxe române datorită abuzurilor autorităţilor şi a încălcării grosolane a
condiţiilor dictatului de la Viena de către populaţia maghiară din zona ocupată. În
acest sens sunt edificatoare două exemple din Protopopiatul Oituzului, parohia
Poiana Sărată, care a trebuit să renunţe la bunuri mobile şi imobile în valoare de
1.168.655 1ee 9 potrivit Recensământului refugiaţilor, expulzaţilor, evacuaţilor,
expropriaţilor şi dăunaţilor din 1941 şi parohia Tg Săcuesc cărora, practic, le-au
fost confiscate toate bunurile materiale şi financiare aflate în proprietate (ANEXA
IV). Greutăţile prin care au trecut preoţii refugiaţii, împreună cu familiile lor, se
reflectă într-o scrisoare adresată de pr. Ioan 1. Rafiroiu unui prieten de-al său de la
ziarul "Universul", din Bucureşti, document de un rar dramatism care reflectă
starea reală a unei mari părţi a clerului din Ardealul de Nord, document pe care-I
reproducem mai jos: "Araci, jud. Braşov, 2 51 1. 1941 Prea Stimate şi Mult iubite
Dle Martinescu, A trecut timp de când nu v-am mai dat nici un semn de viaţă, dar
cunoaşteţi împrejurările prin care am trecut şi de la ultima întâlnire eu am fost
mereu în căutare de post pentru mine, căci soţia era utilizată în Araci, jud.
Braşov. Eu am fost utilizat într-o comună Buceş Vulcan în judeţul Hunedoara,
care comună este aproape de Brad şi te rog să mă crezi aşa după cum am scris-o
în alăturata cerere. Primind răspunsul la cererea pe care o vezi dumitale, care
răspuns îl anexez aici alăturat, te rog foarte mult pe Dta, care ne cunoşti familia,
ne cunoşti nu de o zi ci de mulţi ani, care am conlucrat împreună şi care m-am
plâns de toate necazurile de pela noi şi eram ca nişte fraţi împreună şi care ne
Ioan Lăcătuşu, Erich-Mihail Broanăr, Repere identitare româneşti din judeţele Covasna şi
Harghita, Ed. Eurocarpatica, S:f'antu Gheorghe, 2014, p. 599.
38
Ioan Lăcătuşu, Drama românilor din Arcul Intracarpatic după Dictatul de la Viena (19401945), în voi., "Românii în dezbaterile Congresului Secuiesc din 1902. Premise, deziderate şi
37

reverberaţii",

Editura Magic Print,

Oneşti,

2011, p. 156.

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XI/20 16
cunoşteai

311

casa noastră cum am stat te rog să ne judeci şi să ne apreciezi situaţia
în care ne găsim noi astăzi. La întâlnire ne vom vedea şi îţi voi putea spune încă
din suferinţele îndurate de familia noastră şi mai ales în urma expulzării
părinţilor mei care au pierdut totul, numai din cauza imbecilităţii superiori/ar
noştri. Văzând că totul este pierdut pentru familia noastră, căci şi tatăl meu
protopop este trimis în judeţul Hunedoara, la Dobra, iar familia la Roman, cu
patru copii la şcoli, cu averea pierdută complect a doua oară, eu, singurul mai
mare am datoria de a-mi ajuta fraţii, nu pot, ba chiar trebuie să apelez la alţii
pentru ajutor. În urma acestor situaţii vin ca la un frate mai mare al meu şi Vă
cer ajutorul posibil pe care puteţi să-I faceţi pentru mine şi anume dacă mă puteţi
băga la Universul cu un post corespunzător mie, dacă desigur este liber, căci aşi
transfera pe soţia ca învăţătoare la Bucureşti, iar eu să fiu funcţionar la
Universul. Eu mi-aşi lua angajamentul a da datoria pe care o am la Universul să
o achit reţinându-mi-se din salariu regulat, iar din marfa pe care o mai am aşi
vinde şi s-ar putea compensa uşor datoria. Căci am încă marjă pe care am salvato, de o valoare de circa 1O -15. 000 lei. Dacă nu se poate la Universul poate este
la librărie ca vânzător, căci după cum ştii matale am practica de chioşc de 5 ani,
am practică de cinema conducere de aproape trei ani la cinema Astra de la noi
sau mă rog Dta mă cunoşti pe mine de ce sunt capabil şi poţi judeca de pot să fac
şi la ce mă pricep. Sunt bacalaureat cu 8 clase reale la Braşov, cu telogia 4 ani la
Sibiu cu ... ani de preoţie, cu practică de birou cu practică de librărie şi papetărie
cu trei ani practică de cinema, pe care l-am condus. Te rog să te interesezi în mod
foarte serios şi dacă este o posibilitate să mă avizezi sau eventual aşi merge la
Bucureşti sau să ne cercetezi la noi, căci din Braşov este taxi la Araci la 12
amiază şi 7 seara, iar din Araci pleacă la Braşov la 7 dimineaţa şi ... p.m. sau să
ne întâlnim la Braşov în careva zi. Dacă mi s-ar cere o garanţie de 1O. 000 lei aşi
putea face rost şi peste această garanţie ar fi garanţia reală a Dvoastră. Vă rog
foarte mult să cugetaţi la acest lucru pe care vi le comunic eu şi care vă rog din
suflet să faceţi ceva pentru noi, dacă aveţi posibilitate şi putinţă. Domnule
Martinescu chiar dacă credeţi puteţi face ca de această scrisoare şi actele
anexate aici alăturat la Domnul director Stelian Popescu, sau altă persoană de
încredere, sau cum veţi crede de cuvinţă Dvoastră mai bine. Dacă credeţi
Dvoastră că ar fi un depozit de ziare, debit de tutun undeva la Bucureşti, ceva
rentabil, sau dacă este undeva unde s-ar cere un capital mai mare aţi putea să
facem ceva împreună, sau vreo afacere de preluat de la jidani, mă rog orice
posibilităţi ce vi s-ar ivi înainte, căci Dvoastră cunoaşteţi foarte bine toate, cum
sunteţi mereu în drum prin toate părţile, sau chiar dacă credeţi că s-ar putea la
Universul, am lucrat nu de un an doi, ci din 1931, iar dacă azi sunt încurcat este
vina împrejurări/ar, cum voi ajunge la o posibilitate de a fi în câştig eu voi achita
lunar din datoria mea la ziar, căci nu sunt dintre profitori de a nu-mi cunoaşte
recunoştinţa faţă de Universul care pe mine m-a ajutat foarte mult în Săcuime.
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Domnule Martinescu te rog să mă crezi pe mine, pe cuvânt de onoare, că din 3
Sept. 1940 de când m-am refugiat din Tg. Săcuesc am primit un aconto de
refugiere dela episcopie de 12.450 lei, din salariu pe lunile Iulie, August, Sept,
Oct, Nov. Iar de atunci nu am mai primit nici un leu, bani. Am trăit din leafa
soţiei, de învăţătoare, iar ajutor pentru toate am primit, soţia de la casa corpului
didactic 1.500 lei, iar eu am vândut chioşcul, cu tot cu inventarul cu marfă, ce era
în el, pentru suma de 35.000 lei. După ce mi-am plătit ce am mai avut, din Tg.
Săcuesc am plecat la refugiu fără lemne, fără casă, fără alimente, iar am făcut
cum am putut şi m-am restrâns cum am putut mai mult. Numai noi o ştim. Eu cu
episcopia stau aşa că am cerut numire din nou la două posturi libere în comuna
Daia şi Sibiu Josefia, dacă nu mi se admite ceiace cred sigur că nu mă va admite,
eu voi cere demisia din eparhia de Sibiu, voi cere carte canonică dela mitropolit
şi mă voi stabili la Bucureşti cu soţia iar eu voi cere să fiu numit în calitate de
preot ajutător undeva la vreo biserică, desigur căci fără salariu şi voi ocupa
vreun post unde voi găsi. Te rog să mă ierţi că m-am mărturisit atâta, dar am
căutat să redau situaţia mea aşa cum este azi să o cunoşti. Sunt mulţumit acuma
că avem linişte şi s-a terminat cu derbedei şi cu falşii legionari, pe care nu i-am
putut suferii, căci una ne spuneau şi aud că erau comunişti în fond. Bine că Dzeu
I-a ajutat generalului de a pus capăt şi credem că este ultima încercare în acest
sens. Cele cuvenite familiei Dvoastră şi Dzeu să ne dea sănătate să putem face cu
toţii, umăr la umăr, România Întregită.Dumnezeu să ne ajute! Cu cele mai frăţeşti
sentimente de dragoste, Preot Ioan /. Rafiroiu. Araci, jud. Braşov, p. u. Feldioara,
Braşov. "39
Şi drama acestei familii nu se va încheia la eliberarea Ardealului de Nord,
la 25 octombrie 1944. Nici chiar după trecerea Ardealului de Nord sub
administraţie românească, la 6 martie 1945. După cum scria însăşi preotul Ioan 1.
Rafiroiu, despre autorităţile de forţă ale statului, mai erau îndoctrinate cu "aşa
cum se vede, că este o ură şi un şovinism foarte acut", şi, comiterea unor abuzuri
împotriva românilor din zonă au continuat încă mulţi, mulţi ani. (ANEXA V).
Poate ar mai fi trebuit scris şi despre lagărele de internare, taberele şi
detaşamentele de muncă forţată, dar, considerăm că exemplele date până acum
sunt edificatoare asupra modului în care au înţeles statul maghiar şi conaţionalii
noştri să administreze Transilvania ocupată.

39

Arhiva CEDMNC, fond Protopopiatu1 ort. rom. Oituz, d. III. 4. 1941, p. 15-16.
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ANEXE
ANEXAI
Continutul documentului impus de puterile Axei, În ziua de 30 august 1940,
la Viena
"Art. 1. Traseul definitiv al liniei de frontieră, care desparte România de
Ungaria, va corespunde aceluia marcat pe harta geografică aci anexată. O comisie
româno-ungară va determina detaliile traseului la faţa locului.
Art. 2. Teritoriul român atribuit Ungariei va fi evacuat de trupele
româneşti într-un termen de 15 zile şi remis în bună ordine acesteia. Diferitele
faze ale evacuării şi ale ocupării, precum şi modalităţile lor vor fi fixate în termen
de o comisie româno-ungară. Guvernul ungur şi român vor veghea ca evacuarea şi
ocuparea să se desfăşoare în ordine completă.
Art. 3. Toţi supuşii români stabiliţi în această zi pe teritoriul ce urmează a
fi cedat de România dobândesc, fără alte formalităţi, naţionalitatea ungară. Ei vor
fi autorizaţi să opteze în favoarea naţionalităţii române într-un termen de şase luni.
Acele persoane care vor face uz de acest drept vor părăsi teritoriul ungar într-un
termen adiţional de un an şi vor fi primiţi în România. Ei vor putea să ia, fără nici
o împiedicare, bunurile lor mobile, să lichideze proprietatea lor imo bilă, până în
momentul plecării lor, şi să ia cu ei produsul rezultat. Dacă lichidarea nu reuşeşte,
aceste persoane vor fi despăgubite de Ungaria. Ungaria va rezolva într-un mod
larg şi acomodant toate chestiunile relative la transplantarea optanţilor.
Art. 4. Supuşii români de rasă ungară, stabiliţi în teritoriul cedat în 1919 de
către Ungaria României, şi care rămân sub suveranitatea acesteia, primesc dreptul
de a opta pentru naţionalitatea ungară, într-un termen de şase luni. Principiile
enunţate în paragraful trei vor fi valabile pentru persoanele care vor face uz de
acest drept.
Art. 5. Guvernul ungar se angajează solemn să asimileze în totul cu ceilalţi
supuşi unguri pe persoanele de rasă română, care, pe baza arbitrajului de mai sus,
vor dobândi naţionalitatea ungară. Pe de altă parte, guvernul român ia acelaşi
angajament solemn în ceea ce priveşte pe supuşii de rasă ungară, care vor rămâne
pe teritoriul român.
Art. 6. Detaliile rezultând din transferul de suveranitate vor fi reglementate
prin convenţia directă între guvernele român şi ungar.
Art. 7. În cazul în care dificultăţi sau îndoieli s-ar ivi în cursul aplicării
acestui arbitraj, guvernele român şi ungar se vor înţelege pe cale directă. Dacă
într-o chestiune sau alta înţelegerea nu se realizează, litigiul va fi supus guvernelor
Reichului şi Italiei, care vor adopta o soluţie defmitivă ... "
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Alexandru Vianu, Constantin Buşe, Zorin Zamfir, Gheorghe
în acte şi documente, voi. II (1939-1945), Editura
şi Pedagogică, 1976, p. 62-63.

Relaţii Internaţionale

Bădescu,
Didactică

ANEXA II
Telegrame, ordine şi circulare privind transferul pe cale paşnică
a teritoriului Ardealului de Nord
Telegrama nr. 1704/ 31/8/1940 transmisă de Ministerul de Interne
tuturor prefecturilor din Ardealul de Nord
,,Domnule prefect, Faţă de situaţia creată prin hotărârea de la Viena,
pentru neamul românesc, se impune din partea tuturor
cuminţenie desăvârşită, pentru ca nu cumva, prin dezordine, să ajungeţi la situaţii
şi mai grave, care ar putea pune în pericol existenţa noastră de stat independent.
De aceea, ca păstrător al ordinii publice, vă îndemn a lua imediat contact cu toţi
reprezentanţii vieţii noastre publice şi de a începe de îndată o propagandă intensă
în sensul ca populaţia românească din teritoriile pierdute să fie liniştită, să rămână
pe loc în mod ostentativ, chiar în mod dârz, şi strâns uniţi, poporul cu pătura
intelectuală. Îndemnaţi pătura intelectuală de toate gradele să nu părăsească
poporul, să rămână în mijlocul său, servindu-1 de cauză ca şi în trecut,
îndemnându-lla unire şi la muncă dârză. Ardelenii cunosc pe noii stăpânitori şi nau motiv a se teme de ei, fiindcă i-au înfruntat în timpuri mult mai critice ca cele
de azi. Autorităţile vor rămâne şi ele pe loc, pentru a veghea la ordine şi linişte,
până la momentul predării. Luaţi contact şi cu reprezentanţii minoritari, rugându-i
să impună conaţionalilor abţinerea de la orice provocare, pentru a se evita
generalizarea dezordinii, care ne-ar putea duce pe toţi la situaţii dureroase, şi
pentru ca predarea teritoriului să se facă în linişte şi cât mai civilizat. Ministerul
Internelor, general David Popescu, 1704/ 31/8/1940".
hotărâre dureroasă

Arhivele Naţionale Satu Mare, fond Prefectura, Mapa 7, d. nr. 8.

Ordine circulare referitoare la predarea instituţiilor publice din jud.
Treiscaune către reprezentanţii populaţiei maghiare, în septembrie 1940
1.

Circulară

privind redactarea proceselor verbale de predare cu ocazia
părăsirii teritoriului Transilvaniei de Nord. "Urmare la circulara no. 497/1
septembrie 1940, Excelenţa Sa Domnul Rezident Regal al Ţinutului Bucegi, a
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aprobat ca de comun acord cu reprezentanţii maghiari să procedăm de îndată la
întocmirea proceselor verbale de predare a instituţiilor ce le părăsim astfel: Va fi
invitat delegatul numit de reprezentanţii maghiari, care să semneze procesul
verbal de primire şi totodată să ia în primire şi paza instituţiilor ce i se predă, în
care scop va instala o gardă naţională maghiară neînarmată, care va purta bandă
albă la braţul stâng. Se precizează că predarea şi instalarea acestei gărzi, va avea
loc numai când autorităţile române vor părăsi localitatea şi numai la cererea
autorităţilor române. Sf Gheorghe, la 5 septembrie 1940, Prefectul jud.
Treiscaune, Lt. Col. Pompiliu Georgescu"
Arhivele

Naţionale

Covasna, fond

Primăria

Sf Gheorghe, d. 976/1940, f

1.
2. Ordin pentru evacuarea ofiţerilor şi a instituţiilor de stat. ,,Domnii şefi
de autorităţi sunt preveniţi ca până luni 9 septembrie 1940 au obligaţia să-şi
evacueze întregul avut evacuabil atât al instituţiei, cât şi al personalului. Se vor
intensifica transporturile la maximum, căci în ziua de 1O autocamioanele vor avea
altă destinaţie. Fiecare şef de instituţie va verifica atât predarea localurilor cât şi a
mobilierului, după procesul verbal întocmit şi semnat. Fiecare şef de instituţie se
va interesa personal de felul cartiruirii instituţiei şi a familiilor pe zona de
cartiruire, deoarece Excelenţa Sa Domnul Rezident Regal Profesor Alexianu, v-a
trece să vadă cum ne-am instalat. Comisia de cartiruire pentru Braşov îmi va face
o dare de seamă, luni la ora 18, când toţi şefii de autorităţi sunt rugaţi să se
întrunească la Prefectură spre a primi ultimele dispoziţii. Sf Gheorghe. la 7
septembrie 1940, Prefectuljud. Treiscaune, Lt. Col. Pompiliu Georgescu".
Arhivele Naţionale Covasna, fond

Primăria

Sf Gheorghe, d. 102311940, f 1.

Circulara Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de Alba Iulia

şi

Sibiu

,,Prea Cucernice Părinte, Alăturat trimitem Circulara Noastră Nr. 9896 pe
care eşti învitat a o înmâna personal preoţilor noştri din teritoriul ce va fi ocupat al
protopopiatului. Cu arhiereşti binecuvântări. Sibiu, la 4 Septembrie 1940, Nicolae,
arhiepiscop şi mitropolit. Oficiul protopopesc Oituz Circulară (9896/1940 fragmente) Către oficiile protopopeşti şi parohiile din regiunea de răsărit a
Arhiepiscopiei ort. Rom. de Alba Iulia şi Sibiu. Cu sfâşietoare durere aducem la
cunoştinţa iubitului cler şi popor drept credincios din regiunea de răsărit a
Arhiepiscopiei noastre că pe urma evenimentelor recente şi ale arbitrajului dela
Viena impus Statului Român, o parte din acea regiune va fi realipită la Regatul
ungar. În cele două decenii şi mai bine de stăpânire naţională s-a refăcut viaţa
zbuciumată prin războiul dela 1914-1918. Stăpânirea românească a realizat
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reforma agrară şi a creat condiţiuni de paşnică propăşire cetăţenească pe seama
întregei populaţiuni. Sfănta noastră Biserică ort. română a îndeplinit acolo o operă
creştină samariteană, căutând să vindece ranele trecutului greu pentru elementul
românesc băştinaş şi introducând o viaţă spirituală şi culturală în condiţii de
nobilă emulaţie cu toate cultele istorice din acea regiune, reprezentând cu
demnitate principiul libertăţii evangheliei şi loiala colaborare cu Statul, pentru
propăşirea cetăţenilor şi fericirea lor. Neam creştin şi iubitor de ordine, am clădit
sfinte lăcaşuri de închinăciune şi ne-am bucurat ca fiecare cetăţean să trăiască în
alipire de biserica şi credinţa sa şi de limba sa naţională.
Azi când o parte din acea regiune se realipeşte la Regatul vecin ungar, Vă
legăm de suflet să păstraţi întreagă şi neprihănită credinţă şi legea strămoşească,
limba şi datinele, cultura naţională, în jurul sfintelor altare, în parohiile noastre,
precum şi a organizaţiilor culturale şi sociale ale Bisericii noastre, având sub noua
orânduire corectitudinea deplină. Nu uitaţi că în Ardealul de odinioară, am trăit
sub o stăpânire străină, dar cu conştiinţa înaltă de noi înşine şi de destinul
neamului nostru.
În zilele apropiate se vor prezenta autorităţile Regatului ungar pentru
preluarea conducerii noui. Sperăm că aceasta nu va semăna cu fost cârmuire
maghiară şi va fi cu consideraţie la nouele împrejurări de azi, de egală îndreptăţire
pentru toţi cetăţenii creştini. Sfătuim păstorii să fie în mijlocul turmei, sfătuindu-i
la linişte şi ascultare. Mai ales P.C. protopopi din acea regiune să stea la postul lor
neclintiţi.

În parohiile din protopopiate, cu număr mic de credincioşi şi unde s-ar ivi
pericole pentru viaţa cucemicilor preoţi şi a familiilor lor, aceştia se vor retrage în
teritoriul de dincoace de frantiera nouă, avizându-ne de aceasta. În aceste cazuri se
vor îngriji să pună la adăpost sigur averea bisericii şi oficiul parohial cu matricole,
arhivă, bibliotecă, obiectele de cult, făcând inventarul lor în patru exemplare: unul
pentru parohie dat în grija epitropilor, al doilea pentru oficiul protopopesc, al
treilea pentru Prefectură şi al patrulea care se va trimite Consiliului
Arhiepiscopesc.
Accentuăm din nou: părăsirea parohiei se va putea face numai în cazuri
grele şi în mod temporal, până la preluarea conducerii noue, şi cu executarea
dispoziţiilor arătate. Am făcut intervenţiuni prin guvernul român pe lângă
stăpânirea ce va veni, ca să iee măsuri pentru paza personală a preoţilor şi
credincioşilor noştri. Arătăm că am intervenit ca On preoţime din acea regiune să
primească salarul pe câteva luni până ce se va normaliza viaţa în acel teritoriu.
Vă punem la inimă să privegheaţi şi să îngrijiţi de credincioşi, să-şi
păstreze întreg sufletul şi calmul vieţii în aceste zile de învălmăşeală, întărindu-i
sufleteşte şi îndernnându-i să-şi stăpânească durerea, care este a întregii suflări
româneşti. Păstraţi-Vă întreaga încredere că şi acest val va trece, ca toate câte s-au
năpăstuit peste acest neam. Ţineţi-Vă inima tare, plină de credinţă şi nădejde. Eu,
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părintele şi păstorul

Vostru, Vă voi pomenii în rugăminţile mele, şi toată
mele de aici încolo va fi închinată, ca şi până acum, binelui şi
purtării de grijă pentru Voi şi soarta Voastră.
Vă atragem atenţiunea ca şi până la arondarea nouă bisericească în
regiunea de ocupaţie, toată corespondenţa oficială să o adresaţi, întrucât
împrejurările vor permite, Arhiepiscopiei noastre; să ne ţineţi la curent cu tot ce
priveşte viaţa credincioşilor şi activitatea Voastră neuitând că sunteţi slujitori ai
altarului strămoşesc şi ai Bisericii ortodoxe române a Ardealului. Mângâiaţi
poporul şi întăriţi-Vă în credinţă, căci cu noi e Dumnezeu! Al Vostru de bine
voitor şi iubitor părinte sufletesc. Sibiu, la 2 septembrie 1940 Nicolae arhiepiscop
şi mitropolit.
străduinţa vieţii

Arhiva CEDMNC, fond Protopopiatul ort. rom. Oituz, d, III. 4. 1940, p. 43-44.

ANEXA III
Înştiinţări şi rapoarte privind refugiile şi expulzările din Ardealul de Nord

1. Înalt Prea Sfinte Stăpâne, Prea Venerat Consiliu Arhiepiscopesc ort.
rom.
Subsemnatul preot din parohia ort. rom. Tg. Săcuesc, judeţul Treiscaune,
am onoarea a Vă raporta că m-am refugiat din parohie în comuna Araci, jud.
Treiscaune, pentru următoarele motive:
1) Am luat contact cu protopopul Oituzului din Poiana Sărată care mi-a
comunicat că având în vedere situaţia parohiei care s-a descompus prin plecarea
parohienilor cari erau în majoritate de 95% funcţionari, numai are rost să rămân şi
să plec din Tg. Săcuesc.
2) Având în vedere că eu personal m-am interesat la pretură ce populaţie
mai rămâne mi s-a comunicat şi din partea primăriei că rămân numai trei familii şi
anume: Notarul public Fenechiu, care va pleca după lichidarea averii, fratele lui
Valer Fenechiu, care se va muta la Sf. Gheorghe, familia Braşoveanu, totalul
sufletelor în număr de 8, iar după 6 luni va rămâne în parohie numai familia
Braşoveanu din două suflete. În ultimul moment au mai plecat familia Olteanu şi
Braşoveanu junior şi Negustoru, care erau decişi să rămână, dar primind în scris
ameninţarea că se va da foc la casă au plecat la Braşov.
3) Având în vedere că în ziua de Duminică, 1 Septembrie 1940, a fost o
manifestaţie în Tg. Săcuesc unde s-au ars pavilionul din piaţă şi s-au dat foc la
toate drapelele româneşti şi s-au arborat drapelele maghiare, a venit la noi în casă,
în mod confidenţial, învăţătorul Nagy Geza, care ne-a comunicat că s-a ţinut o
consfătuire în casinoul maghiar şi s-a decis ca maghiarii care au lepădat credinţa
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lor să fie trataţi în consecinţă şi în special soţia mea, fiica preotului Ştefan Ciutac,
să fie spânzurată, să ispăşească păcatele lui tatăl său, care este fugit la Bucureşti.*
Eu personal am luat contact cu conducătorii maghiari Dr. Varga Bela, Tot Balasz,
Szini Bandy, Dr. Kovacy Lajos să le cer sctutul (? sfatul) dacă voi rămâne. Toţi
mi-au comunicat în mod amical şi în mod deschis că ei nu pot lua nici o garanţie
pentru mine, deoarece ei cunosc populaţia din Tg. Săcuesc care sunt meseriaşi şi
muncitori şi foarte uşor se dedau la acte de brutalităţi. În ce priveşte soţia mea mă
sfătuiesc să plece din oraş deoarece se vor răzbuna pe ea, fiind fiica preotului
Ciutac trădător de neam şi merită spânzurătoarea.
4) Având în vedere că ultimile zile când am mai rămas în Tg. Săcuesc
până în ziua de 8 Septembrie când am mai ţinut serviciu divin şi te deum pentru
M.S. Mihai 1, am fost supus la molestări jignitoare din partea unor derbedei, ca
frizeri, ucenici, care au scuipat în mine şi mi-au spus. De ce nu mai pleacă acest
valah odată din Tg. Săcuesc, or vrea să-I dăm noi afară din oraş, nu am mai putut
suporta acest lucru şi am părăsit oraşul, mai ales că în ziua de 9 Sept. pleca şi
poliţia şi administraţia se preda la unguri, căci autorităţile româneşti făcuseră
predarea la maghiarii din Tg. Săcuesc, rămânând ca în ziua de 9 Sept. să mai
rămână numai armata care se va retrage spre Oituz, am părăsit oraşul Tg. Săcuesc
şi m-am refugiat la Araci.
5) A vând în vedere că terenurile bisericii s-au luat deja pe timpul cât eram
în Tg. Săcuesc de la biserică de către baronul Apor, a rămas întreaga recoltă pe
câmp fără să putem lua ceva, iar la ce au fost arendate nu au mai voit să ne
plătească absolut nimic, de asemenea ordinul minoriţilor a pus stăpânire pe terenul
bisericii nu mai era nici un motiv de a rămâne, că biserica are teren vechi dinainte
de război, 3 jugăre şi acest pământ de abia va putea ajuta pentru acoperirea
sustinerii în stare corespunzătoare a bisericii. Am predat cheile bisericii, ale casei
clopotarului şi ale casei parohiale protopopeşti Dlui Valer Fenechiu, iar părintele
protopop din Poiana Sărată va lua contact cu dânsul pentru aranjarea situaţiei şi
încasarea creanţelor din arenzi dela unguri.
6) Având în vedere că filiile din jur erau comune cu credincioşi ce erau
numai funcţionari ca: învăţători, perceptori, pădurari, jandarmi cari au plecat toţi
din localitatea lor, nu a mai rămas nici un credincios, fapt care am ţinut cont şi ma făcut de a pleca din parohie.
7) A vând în vedere aceste fapte pe care le-am descris mai sus şi cari sunt
încă destule pentru a pleda plecarea mea din Tg. Săcuesc, am ţinut a refera asupra
situaţiei mele create în parohie şi care fapte au pledat pentru a face imposibilă
rămânerea mea pe mai departe la postul meu şi dacă parohia era cu suflete
• Preotul Ştefan Ciutac, originar din Zagon, după ce a fost 13 ani preot reformat, a trecut la
devenind un apreciat dascăl şi duhovnic pentru credincioşii români maghiarizaţi
şi copiii din satele Micfalău şi Cernat (Ioan Lăcătuşu, Personalităţi din Covasna şi Harghita,
Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1998, p. 130).
credinţa ortodoxă,
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româneşti corespunzătoare

eu am decis a pleca numai soţia cu copilul, iar eu
Faptul că parohia era compusă din funcţionari veniţi din toate colţurile
ţării şi care nu avea avere imobilă la noi i-a făcut pe toţi a părăsi oraşul, iar cei ce
au avut case le-au schimbat cu ungurii cari au venit de la Braşov, dealtfel aceştia
nu erau decât numai 9 familii, din această cauză s-a descompus parohia şi nu mai
era nici un motiv de a rămâne în loc.
Având în vedere că soţia mea este învăţătoare cu 14 ani de serviciu, cu 2
gradaţii, titlu definitiv şi copil, rămânând amândoi fără post, Vă rugăm Înalt Prea
Sfinţite şi Prea Venerat Consiliu Arhiepiscopesc de a nu pune situaţia mea în
aceeaşi cu a celorlalţi preoţi cari am rămas fără post şi am părăsit parohia, mai
ales că situaţia soţiei mele, fiica preotului Ştefan Citac, era periclitată în modul cel
mai grav, a ne da un post mie şi soţiei mele, dacă se poate pentru noi apropiaţi
unul de altul şi a ne creşte copilul nostru.
Vă mulţumim I.P. Sfinţite pentru dragostea părintească ce ne arătaţi şi Vă
solicităm tot ajutorul posibil. Al Î. Prea Sfmţiei Voastre devotat fiu sufletesc, Pr. 1.
Rafrroiu. Bucureşti, Str. Slăniceanu 1O.
(trimis pe 14 IX 1940, n.n.) C. Sale Pr. 1. Rafrroiu jun. Refugiat, Araci.
(în coţul dreapta este scris de mână - răspuns 4 oct. 1940)
rămâneam.

Arhiva CEDMNC, fond Protopopiatul ort. rom. Oituz, d. III. 4. 1941, p. 1-2.
2. Înalt Prea Sfmţite Stăpâne, Prea Venerat Consiliu Arhiepiscopesc,
Sibiu.
Cu referire la ord. Nr. 10.481 Bis. din 23. IX. 940 am onoarea a Vă raporta
Nu am putut raporta mai curând, deoarece am fost plecat din Araci la
Bucureşti pentru înaintarea actelor la Ministerul Educaţiei Naţionale ale soţiei
mele pentru a fi utilizată ca învăţătoare. Revenind în comuna Araci am găsit acest
ordin şi vin a Vă da datele necesare ca completare la raportul meu pe cari l-am
trimis în 14 IX.
Data când a fost ofensată persoana mea şi a soţiei mele şi vorbele şi ocările
le-am suferit începând din ziua de 2 Septembrie până în ziua plecării din Tg.
Săcuesc, în 8 Septembrie 1940. Credincioşii mei au suferit aceleaşi din timpul
dela 2 Sept. Până la evacuarea oraşului de către armată. Numele persoanelor cari
m-au ameninţat, pe mine şi soţia mea, sunt: Szurd Ioan, Tg. Săcuesc, învăţătoarea
de stat Ilonca Ratz, învăţătorul de stat Nagz Geza mi-a comunicat, în modul cel
mai confidenţial, după o consfătuire pe care au avut-o conducătorii maghiari în
casinoullor, ca noi, familia mea, să plecăm cât mai curând din localitate că nu va
fi bine de noi şi în special de soţia mea, fiind fiica preotului Ciutac, care este pus
pe listă, de când a trecut la români, ca cel mai mare trădător, iar dacă pe soţia mea
o apucă o va spânzura. Aceste cuvinte mi-au fost comunicate şi de Szurd Ioan şi
de alte persoane dintre meseriaşii şi mai ales aşa zisa plebea şi derbedeii de
următoarele:
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ucenici din oraş. În ce priveşte pagubele pe care să le fi avut în averea parohiei în
timpul când am plecat nu au fost, dar aşteptau să plec ca să pună mâna pe recolta
ce era în pământ şi mai ales arendaşii terenurilor bisericii îmi comunicau că nu-mi
plătesc nimic pentru pământuri deoarece şi aşa pământul îl ia baronul Apor şi
biserica romano-catolică. Arendaşul terenului din strada gării Oprea Simion,
servitor la primărie, a voit să vândă recolta de pe teren şi nu a putut căci fostul
proprietar de unde s-a expropiat terenul a venit şi a pus stăpânire pe teren şi a zis
că nu se recunoaşte împropietărirea, căci statul a luat terenul cu forţa dela el şi de
azi - 8 Sept. - el este stăpânul. În ceea ce priveşte pagubele avute de parohieni,
Vă comunic că parohianu Braşoveanu Ioan senior a fost bătut de unguri încă în
timp ce era armata română acolo. Lui Iancu Fenechiu s-au sechestrat 2000 oi la
Turia de către unguri şi ciobanii au fost alungaţi. La Negustoru s-a devastat casa.
La Săcuiu Gheorghe la fel. Au fost bătuţi dl. notar public Fenechiu, Valer
Fenechiu, Braşoveanu iar de notarul public Andru Victor nu se mai ştie absolut
nimic. Ionel Olteanu, profesor, a fost bătut şi stă ascuns prin case, deşi este
căsătorit cu o maghiară di familie foarte bună. Judecătorul şef M. Dumbi este
închis la Seghedin cu soţia. A fost închis pentrucă a fost atacat de o bandă de
derbedei şi s-a apărat, a împuşcat doi unguri. Date absolut precise voi mai
comunica după ce voi lua contact cu Dl. Bgiu Ilie care a rămas în Tg. Săcuesc şi
care a venit la Braşov în ziua de 2 Oct. definitiv la noi.
Pentru susţinerea celor de mai sus şi altor atrocităţi ce s-au comis la Tg.
Săcuesc, fapte concrete Vă pot dovedi Dnii: Primarul oraşului Căpitan M
Georgescu; Avocat Corneliu Nastasi, Comisar de poliţie Gheorghe Bucşa, şeful
poliţiei Liviu Pojar, Bagiu Ilie, Gruescu Ilie, şi în general refugiaţii din Tg.
Săcuesc, iar la Bucureşti am întâlnit la Minister persoana subinspectorului şcolar
Dob ... Constantinescu care este utilizat la Întorsura Buzău, care mi-a comunicat
lucruri din parohia Zagon şi despre baterea preotului Ioan Ciora, fiind într-o stare
gravă, precum şi de preotul Lincu, şi de preotul Hamzea din Breţcu. Aceste lucruri
mi-au fost comunicate de persoanele de mai sus şi ceiace am auzit eu din Tg.
Săcuesc până la plecarea mea din oraş în data de 8 Sept. 1940. Acestea le susţin
de cele auzite de mine şi dela persoane demne de încredere, iar cele pe care încă
nu le-am comunicat decât când voi avea date certe dela cei veniţi din Tg. Săcuesc
sau plasa noastră. Preot Ioan Rafrroiu, refugiat din parohia Tg. Săcuesc la Araci,
Jud. Braşov.
Arhiva CEDMNC, fond Protopopiatul ort. rom. Oituz, d. III. 4. 1941, p. 4.
3. Protopopiat Oituz, Nr. 845/1940, Prea Venerate Consiliu,
Răspuns la ord. P.V.C. Nr. 10.760. Bis. din 22. X. a. c. prin care s-a luat
cunoştinţă de expulzarea credincioşilor mei din parohia de graniţă Poiana Sărată,
jud. Treiscaune şi a mea ca paroh şi protopop, în urma telegramei din 20. X.
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expediată P.V.C. cu fiiască supunere. Aici sub./. transpun raportul explicativ şi
luându-se act de cele cuprinse în acest raport să se intervină locului în drept pentru
recuperarea acestor nedreptăţi săvârşite de Guvernul maghiar cu abatere dela
condiţiile tratatului dela Viena şi de la orice drept uman, ca o populaţie de 1.000
suflete-băştinaşă în pragul iernei să fie astfel batjocorită şi prădată de avutul ei.
Două exemplare din acest Memoriu le-am înaintat astăzi Prefecturei de Bacău pe
al cărei teritoriu se găsesc credincioşi pentru a le utiliza la Înaltul Guvern şi a cere
pe cale diplomatică repunerea în drepturile ei populaţia din P. Sărată care pentru a
doua oară ia drumul pribegiei- 1916 şi 1940. În aşteptarea ordinelor Î.P.S. Sale şi
P.V.C. am rămas prea devotat slujitor, Adresa: Ioan Rafrroiu, la pr. paroh Gh.
Comănici, corn. Oituz-Grozeşti, jud. Bacău, unde voi fi pe timpul concediului de
30 de zile acordat de P.V.C., găsindu-mă bolnav.

Arhiva CEDMNC, fond Protopopiatul ort. rom. Oituz, d. IV. 52. 1940, p. 22.
4. Domnule Primar, al comunei Oituz-Grozeşti, jud. Bacău
Subsemnatul pr. paroh al corn. Poiana Sărată, jud. Treiscaune, protopop al
Oituzului, român epuizat împreună cu soţia, o copilă şi servitoarea, în ziua de 20
oct. 1940, după ce credincioşii mei, în număr de peste 1000 suflete, au fost
expulzaţi cu forţa în zilele de 14, 15, 16 oct., iar 6 copii s-au refugiat în ziua de 13
Sept. a.c. am fost şi eu expulzat sub ameninţarea de moarte de autorităţile civilomilitare maghiare. Tabloul şi Declaraţia de avere mobilă şi imobilă rămasă sub
stăpânirea maghiară îl anexez sub. /.cu rugămintea de a-1 înainta autorităţilor
române în drept, pentru a fi despăgubiţi de pierderile suferite. Oituz-Grozeşti, jud.
Bacău, la 22 nov. 1940, Pr. paroh şi protopop ort. rom. Ioan Rafrroiu.
Arhiva CEDMNC, Fond Protopopiatul ort. rom. Oituz, d. IV. 52. 1940, p. 31.
5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba-Iulia şi Sibiu, Nr. 10.481. Bis.
- 23 sept. 1940, Cucernice Părinte
Am primit raportul prin care arăţi că te-ai refugiat din parohie, fiind expus
ameninţărilor populaţiei secueşti. Având în vedere, că Dl. general 1. Antonescu,
Conducătorul Statului şi Preşedintele Consiliului de Miniştri a decis a introduce o
anchetă, prin comisiunea mixtă germană-italiană asupra tuturor cazurilor de
atrocităţi şi ameninţări săvârşite de populaţia secuească în contra preoţilor ort.
refugiaţi, a familiilor lor şi a credincioşilor noştri realipit Regatului maghiar, eşti
poftit a întocmi urgent un nou ţi complect raport, în care să se cuprindă
1) Data, locul şi împrejurările agresiunii, ameninţării şi a eventualelor
ofense şi atrocităţi săvârşite în contre:
a) Persoanei preotului,
b) A familiei preotului,
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c) A credincioşilor ortodocşi români.
2) Numele persoanei, sau a persoanelor, care au coiTils agresmne,

ameninţări, atrocităţi,

3) Pagube sau devastări în averea bisericii ortodoxe: biserică, casă
parohială, sau a caselor, averii credincioşilor ortodocşi,
4) Eventuale silnicii în contra credincioşilor noştri de a-şi părăsi credinţa.
Asupra acestora ne vei da informaţiuni din cunoştinţă personală, ori date
de persoane vrednice de toată încrederea, care pot confirma şi dovedi la ancheta,
ce se va ţine. Te facem atent, că eşti responsabil personal de veracitatea
informaţiilor, de aceea numai aceia vei raporta, ce poţi dovedi în mod absolut
sigur. Raportul va fi tnmts a1c1. Nu întârzia trimiterea lui. Cu arhiereşti
binecuvântări, Nicolae, arhiepiscop şi mitropolit C. Sale Pr. 1. Rafrroiu jun.
refugiat. Araci.
Arhiva CEDMNC, fond Protopopiatul ort. rom. Oituz, d. III. 4. 1941. p. 3.
6. Protopopiatul Oituz, Nr. 845/1940, Domnule Prefect
Am onoarea a vă raporta, că în urma concursului dat de Dvs. m-am putut
prezenta la Comisia germano-italiană, la Arad, unde am susţinut cauza comunei P.
Sărată. Comisia abia în 28 oct. a sosit la Arad. Azi am raportat Î.P.S. Sale,
mitropolitului Bălan la Sibiu despre cele trăite în cele 36 zile de ocupaţie
maghiară, se înţelege în linii generale. Din acest Memoriu, cerut de I.P.S. Sa, Vă
inaintez 2 ex. pentru a-l utiliza la Înaltul Guvern, ca pe cale diplomatică să se
intervină la repararea acestor nedreptăţi strigătoare la cer, ce s-a făcut românilor
din P. Sărată. Î.P.S. Sale i-am raportat şi verbal la reîntoarcerea mea de la Arad,
prin Sibiu. Primiţi Dle Prefect toată recunoştinţa noastră pentru tot ce aţi putut şi
veţi mai face pentru ajutorarea năpăstuiţilor mei credincioşi. Asemenea
mulţumesc pentru ajutorul legionar dat de Dl Eugen Dragomir, şeful ţinutului şi
tuturor organelor în subordine, cari ne-au venit în ajutor cu iubire de frate. Roman,
la 6 nov. 1940. Cu tot devotamentul, Pr. paroh şi protopop, Ioan Rafrroiu Dsale,
Dlui Prefect al jud. Bacău.
Arhiva CEDMNC, fond Protopopiatul ort. rom. Oituz, d. IV. 52. 1940, p. 28.
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ANEXA IV

Raport asupra situaţiei materiale şi financiare a parohiei Poiana Sărată
imediat după expulzare
,,Protopopiatul Oituz, Parohia ort. Poiana Sărată, jud. Trei Scaune, Nr.
8611940.
Prea Venerabil Consiliu, La ordinul circular nr. 11.743 din 23 X a.c.,
primit cu întârziere, prin care ni se cere să raportăm asupra bisericii şi averii ei, cu
firească supunere, raportez în scris, după ce verbal am raportat în ziua de 30 oct.
P.V.C., la Sibiu, cele ce urmează:
1. Oprit de a lua ceva din averea bisericii, am încredinţat biserica, casa
parohială, oficiul parohial şi protopopesc şi biblioteca, Dlui învăţ. dir. Nagy
Eugen, şi cheile s-au predat Dsale, în faţa autorităţilor civilo-mil. în 19 oct. luând
în scris Adeverinţa, în scris, pe care o anexez sub./, în copie, spre a se lua
cunoştinţă. Documentele de casă până la fmea anului 1939 de asemenea au fost
încredinţate numitului învăţător. Cele pe anul în curs sunt la mitropolie şi sumele
de bani, ce avea biserica la acea dată.
2. La retragere nu s-a luat nici un fel de obiecte. La 21 nov. şi 6 dec. am
fost la graniţă pentru a mă interesa de situaţia bisericii şi de obiectele din ea. Toate
se găseau cum le-am predat, dar o predare a acestor obiecte nu se poate face, decât
pe cale diplomatică. Nu mi s-a eliberat nici Registrele stării civile ale parohiei.
3. Aceste obiecte se vor cere de către P.V.C. pe cale diplomatică pentru
cazul, când nu s-ar mai putea continua activitatea parohiei. De prezent se mai
găsesc în parohie 4 credincioşi.
4. Banii ce se găsesc la Epitropu-casier Silvestru Ghioc, ca remanenţă de
cassă, schimbaţi în bani ungureşti la 30 sept. a.c. se vor înainta Oficiului de cassă,
îndată ce voi putea lua contact cu Dsa, refugiat la o fică a sa. Depunerea Soc.
culturale "Sft. Gheorghe" lei 24.737 depuşi la filiala "Albina" Braşov cu lib. Nr.
41.948 şi 10.000 lei la filiala ,,Spaarkassa filiala Tgu Săcuesc, care se achită în
rate, conf Legii Conversiunii din 7 aprilie 1934, libel nr. 10.160, a fost
sechestrată de autorităţile comunale la ordinul Preturii eliberându-ni-se
Adeverinţa anexată, originalul rămânând în posesia parohiei şi se găseşte la mine.
După expulzarea mea, la 31 Oct. am adus cazul la cunoştinţa Albinei şi
Spaarkassa din Braşov, care au luat act, dar aceste depuneri sunt şi rărnân blocate,
până se aranjia între cele două băncii plata. În ziua de 26 sep. s-a depus pentru
schimb suma de lei 100.000 la filiala Spaarkassa din Tgu Săcuesc, sumă ce s-a
primit de biserica din Poiana Sărată ca ajutor dela ţinutul "Bucegi" prin Dl învăţ.
de gr. 1, 1. Ganea şi epitropul Teofil Dimian, înainte de ocuparea jud. Treiscaune,
care sumă, în lipsă de bani ungureşti, nu a fost achitată, ci s-a eliberat ,,Borderoul"
167 pe numele Bis. Ort. Din Sosmez, despre "titlurile de lei în bancnote,
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presentate pentru schimb". Neprimind înconştiinţare pentru ridicarea sumei, am
scris băncii din Braşov să se constituie depunerea la vedere, sau să se ţină la
dispoziţia parohiei până ce cele două state dispune, prin B.N. achitarea. Originalul
Borderoului se află la mine. Primirea sumei nu s-a jurnalizat în Jurnalul de cassă
pe anul 1940, după ocupaţie.
Tot în posesiunea Of. parohial se mai păstrează libelul nr. 10.896 "Fond
pentru steag şi bibliotecă" din 18. VI. 1931 intrat în convers. În valoare de lei
7.000, plătibil în rate.
Fondul R.F.R. parohia ort. rom. din Poiana Sărată "CEC" libret 57.18.48.,
lei 5600,
Fondul de caritate "Regina Maria" parohia P.S. "CEC" Nr. 57.18.34 în
valoare de 5.000 lei
Fondul Monumentelor Eroilor, 1928, Banca Populară Oituzul din P.S. în
lichidare lei 1682. Tot acolo ,,Fondul milei" 1931, lei 677.
Fondul ,,Pr. Ion şi Val. Rafrroiu" 1915 la filiala Albina lei 348 libelul
pierdut.
26.000 efecte de stat, renta 4-5% 1936, eliberate prin P.V.C. despăgubire
la pierderile suferite la depunerile de mai sus, cu excepţia celor de la "CEC", pe
baza L.C. din 1934, şi 12.000 lei "Împrumutul intern de consolidare 3% din 1935
cu cuponul neîncasat pe anul1940.
Libelele de mai sus şi titlurile rentelor le-am putut salva şi se găsesc la
mine. Hârtiile de valoare şi livretele sunt în păstrare la Of. parohial şi la voi
prezenta în persoană Consiliului Arhiepisopesc.
5. Un inventar complect şi obiectelor rămase în parohie se anecsează,
anexat sub. /.deodată cu acest raport.
7. Cheltuielile avute cu refugiul sunt 5.000 lei, iară despre pagubele
suferite am înaintat raport cu nr.848 din 2l.XI. a.c.
8. Eventuală schimbare de domiciliu voiu anunţa-o imediat P.V.C. În
prezent mă aflu tot în comuna Grozeşti-Oituz j. Bacău cercetând şi mângâind pe
credincioşii aşezaţi în cele două comune:Grozeşti şi Hârja, mai servind Duminica
şi în sărbători, alături de cucernicii preoţi din aceste comune.
Anexez şi ultimul inventar al averii parohiale la finea anului 1939, care cu
cel anexat la acest raport dă situaţia exactă din timpul ocupaţiei.Grozeşti-Oituz, J.
Bacău, luna dec. 1940. Semnează: Ion Rafrroiu, paroh, protop."
Arhiva CEDMNC, fond Protopopiatul ort. rom. Oituz, d. III. 4. 1940. p. 1.
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ANEXA V

Noi abuzuri asupra

preoţimii

Of. protop. Prejmer (scris în creion)
1. Parohia ort. rom. Tg. Săcuesc, Nr. 7311945, din 7 iunie 1945, Prea
Cucernice Părinte, Cu fiiască supunere am onoarea a Vă raporta că în ziua de 31
Martie am fost eliberat din închisoarea Sf. Gheorghe după ce am stat timp de 70
zile în celulă, singur ca cel mai mare criminal, cu un regim special, pentru
dragostea cu care am apărat interesele bisericii din Secuime precum şi interesele
românilor din parohiile pe care le-am vizitat, făcându-mi-se o înscenare ordinară,
care la urmă s-a dovedit curat mincinoasă. În celulă rămăsesem cu credinţa în
Dumnezeu şi cu trupul de pătimeam mereu, singur absolut, părăsit de toţi şi fără
sprijinul cuiva, decât al soţiei mele care alerga în toate părţile, pentru a mă putea
salva şi mă trece pe picior liber. Suferinţele fizice şi morale au trecut orice limite.
Fără mandat de arestare, încuiat de nu a ştiut nimeni de mine, din 22 martie până
în ziua de 19 aprilie, nu mi sa permis nici măcar de Sfintele Sărbători, chiar
spovedania şi împărtăşania, pe care o doream cu cea mai mare nerăbdare, ba în
ziua de Florii am fost pus să spăl celula şi să frec pe jos. Lectura mea a fost Sf.
Scriptură şi cartea de rugăciune, pentru care mi s-a făcut favoarea mare a mi se
lăsa la mine. Aceasta mi-a fost răsplata pentru curajul pe care l-am avut de a apăra
interesele bisericii mele în Secuime şi ale credincioşilor din parohiile pe care leam vizitat. Azi sunt bolnav, deprimat sufleteşte, averea cheltuită, dator şi mi s-a
comunicat că sunt trecut pe tableu la Tg. Săcuesc, dar, cu cea mai mare durere
trebuie să renunţ la această parohie, căci dacă mă voi întoarce acolo voi fi acum
poate chiar exterminat, căci au mai încercat odată de au tras prin geamul în
camera în care stăteam într-o seară la orele 21,15. Mă voi prezenta la I.P.S.Sa
personal de a raporta toate şi a cere altă parohie, dar nu în plasa Tg. Săcuesc, unde
am îndurat cele mai mari suferinţe morale.
Acestea am avut de raportat spre a lua act şi mă şti că sunt în concediu în
parohia Arini, pentru restabilire şi tratare medicală. Cu fiiască supunere: Preot
Ioan I. Rafrroiu."
Arhiva CEDMNC, fond Protopopiatul ort. rom. Oituz, d. III. 4. 1945, p. 4.
2. Parohia ort. rom. Arini, jud. Treiscaune, Nr. 7311945, din 10 iunie 1945.
Prea Cucernice Părinte, Subsemnatul, preot ortodox refugiat, din parohia
urbană Tg. Săcuesc, în anul 1940, şi utilizat în parohia Arini, jud. Braşov, azi
Treiscaune, cu onoare vin a Vă raporta spre a lua cunoştinţă următoarele:
Subsemnatul preot am fost arestat în 22 martie 1945, în gara Sf. Gheorghe, jud.
Treiscaune, de către detectivul Szabo de la Jandarmeria Sf. Gheorghe, dar nu
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mi-au spus că sunt arestat ci că trebuie să merg să semnez o declaraţie şi m-a dus
cu minciuni la închisoare şi am rămas până în 31 mai, când am fost eliberat.
Motivul a fost o înscenare foarte murdară, care s-a dovedit falsă, căci data au
greşit-o, când eu am putut stabili alibiul mea, iar la urmă au recunoscut că a fost o
înscenare, dar în modul cel mai grosolan alcătuită, aşa cum se vede că este o ură şi
un şovinism foarte acut. Eu în ziua de 6 martie am luat cuvântul la adunarea
populară din Braşov, cu alcătuirea guvernului Frontului Naţional Democratic şi
am vorbit în numele preoţilor democraţi din Treiscaune. Tot atunci am primit
circulara de la Uniunea Patriotică, de la prietenul Dr. Da în două exemplare spre a
alcătui U.P.D. în Treiscaune, iar la sosirea mea, în Sf. Gheorghe, tocmai m-am
întâlnit cu doi colegi la care le-am dat un exemplar din circulară spre a o ceti şi a
lua şi noi măsuri să ne constituim şi le-am cerut concursul, fapt la care ei şi-au dat
adeziunea foarte bucuros, urmând ca eu să fac formele, să-i convoc şi să ne
constituim, Acest lucru nu s-a mai putut face deoarece eu eram arestat şi au rămas
baltă până în ziua de astăzi toate. Eu, dela scăparea mea, m-am retras în parohia
unde sunt utilizat, în Arini, şi sunt în tratare medicală căci mă simt deprimat foarte
tare sufleteşte şi fiziceşte. Eu chiar am renunţat şi la parohia urbană Tg. Săcuesc
căci am avut foarte mult de suferit moralmente şi este credinţa mea că o
reîntoarcere a mea acolo poate ar face rău la unii care sunt certaţi cu morala şi mai
bine evit acest fapt urmând să cer o altă parohie, conform gradului de studii pe
care îl am şi meritului pe teren cultural şi bisericesc. Acestea am avut de raportat
spre a lua cunoştinţă şi a cunoaşte starea rea a preoţilor din Treiscaune şi a mea,
căci mi s-a luat şi sesiunea, ba chiar şi casa parohială, pe motiv că nu am drept să
locuiesc în ele. Eu chiar aşi ruga U.P.D. să facă o anchetă în acest caz cu mine şi
preoţii cari am avut de suferit să se constate a cui este vina în toate. Cu frăţească
dragoste, Preot Ioan 1. Rafrroiu.
Arhiva CEDMNC, fond Protopopiatul ort. rom. Oituz, d. III. 4. 1945, p. 1.
Notă:

Toate documentele sunt reproduse conform cu originalele.
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IDENTITATEA LINGVISTICĂ A CEANGĂILOR DIN
MOLDOVA. STUDIU DE CAZ: "MOLDVAI MAGYARSAG"
Conf. univ. dr. Ioan DĂNILĂ

The Linguistic ldentity of the Csango Population belonging to the Romanian
Regio o of Moldavia. Case study: "Moldvai magyarsag"
Abstract

Historical enigma - a syntagma brought to light by Gustav Weigand at the
beginning of the twentieth century - seems to be a still up to date characterization
of the Csango communities belonging to the Romanian region of Moldavia. The
linguistic anthropology, a discipline still in evolution, should make a deeper study
in order to clarify the concept. Consequently, both specialists and non-specialists
are dealing with the characteristics of this vernacular speechwhose results are
registered by the mass-media in an approximate way.
Our paper is trying to make a thorough study ofthe concrete facts recorded
by the "Moldavian Magyar Csangos gazette", Moldvai magyarsag, for its recent
year readers.
Keywords: historical enigma, csango communities, linguistic anthropology,
mass-media objectivity, mixed vemacular speech.

Una dintre cele mai exacte prezentări a specificului spiritual deţinut de
ceangăii din Moldova îi aparţine reputatului dialectolog clujean Ion Mării. O
reproducem integral nu numai pentru acurateţea organizării minidiscursului, ci şi
pentru fermitatea tonului: "În primul rând, trebuie precizat şi înţeles pentru
totdeauna de către toţi cei care doresc să cunoască adevărul şi sunt de bună
credinţă că, indiferent de originea (= etimologia) şi istoria cuvântului ceangău,
denumire unanim acceptată de savanţi (lingvişti, etnologi, istorici) şi de
politicienii maghiari, în ceea ce priveşte conţinutul real al acestui termen savant
avem - lingvistic, cultural şi religios - următoarea situaţie: 2 (două) sisteme
lingvistice dialectale (regionale, diatopice), o singură cultură şi o singură religie
(confesiune)" 1.
1. Mării, Precizări privind conţinutul real al tennenului ,. ceangău ", în voi. "Contribuţii la
lingvistica limbii române", Cluj-Napoca, Editura "Clusium", 2004, p. 17. Este de fapt textul
comunicării prezentate la două manifestări ştiinţifice organizate în acelaşi an, 2002, la Iaşi "Identitatea culturală a romano-catolicilor (ceangăi) din Moldova" (29 aprilie) şi, respectiv,
Bucureşti- "Originea, limba şi cultura ceangăilor" (5-6 iulie). Ambele seminare, internaţionale, au
purtat egida Academiei Române (al doilea, şi al Parlamentului României). Autorul deţine o
1
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Respectând proprietatea termenilor şi evaluând just caracteristicile
evidente ale acestui idiom mixt, Ion Mării utilizează elementul ştiinţific pertinent:
grai. Aşadar, precizează dialectologul clujean, există, "pe de o parte, un grai
românesc «ceangău» şi, pe de altă parte, un grai maghiar ceangău" 2 • Se deduce că
nu putem vorbi despre limbă şi nici măcar de dialect, ci de grai, defmit ca
"varietate teritorială de rang inferior a unei limbi, folosită pe un teritoriu restrâns
(uneori chiar într-o singură localitate) şi caracterizată printr-un număr limitat de
trăsături lingvistice neesenţiale. [ ... ] Termenul este integrat seriei ierarhice care
conţine ca unităţi de rang superior subdialectul şi dialectul" 3 . Deci apare încă o
treaptă, subdialectul, care îndepărtează mai mult idiomul în discuţie de statutul
unei limbi. Ion Mării reproduce în continuare patru trăsături prezentate de
Dumitru Mărtinaş în cartea "Originea ceangăilor din Moldova" (1985): 1.
,,rostirea lui sîn loc de (sau pentru) ş (sasă etc.= şase) şi a lui z în loc de} (cozoc
etc. = cojoc), rostire care, în cadrul românei dialectale, se mai întâlneşte în unele
graiuri dacoromâneşti din Banat şi la istroromâni"; 2. ,,rostirea (ce, ci), g (ge, gi)
în loc de t + e, i; d + e, i (jrace, unge etc. =frate, unde), rostire care se întâlneşte
şi în unele graiuri ardeleneşti şi care constituie una dintre particularităţile fonetice
fundamentale ale subdialectului bănăţean şi ale graiurilor din vestul Olteniei"; 3.
,,rostirea cu 1' (=1 muiat) în loc de i'în formele verbului a lua(< lat. levare): (eu)
leu etc. =(eu) iau, rostire ce (dar nu numai în cazul verbului a lua) se păstrează
până astăzi în dialectul aromân, constituind una din particularităţile fundamentale
ale acestui dialect"; 4. "păstrarea numai în acest grai românesc a cuvântului ler,
continuator allatinescului levir «cumnat>)", care până acum "nu a fost înregistrat
în nici un alt grai romanic" 4 • Cercetătorul clujean - care înainte de 1990 a
participat, împreună cu colegii de la Institutul de Filologie Română "A.
Philippide" din Iaşi, la anchetele dialectale din Butea, Săbăoani, Gherăieşti,
Pildeşti, Licuşeni şi Traian - a identificat o a cincea caracteristică a graiului
românesc ceangău: "forma cruscu pentru cuscru (< lat. consoc(e)rum)" 5 • Cele
cinci particularităţi sunt prezente şi în graiul maghiar ceangău. Acesta este, după

c

importantă experienţă în activitatea de cercetare, ca membru al colectivului de limbă română de la
Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu" al Academiei Române, filiala ClujNapoca şi în calitate de coautor al ,,Atlasului lingvistic român", al "Micului atlas lingvistic român"
şi al "Dicţionarului limbii române" (apud Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu, Dicţionar de lingvişti
şi filologi români, Bucureşti, Editura ,,Albatros", 1978, s.v. Mării, Ion.)
2
Ibidem. De remarcat poziţionarea între ghilimele a cuvântului ceangău din alăturarea "grai
românesc «ceangău»" şi notaţia simplă în al doilea caz: "grai maghiar ceangău", ceea ce susţine un
punct de vedere promovat de populaţia monolingvă, care "pasează" termenul - şi aşa, resimţit ca o
poreclă - înspre catolicii bilingvi.
[Liliana Ionescu-Ruxăndoiu], Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1997, s. v. grai.
4
Ibidem, pp. 17-18.
5
Ibidem, p. 18.
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clasificarea dialectologilor maghiari, unul dintre cele 8 sau 1O dialecte ale limbii
maghiare.
Problema identităţii lingvistice a comunităţilor romano-catolice de pe văile
Siretului, Trotuşului şi Bistriţei a determinat mai multe iniţiative ale unor
organizaţii nonguvernamentale sau politice, a căror reflectare în mass-media
scrisă poate fi distribuită în două direcţii: presa de orientare maghiară şi, respectiv,
presa românească. Din prima categorie face parte o singură publicaţie, Moldvai
magyarsag, aflată în 2013 în al XXIII-lea an de apariţie. Iniţial s-a subintitulat
"Gazeta ceangăilor din Moldova", apoi "Gazeta maghiarilor ceangăi din
Moldova" (ex., nr. 12/2007), pentru ca mai târziu să se adauge un adjectiv la
substantivul titular: "ceangăilor maghiari". Redacţia se află la Miercurea-Ciuc
(judeţul Harghita), iar finanţarea se realizează prin intermediul Fundaţiei
"Szekelyfold", din aceeaşi localitate. Are periodicitate lunară (nu am sesizat
numere duble sau triple) şi conţine între 22 (nr. 8 din 2013, de exemplu) şi 26 de
pagini A4. Coperta a III-a include datele generale privind editarea revistei, precum
şi o listă a abonaţilor din România 6 , din Ungaria şi din străinătate. Circa 80% din
suprafaţa tipografică este în limba maghiară (nu în graiul ceangăiesc!), iar câteva
articole sunt traduse în limba română (unele, de către Bartha Gyorgy, în lectura lui
Ion Nete)7 •
Cu ceva timp în urmă, Moldvai magyarsag includea rubrica bilingvă
"Revista presei", cu extrase din articolele referitoare la problematica romanocatolicilor din Moldova 8 . Aproape de fiecare dată era adusă în discuţie chestiunea
"limbii materne"- maghiara, uneori în articole de sine stătătoare 9 .

Între cei 33 de abonaţi din România, figurează şi ,,Prof Dănilă Ioan", singurul nume transcris cu
circumflexul rotund pentru cei doi ă. Din 2013, lista acestora s-a redus la 18, între care nu mai
apare nici un băcăuan. În plus, caseta tehnică a revistei include şi un corector: Ferencz S. Csilla.
7
Dintre publicaţiile cu un profil apropiat numim ,,Prietenul albanezului/Miku i shqiptarit" (2013
este al XIII-lea an de apariţie), editată de Liga Albanezilor din România, în care editorialul
(semnat de Oana Manolescu, preşedinta Ligii) este bilingv, iar ultima pagină este rezervată
vocabularului român-albanez. În rest, textele sunt redactate în limba română. De asemenea, o
revistă editată la nord de Dunăre (,.Albatrosul nisipurilor" - Liceul Teoretic Bechet, judeţul Dolj)
tipăreşte, în limba română, texte despre acţiunile comune cu localităţi din Bulgaria.
8
Nu toate articolele sunt traduse în maghiară: în numărul 3/2008, de exemplu, textul semnat de
Mihai Buznea în ,,Ziarul de Bacău" şi intitulat ,,Părinţii spirituali" este retipărit doar în limba
română, ca şi cele trei fragmente de articol din numărul 6/2008. (Era demnă de interes şi pentru
maghiari cronica unui eveniment de anvergură găzduit de Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"
din Bacău în mai 2008: Simpozionul Internaţional ,,Moştenirea periclitată. Culturi periclitate ceangăii din Moldova", iniţiată de organizaţii din Budapesta, Cluj-Napoca şi Bacău (Asociaţia
Maghiarilor Ceangăi din Moldova).
9
"În curţi am ţinut ore de limba maghiară" sau "Scopul nostru este îngrijirea tradiţiilor, reînvăţarea
cântecelor [... ] şi nu în ultimul rând a limbii materne" (Casă maghiară în Pustiana, în "Moldvai
magyarsăg", anul XVIII, nr. 5 (204), 2008, p. 5).
6
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1990, am asistat la o extensie a înţelesului pe care îl are termenul
"ceangău". "Secuii fugiţi în Moldova, «ceangăii secui» care nu au acceptat până
de curând numele de ceangăi, consideră limba lor şi mai deteriorată decât
«maghiara adevărată>>" 10 • Subtitlul însemnărilor este "0 altă poveste despre
stigmatizarea lingvistică" 11 , cu sintagme precum "supremaţia în limbă",
"fenomenul învinsului" sau "lumea limbilor". Acelaşi autor, Tănczos Vilmos,
iniţiază un ciclu de articole sub genericul "Investigarea lingvistică a ceangăilor
moldoveni" (în numărul pe septembrie 2013, a ajuns la episodul XI) şi subtitlul
,,Interacţiune lingvistică, asimilaţie lingvistică, transfer lingvistic şi stingerea
limbii".
Printre numele invocate, se află şi cel al lui Mărton Gyula, care "a atras
atenţia şi asupra faptului că influenţa limbii române nu se afirmă cu o intensitate
12
egală în diferite situaţii de comunicare şi în diferite tipuri de texte" • Lucrarea
citată (teza sa de doctorat, A moldvai csang6 nyelvyaras roman kălcsănszavai
[Împrumuturile româneşti ale graiului ceangău din Moldova], apărută la
Budapesta în 1969) a fost retipărită la Bucureşti, în 1972, de Editura "Kriterion".
Bibliografia nu oferă varianta în limba română a titlului lucrării şi, totodată, nu se
referă şi la studiul de dialectologie publicat de lingvistul maghiar din România
încă în 1958, ,,Perechi de cuvinte în graiul ceangău din Moldova" 13 • Mărton Gyula
(1916-1976) este recunoscut în filologia românească pentru "contribuţii în
domeniul lingvisticii generale şi mai ales al dialectologiei maghiare, cu referiri
speciale la influenţa limbii române asupra graiurilor maghiare" 14 •
Tănczos Vilmos îl citează pe Mărton Gyula şi pe alţi lingvişti maghiari
(Murădin Lăszl6, Pentek Jănos, Szilăgyi N. Săndor ş.a.), când vorbeşte despre
necesitatea "studierii dialectului românesc al ceangăilor trecuţi prin transferul de
15
limbă" • Analiza pe care o întreprinde în continuare este greşită şi expusă în
Tănczos Vilmos, Povestiri de etnograf despre identitatea lingvistică ceangăiască, în ,,Moldvai
magyarsăg", anul XVIII, nr. 2 (201), 2008, p. 18. În acelaşi articol, se vorbeşte despre faptul că "în
Moldova, printre ceangăi, limba maghiară are «gradaţii de valoare»" (ibidem) şi despre "limba
caraghioasă a ceangăilor de lângă Siret" (ibidem, p. 19).
11
Am tresărit citind nu "stigmatizarea", ci "sigmatizarea" (,,Defect de pronunţie din cauza căruia
nu se poate pronunţa (bine) sunetul s"- explicaţia pentru sigmatism, în DEX). Ar fi fost prilejul de
a comenta particularitatea fonetică definitorie a graiului ceangăilor: rostirea lui s pentru ş.
12
Tănczos Vilmos, Investigarea lingvistică a ceangăilor moldoveni, X, în "Moldvai magyarsăg",
anul XXIII, nr. 8 (267), 2013, p. 16118.
13
În "Omagiu lui lorgu Iordan cu prilejul împlinirii a 70 de ani", Bucureşti, Editura Academiei
R.P.R., 1958, pp. 557-569. Studiul include şi patru hărţi dialectale (pentru "creion", "slab", "brad"
şi "curte"), pregătite pentru viitorul ,,Atlas al graiului ceangău din Moldova", tipărit însă abia în
1991.
14
Jana Balacciu ... , op. cit., s.v. Marton Gyula.
15
Tănczos Vilrnos, Investigarea lingvistică ... , p. 18.
10
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termeni mai degrabă emoţionali (ca să nu spunem pătimaşi) decât ştiinţifici.
,,Printre lingviştii români nu se află niciunul care să recunoască existenţa
proceselor asimilatoare" 16 - decretează cercetătorul maghiar. ,,Din această cauză
discursul românesc privind situaţia lingvistică a ceangăilor - continuă Domnia Sa
-este dominat de asemenea clişee semidocte şi ideologizate care, deservind teze
17
naţionaliste, susţin ideologic practica românizării ceangăilor" • Mai departe,
autorul aşază între ghilimele sintagma lucrări lingvistice, cu intenţia vădită de a le
ridiculiza, şi adaugă epitetul "semidocte" (fără ghilimele), punându-le sub semnul
continuării, prin acestea, a operei lui Dumitru Mărtinaş. Tot aici sunt criticate
"monografiile de sate apărute sub egida şi cu sprijinul material al Episcopiei
Rornano-Catolice din Iaşi" 18 •
Ocupându-se distinct de lucrarea noastră, ,,Limba română în graiul
ceangăilor din Moldova", traduce în maghiară cu repetarea echivalentului pentru
"limbă" (nyelv), când legea proprietăţii termenilor obligă la utilizarea unui
corespondent adecvat pentru "grai": A ro mim nyelv a csangok nyelvjarasaban ".
În continuare se face o prezentare onestă a conţinutului cărţii. Ni se recunoaşte că
lucrarea este "demn(ă) de atenţie" 19 şi că, în calitate de profesor al Facultăţii de
Litere din cadrul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău, am cercetat pe teren
graiul din 29 de localităţi ceangăieşti, valorificând rezultatele şi cu prilejul unor
conferinţe naţionale şi internaţionale. Printre reproşurile care ni se fac două sunt
mai însemnate: "că limba unei părţi mai restrânse a catolicilor moldoveni este în
egală măsură şi românească, şi maghiară" şi că "marea majoritate a ceangăilor
dispunând de graiul românesc sunt înzestraţi cu competente lingvistice excelente
în folosirea acestei limbi, ca şi ortodocşii români" 20 •
Modul de prezentare, din care lipsesc în totalitate ghilimelele, este
subiectiv şi exagerat unilateral, ceea ce ne obligă la următoarele precizări:
1. Lucrarea noastră nu este semidoctă, câtă vreme este o teză de doctorat, girată
de unul dintre cei mai importanţi dialectologi români - Vasile Arvinte, de la
Universitatea "Al. 1. Cuza" din Iaşi, în calitate de conducător ştiinţific, şi aprobată
prin referatele întocmite de alţi cunoscuţi dialectologi: Ion-Horia Bîrleanu, Marin
Petrişor şi Constantin Frâncu; 2. Contribuţiile lui Dumitru Mărtinaş, fost discipol
al unui savant filolog, Alexandru Philippide, au fost verificate pe teren şi
confrrmate în cercetările proprii; 3. Nu a existat nici o convenţie cu Episcopia
Rornano-Catolică din Iaşi, ci am slujit doar adevărul ştiinţific; 4. Lucrarea noastră
16

Ibidem.
Ibidem.
18
Ibidem.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
17
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a fost apreciată pentru sobrietatea stilului şi caracterul pregnant informativ al
discursului; 5. În "Concluzii" (pp. 91-92) nu am expus niciuna dintre teoriile
partizane despre care se vorbeşte în revista tipărită la Miercurea-Ciuc. Dacă ar fi
fost de bună-credinţă, autorul ar fi citat următorul fragment: "Ceangăii din
Moldova utilizează limba română la nivelul competenţei lingvistice date de
proprietatea termenilor, de valorizarea contextuală a acestora şi de asocierea
21
referenţială adecvată" • Aşadar, competenţă, nu competente; lipsesc total
calificativele adjectivale ori adverbiale de tipul "excelente" şi dimensionarea
numărului vorbitorilor prin sintagma "marea majoritate"; 6. În anul 2008, la
simpozionul internaţional descris mai sus, am insistat asupra faptului că demersul
nostru ştiinţific este susţinut de un semiadverb, şi, evidenţiind că vorbitorii
bilingvi din cele 29 de localităţi vorbesc şi româneşte. 7. Inventarul lexical care a
22
făcut obiectul chestionarului, precum şi lista localităţilor anchetate sunt aceleaşi
cu cele ale cercetătorilor maghiari care au elaborat ,.A moldvai csang6 nyelvjaras
atlasza" (MCNA) [Atlasul graiului ceangău din Moldova] în 1991; 8. Nu am
respins niciodată contribuţiile dialectologilor maghiari. Dimpotrivă: "Utilizată în
asociere cu MCNA, lucrarea [noastră] îşi asumă o funcţie dacă nu corectivă,
atunci măcar compensatorie faţă de acesta" 23 .
De altfel, o parte dintre aceste concluzii le-am expus şi personal domnului
Tanczos Vilmos, prezent la simpozionul organizat de Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Bacău la 1 noiembrie 2013. În cuprinsul acestui eveniment
ştiinţific de mare ţinută, dr. Ştefan Lupu, din partea Departamentului de Cercetare
Biblică al Institutului Teologic Romano-Catolic "Sf. Iosif' Iaşi, a lansat ,,Biblia
de la Iaşi", eveniment istoric pentru mişcarea religioasă în general. La câteva
secunde după prezentarea conţinutului celei mai citite cărţi din lume, monseniorul
dr. Anton Despinescu s-a ridicat şi a cerut dreptul la cuvânt. Mărturisirea Domniei
Sale este relevantă pentru expunerea de până aici: ,,Biblia lansată astăzi aici nu
este numai un monument de credinţă şi spirit, ci şi de limbă românească. Prin
aceasta vreau să transmit încă o dată celor ce ne comentează identitatea că nu
suntem altceva decât români".

Ioan Dănilă, Limba română în graiul ceangăilor din Moldova, Bucureşti, Editura Didactică şi
2005, p. 91.
22
Dintre cele 91 de localităţi, imposibil de acoperit de o singură persoană într-un timp dat, ne-am
oprit la 27, considerate reprezentative pentru toate zonele, la care am adăugat două, Călcâi şi
Cădăreşti, importante pentru alte particularităţi lingvistice.
23
Ioan Dănilă, Limba ... , p. 91.
21
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ISTORIE ŞI MITOLOGIE ÎN POEZIA EMINESCIANĂ
Prof. Ligia-Dalila GHINEA

History and Mythology in Eminescu's Poetry
Absttract

This article is about romanian poetry inspired by history and mythology,
themes that are frequently used in the universal literature.
Keywords: Memento mori, Mihai Eminescu, romanian writer, poetry, epic,
history, Decebal, war, Rome, mythology, Zamolxis,
mythopoet, vanitas
vanitatum and ethos.
Eminescologii susţin că activitatea literară a lui Mihai Eminescu se întinde
pe parcursul a 17 ani şi de aceea prea puţine dintre proiectele sale s-au condensat
în opera sa defmitivă, important fiind faptul că marele scriitor român a absorbit
toate elementele literaturii antecedente, mitologia şi istoria regăsindu-se în marile
sale creaţii poetice, continuând drumul deschis de Gheorghe Asachi şi Dimitrie
Bo lintineanu.
Astfel, ancorat în spiritualitatea paşoptistă, universul liric eminescian
conservă, în prima etapă de creaţie, un model cosmologic platonician, având ca
motive dominante gândirea divină, cântecul, dansul, zborul, lumina. În concepţia
lui Platon, universul este fmit, sferic şi are ca lege universală armonia muzicală
(muzica sferelor), ca rezultat al structurii sale care se mişcă datorită rotaţiei
ritmice aştrilor. Această mişcare este generată de "Sufletul lumii", după cum a
numit Platon intelectul divin, plasat de Demiurg în centrul universului. De aceea
cosmosul apare drept o fiinţă vie şi raţională, iar fiinţa umană nu se poate simţi
străină în acest cosmos, fiind consubstanţială cu marea fiinţă a lumii.
Acest model cosmologic este abandonat în secolele XVI-XVII, datorită
ipotezelor heliocentrice ale lui Copemic şi studiilor lui Giordano Bruno, dar şi
datorită fizicii newtoniene, şi se conturează un altul. Noul model cosmologic
propune concepţia că universul este infmit, nu este sferic, are o pluralitate de
sisteme solare, nu are un centru real şi nu xistă nicio orientare absolută în lume.
Astfel, mecanismul, mişcarea, brusca aprindere sau stingere a materiaiei astrale
descoperite de Galilei, încoronează o altă viziune cosmogonică. Lucrarea lui I.
Kant, Critica ratiunii pure (1755), arată că universul este constituit dintr-o
infmitate de sisteme so Iare, formând împreună o "ordine universală". În acest
univers, corpurile cereşti se nasc şi dispar încontinuu. Odată cu schimbarea
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modelului sferic cu cel mecanic, se schimbă viziunea asupra locului fiinţei umane
în univers, fiinţa umană căpătând acum o conştiinţă tragică, înstrăinându-se.
Acest model cosmologic nou, numit Kantian, care demonstrează pierderea
consubstanţialităţii fiinţă-univers şi criza gândirii moderne, este prezent la Mihai
Eminescu într-o altă etapă a creaţiei sale, explicată de însuşi poetul, prin
pierderea credinţei. Pierderea credinţei se asociază cu sentimentul înstrăinării, în
multe poezii eminesciene, aşa cum sunt Epigonii, Melancolie, Luceafărul sau
Memento mori. Nu este vorba de o înstrăinare de patria romanticilor, ci de
pierderea patriei cosmice. Gândirea poetului descoperă, acum, absurditatea
existenţei şi se revoltă, căpătând ipostaza demonului răzvrătit din pricina
îndepărtării de începuturi. El resimte timpul ca pe un rău fundamental, în poemul
Memento mori absolutizând căderea, agonia lumilor în prăbuşire. Timpul este, în
acest text poetic, resimţit ca un timp echinoxial, adică un timp cosmic, în care
grecii vedeau imaginea eternităţii, iar Eminescu îl vede măsurat de cântecul
monoton al greierilor, orologii cosmice (,,Pe când greieri ca orologii, răguşit în
iarbă sună ... "). Timpul cosmic îşi pierde la Eminescu simbolul de imagine mobilă
a eternităţii şi capătă caracter istoric, când iese de sub semnul echinoxului şi intră
sub semnul solstiţiului. Marile crize ale umanităţii sunt înscrise, în poemul
Memento mori, sub semnul solstiţiului, înţeles ca ruptură tragică, în raport cu
continuitatea perpetuă a timpului echinoxial ("Şi-astăzi punctul de solstiţiu a sosit
în omenire 1 Din mărire la cădere, din cădere la mărire 1 Astfel vezi roata istoriei
întorcând schiţele ei... ". )Altfel spus, având conştiinţa istoricităţii, gândirea se
întoarce spre paradisul pierdut, al timpilor originari, istoria cu evenimentele ei
fiind privită, de poetul-filosof, ca un spectacol ,,panoramă a deşertăciunilor".
Poemul Memento mori, al cărui titlu se poate traduce "Aminteşte-ţi că vei
muri", reînvie, rând pe rând, era preistorică (cu omul paleolitic, ce poartă căciulă
de lup şi piei de urs pe umeri), Babilonul ("cetate mândră "), Egiptul, Ierusalimul
("cetatea ce-n văi doarme''), Grecia (,,cer frumos, adânc-albastru, străveziu,
nemărginit'').

Momentul închinat Romei, conduse de Cezar, surprinde ochiul cititorului,
care constată, încă o dată, dragostea poetului pentru istorie: ,,Evul arde - Roma
este oceanicu-i mormânt", fiindcă "din frunte-i cântă Neron ... cântul Troiei
funerar".
Episodul Daciei, care este asociată paradisului pierdut, începe cu
prezentarea unui spaţiu mitic şi a unui peisaj fantastic, a unui spaţiu ondulat de
muntele sacru (,,Munţi se-nalţă, văi coboară''), armonia fiind coordonata acestui
topos sacralizat, nu doar datorită frumuseţii neobişnuite a cadrului descris, ci şi
datorită zeilor, sub protecţia cărora se află acest tărâm ("Zeii Daciei acolo locuiau
-pe-acea poartă din munte coboară'').
Chiar din strofa a doua a acestei secvenţe, poetul face referire la mitul
etnogenezei românilor: povestea Dochiei, zâna cea frumoasă, urmărită de Traian
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pe muntele Pion. Epitetul, personificarea şi hiperbola sunt figurile de stil care
descriu atât cadrul feeric, această natură paradisiacă, luxuriantă, umanizată, cât şi
frumuseţea de basm a Dochiei: ,,Aernl în unde albastre scânteiază"; "Haina
lungă şi albastră e cusută numa-n stele" "Părn-i lung de aur galben e-mpletit în
cozi pe spate" . Concluzia noastră nu poate fi decât aceeaşi cu a scriitorului: ,,Ăsta
i raiul Daciei veche- a zeilor împărăţie .. ./ Colo Dunărea bătrână ... Colo unde stau
Carpaţii ... "
După fixarea indicilor spaţio-temporali, urmează episodul luptei dintre
daci şi romani, descrise în ritmuri de epopee, luptă care angajează şi zeii dacilor,
şi zeii romanilor. Oştirea dacă este condusă de Zamolx care "mână caii lui de
fulger şi-a/lui car", iar cea romană, de Jupiter, care ,,pe titani i-a eliberat", pe
Marte şi pe Vulcan. În timpul confruntării, întregul univers pare perturbat, liniştea
şi armonia primordială fiind înlocuite de fulgere, tunete, mişcare: "Nori ca de
baza it de aspri
se zidesc .. ./Zeii urlă, stânci se clatin .../Răsculatu-s-a
Universul?". Întreaga natură pare să participe la luptă: "stelele-n oştiri se
mişcă ... împăraţii sori se-ncaier? ... Moare lumea? ... Cade Roma? ... Surpă cernl pe
pământ? ... ". Imaginea este apocaliptică, iar conflictul pare că nu se mai sfărşeşte,
fiindcă oştirile sunt la fel de pJitemice, de neînfrânt: "Lupta-i crndă, lungă,
grea ... Neînvinşi şi-unii şi-alţii ... Neclintiţi stau şi-unii şi-alţii, în măreaţă lupta
lor".
Finalul confruntării vine odată cu rănirea lui Zamolx care este fulgerat de
Jupiter şi cu retragerea armatei zeilor daci: "C-o strigare rece, Joe fulgern-i-nfigen coaste/ Şi-a zeilor Daciei crndă şi măreaţă oaste/ Orbită-aude glasul părintelui
lor rănit".
Imaginea căderii Daciei este redată cu ajutorul elementelor naturii
umanizate, Dunărea, marea, care cântă înfrângerea, cu tristeţe: ,Jn imagini de
talazuri cântă-a Daciei cădere".
Eroismul dacilor, care nu vor să cadă robi, ne duce cu gândul la ceea ce
spunea Herodot, părintele istoriei, despre daci: că au fost cei mai viteji dintre
traci.
Portretul făcut de Eminescu acestor războinici este uimitor şi unic în
literatura română, reliefănd frumuseţea, forţa, eroismul, patriotismul şi unitatea:
,,Dacii-s 'nalţi ca brazi de munte, tari ca şi săpaţi din stâncă/ Crnnt e ochiul lor
cel mare, Tristă-i raza lor adâncă/ Tari la braţ şi drepţi la suflet, şi pieptoşi cu
spete late/Ş-a lor plete lungi şi negre pe-umeri cad de semizeu/ Vor mai bine-o
moarte crndă decât o viaţă sclavăl Toarnă-n testele măreţe vin şi peste el otravă/
Şi-n tăcerea sfântă-a nopţii, ei ciocnesc, vorbesc şi râd. "
Sfărşitul acestor luptători impresionează orice cititor, căci vieţile "ducilor
daci" se sting" una câte una", iar moartea lui Decebal şi blestemul rostit în aceste
ultime clipe prevestesc, parcă, decăderea şi destrămarea Imperiului Roman din
cauza revoltei popoarelor asuprite: "Vai vouă romani puternici!/ Umbră spulbere
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şi spuză,

vz-z manrea, tot aşa de-adânc
o cer".
Blestemul lui Decebal este repetat ca un ecou " din stânci în stânci", încheind
secvenţa aceasta a poemului eminescian.
Imaginea Cezarului urmează acestui sfărşit dramatic al dacilor, el
cugetând la soarta lumii, la sensul măririi, la efemeritate, la condiţia umană
limitată. Caracterul reflexiv al textului este accentuat prin interogaţii retorice:
,,Avem noi în mâini a lumii soarte sau cortegi de vise? ... Şi dacă mor ei, suntem
noi nemuritori? "
Finalul poemului aduce, prin motivul deşertăciunii şi interogaţii retorice, o
notă de scepticism care sugerează de ce poetul îşi intitulase, mai întâi, acest poem
"Vanitas vanitatum ":"Ce-a rămas, oame, din puterea ta?- Nimic!". Un alt motiv
literar, fortuna labilis, prezent în aceste versuri finale, demonstrează că subtitlul
poemului (panorama deşertăciunilor) şi titlul iniţial sunt justificate: "În zădar le
scrii în piatră şi le crezi eternizate/ La nimic reduce moartea cifra vieţii cea
obscură/ Căci gândirile-s fantome când viaţa este vis." Viaţa ca vis şi ataraxia
coexistă în aceste versuri ale poemului Memento mori, unic în literatura română,
conturând, cu o limpezime specifică doar poetului nostru naţional, concepţia
eminesciană despre viaţă şi moarte, despre mărire şi cădere, apelând la istorie şi la
mitologie.
Ipostaza poetului, în fmalul poemului, nu neagă existenţa, ci, cu luciditate,
creează un univers compensativ prin poezie: "Şi de-aceea beau paharul poeziei
înfocate. "
Putem concluziona, după cum afirma şi Ioana Em. Petrescu, că în
Memento mori, modelul cosmologic platonician este abandonat în favoarea
celui Kantian, conturând viziunea eminesciană despre relaţia gândire-univers şi
concepţia sa despre poet şi poezie.
din

mărirea-vă

s-alege/ Cât de

naltă

căderea .. ./ Moartea voastră firea-ntreagă şi popoarele
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ARHIVELE GĂLĂŢENE LA CEAS ANIVERSAR.
65 DE ANI ÎN SLUJBA COMUNITĂŢII
Dr. Adrian POHRIB
An Anniversary of the Archives of Galaţi. 65 Y ears in Communal Service
Abstract

The article aims tobe a eulogy brought to the Archives of Galaţi and to the
employees of this institution. The following topics are discussed: a short history
of this institution, the archive funds and collections therein preserved, some
aspects regarding the way the information conveyed by the documents is
processed and the procedures of offering professional assistance to the documents
owners and issuers.
Keywords: the Archives of Galaţi, anniversary, documents, professional
assistance.
Scurt istoric instituţionaL Ca urmare a aplicării prevederilor
Regulamentului Organic, în 1831 în Ţara Românească şi 1832 în Moldova, a luat
fiinţă una dintre cele mai vechi instituţii de cultură din ţară, Arhivele Statului,
despre care Gheorghe Asachi, cel dintâi arhivist al statului în Moldova, spunea că
reprezintă "sanctuarul drepturilor compatrioţilor".
O reglementare modernă a activităţii administraţiei de stat şi implicit a
statutului Arhivelor apare abia după anul 1832, când are loc organizarea arhivelor
instituţiilor de stat şi apariţia Arhivelor Statului ca organ cu atribuţii în domeniu,
fapt care atrage concentrarea în depozitele Arhivelor Statului a unor importante
fonduri de arhivă din cuprinsul judeţului Galaţi.
Până la înfiinţarea Arhivelor Statului la Galaţi, documentele create în această
parte a ţării au fost fie predate Arhivelor Statului din laş~ fie păstrate de către creatorii
de arhivă.
Filiala Arhivelor Statului Galaţi a luat fiinţă în urma HCM nr. 472/1951, prin
care se stabileau atribuţiile şi normele de funcţionare ale Arhivelor Statului şi se
extindea reţeaua unităţilor acestora. Efectiv, filiala şi-a început activitatea la 15
septembrie 1951, sub denumirea de Serviciul Arhivelor Statului - Regiunea Galaţ~
având iniţial în subordine filialele Brăila şi Tulcea. În februarie 1956, în urma
modificării împărţirii teritorial-administrative a ţări~ filiala Tulcea a trecut în cadrul
Serviciului Regional Constanţa, iar în subordinea Serviciului Regional Galaţi au trecut
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filialele Tecuci şi Focşani. Ca efect al noii împărţiri administrative din anul 1968, prin
care erau desfiinţate regiunile şi reînfiinţate judeţele, Serviciul Galaţi al Arhivelor
Statului s-a transformat în filială, având rază de competenţă judeţul Galaţi.
În decursul existenţei filialei, în funcţie de posibilităţile materiale şi de
îmbogăţirea cantitativă şi calitativă a bazei documentare, instituţia şi-a desfăşurat
activitatea succesiv în mai multe sedii, cu spaţii de depozitare tot mai generoase.
În prezent, Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale dispune de un
local construit în anul 1979, care corespunde necesităţilor specifice instituţiei, situat în
unul din cele mai moderne cartiere ale oraşului Galaţi (Cartierul Ţiglina).
La momentul dării în folosinţă localul reprezenta mândria Arhivelor
Statului din România, motiv pentru care în anul următor mai multe delegaţii din
RP Chineză, RSF Iugoslavia şi RP Polonă au vizitat sediul. La scurt timp după
efectuarea vizitei, şeful Direcţiei Generale a Arhivelor Statului, general-maior
Ionel Gal, adresa următorul mesaj şefului filialei, Cezar Bejan: "Conducerea
Direcţiei Generale, apreciind în mod deosebit aportul Dumneavoastră şi al
colectivului filialei la buna desfăşurare a activităţii Direcţiei Generale pe linia
relaţiilor externe, competenţa cu care aţi organizat şi asigurat în anul 1980
primirea şi îndeplinirea obiectivelor programelor vizitelor la filială şi în
municipiul Galaţi ale delegaţiilor din RP Chineză, RSF Iugoslavia şi RP Polonă,
precum şi solicitudinea arătată oaspeţilor străini, vă aduce calde mulţumiri şi vă
doreşte, Dumneavoastră şi colaboratorilor, noi succese în activitatea profesională
şi în viaţa personală".
Prin amplasament, concepţie arhitecturală, elemente de finisare exterioară şi
decorare, chiar şi în zilele noastre, clădirea se integrează armonios în ansamblul
arhitecturii locale, evidenţiind, în acelaşi timp, specificul instituţiei culturale pe care o
adăposteşte, asigurând condiţii corespunzătoare pentru păstrarea şi conservarea
tezaurului arhivistic, respectiv pentru preluarea în continuare a documentelor care fac
parte din Fondul Arhivistic Naţional.
În primii ani ai activităţii filialei, principala sarcină a constituit-o preluarea
documentelor aflate în păstrarea diferitelor instituţii şi întreprinder~ în vederea salvării
lor de la distrugere sau degradare. Ulterior, baza documentară s-a îmbogăţit cu alte
fonduri importante, în special pentru perioada modernă şi contemporană.
Ca obiect de activitate, conform prevederilor legale, Arhivele Naţionale au
atribuţii în ceea ce priveşte administrarea, supravegherea şi protecţia specială a
Fondului Arhivistic Naţional.
Referitor la personalul de care dispune Serviciul Judeţean Galaţi, aceasta
este compus în prezent din 11 salariaţi (opt cu studii superioare şi trei cu studii
medii). Ne place să credem, şi suntem ferm convinşi, că această diferenţiere o
facem doar din punct de vedere statistic, pentru că în realitate suntem o mare
familie.
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Fondurile şi colecţiile de arhivă deţinute. Serviciul Judeţean Galaţi al
Arhivelor Naţionale deţine în prezent o mare varietate de fonduri şi colecţii
arhivistice, care, după specificul organizaţiilor care le-au creat şi după conţinut,
se pot clasifica în: fonduri administrative, judecătoreşti, jandarmereşti şi
poliţieneşti, portuare, economice, fonduri privind problemele de muncă, sănătate
şi asigurări sociale, învăţământ şi cultură, fonduri ale unor organizaţii
internaţionale, totalizând peste 7.000 metri liniari de documente.
Fondurile administrative, deosebit de importante prin varietatea şi valoarea
informaţiilor pe care le cuprind, au fost create de instituţii diferite, precum: prefecturi,
preturi, sfaturi populare regionale şi raionale, primării municipale, orăşeneşti şi
comunale. Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale are în prezent 132 de
fonduri administrative, din perioada anilor 1828-1977. Printre acestea, se detaşează,
prin importanţa lor, fondurile: Rezidenţa Regală a ţinutului Dunărea de Jos,
Inspectoratul General Administrativ Galaţ~ Prefectura judeţului Tecuc~ Primăria
municipiului Galaţ~ Sfatul Popular al Regiunii Galaţi etc.
Fondurile judecătoreşti, aproximativ 30 la număr, au ca date extreme anii
1836-1968. Informaţii istorice valoroase se găsesc mai ales în fondurile arhivistice
Curtea de Apel Galaţi şi Tribunalul judeţului Covurlui.
Fondurile economice reprezintă o altă categorie importantă, remarcându-se:
fonduri agricole, fonduri privind activitatea industrială, comercială, bancară, vamală
etc., care acoperă cronologic perioada 1900-1970 (Consilieratele Agricole ale
judeţelor Covurlui şi Tecuci, Camerele de Comerţ şi Industrie Galaţi şi Tecuc~
Serviciul Docurilor Galaţ~ Comisia Judeţeană de Reformă Agrară Covurlui etc.).
Categoria fondurilor jandarmereşti şi poliţieneşti este reprezentată de un
număr destul de mare de fonduri din anii 1917-1948; informaţii importante din
perspectivă istorică oferă fondurile: Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţ~ Poliţia
oraşului Galaţi, Inspectoratul Regional de Jandarmi Galaţi, Legiunea de Jandarmi
Covurlui ş.a.).
Fondurile portuare conţin documente datate în perioada anilor 1879-1958,
cele mai importante fiind Inspectoratul General al Navigaţiei şi Porturilor şi Căpitănia
Portului Galaţi.
Un loc aparte în tematica informaţiilor istorice furnizate de documentele
Serviciului îl ocupă acelea referitoare la relaţiile internaţionale şi politica externă a
României în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al
XX-lea, în special în legătură cu problema Dunări~ reprezentative în acest sens fiind
fondurile Comisia Europeană a Dunării şi Comisia Mixtă a Prutului. Aceste arhive
sunt cu atât mai importante, cu cât ele sunt printre puţinele fonduri ale unor instituţii
internaţionale aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale ale României.
În anul 1856, prin Tratatul de Pace de la Paris, este înfiinţată Comisia
Europeană a Dunării (CED) având ca membri marile puteri europene, sediul fiind
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stabilit la Galaţi. În ansamblu, prevederile Tratatului de Pace de la Paris referitoare la
un progres, reglementând navigaţia pe Dunăre în baza unei
convenţii internaţionale multilaterale. Înfiinţarea CED, în condiţiile istorice de atunc~
a avut un caracter pozitiv, Comisia constituind, prin însăşi existenţa sa, o stavilă în
calea tendinţelor expansioniste ale marilor puteri vecine. În acelaşi timp, lucrările de
amenajare a fluviului pentru navigaţie vor permite intensificarea transporturilor
fluviale şi maritime, a legăturilor comerciale ale României cu Europa şi întreaga lume
ş~ implicit, dezvoltarea economică a oraşului şi a ţării. Comisia, iniţial constituită
pentru o perioadă de doi ani, şi-a prelungit activitatea până în anul 1949, reprezentând
un instrument pentru apărarea intereselor şi impunerea dominaţiei marilor puteri
europene în această zonă de extrem de importantă din perspectivă economică şi
Dunăre marchează

strategică.

Acest fond de arhivă cuprinde peste 5.800 unităţi arhivistice (dosare),
însemnând 176 metri liniari de arhivă. O mare parte din arhivă lipseşte datorită
distrugerilor provocate în urma bombardamentelor asupra Galaţiului în anul 1917 şi
datorită preluări~ în anul 1939, a arhivei unor servicii din cadrul CED de către
Serviciul Dunării Maritime de la Sulina, arhivă care ulterior nu a mai putut fi
recuperată (este vorba despre: Casa de Navigaţie, Serviciul Tehnic, Inspecţia de
Navigaţie, Căpitănia Portului Sulina şi Serviciul Spitalelor).
Fondul oferă în engleză, germană, franceză, italiană, rusă, română, dar în
special în limba franceză, informaţii privind aspectele relaţiilor internaţionale legate
de problema Dunări~ a relaţiilor României cu CED, privind circulaţia navelor pe
Dunăre, taxele şi regulamentele de navigaţie, traficul de mărfur~ evoluţia
meteorologică şi hidrografică în sectorul Dunări~ accidente şi naufragii. Documentele
fondului, datate 1856-1949, sunt variate: protocoale, rapoarte diplomatice, dări de
seamă, situaţii statistice, fotografi~ planur~ hărţ~ dosare personale ale angajaţilor etc.
Principalele probleme care pot fi abordate pe baza documentelor din fond sunt:
evoluţia relaţiilor internaţionale în problema Dunării, poziţia României de apărare a
intereselor şi suveranităţii sale pe Dunăre, istoricul lucrărilor de amenajare pentru
navigaţie a sectorului Dunării maritime, rolul economic al gurilor Dunării în comerţul
european şi mondiaL consecinţele Primului Război Mondial asupra navigaţiei pe
Dunăre.

În ceea ce priveşte fondul Comisia Mixtă a Prntului, documentele lui
oglindesc încercările de amenajare pentru navigaţie a Prutulu~ lucrări efectuate în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea de către statele
membre ale acestei comisii: România, Rusia şi Austro-Ungaria.
Din punct de vedere cronologic, documentele deţinute de Serviciul Judeţean
Galaţi al Arhivelor Naţionale acoperă perioada 1491-1992. Cel mai vechi document
aflat în depozitele acestei instituţii îl are ca emitent pe unul dintre domnitorii cei mai
de sarnă ai Moldove~ Ştefan cel Mare, de numele căruia se leagă cele mai multe danii
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de sate din judeţul Covurlui. DocumentuL datat 1491, este redactat în limba slavă pe
pergament şi reprezintă un hrisov prin care domnitorul întăreşte lui Stanciu stăpânirea
asupra satului Drăghişani. În ordine cronologică urmează uricul de întărire dat de
Petru Rareş, în 1528, unor boieri pentru satul Oţeleşti, de pe râul Berhec~ care este un
original în limba slavă, cu pecete mare atârnată, din ceară roşie.
Din punct de vedere al geografiei istorice, un interes deosebit îl prezintă cele
nouă hărţi medievale din perioada 1691-1766. Editate la Viena, Nurnberg şi Paris de
către geografi de seamă ai timpulu~ ele înfăţişează sud-estul Europei şi bazinul
Dunării, inclusiv Ţările Române.
Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale păstrează importante fonduri
şi colecţii personale. Fondul personal ,,Prof Ioan C. Bohociu", cu anii extremi 18871968, scoate în evidenţă o mare personalitate a muzicii simfonice româneşti. Ioan
Bohociu s-a născut în comuna Crăieşti din judeţul Covurlu~ a fost absolvent al
Conservatorului din Leipzig, compozitor, dirijor şi profesor de muzică la Liceul
"Vasile Alecsandri" din Galaţi. În anul 1919 a dirijat primul său concert simfonie la
Ateneul Român din Bucureşt~ unde s-au interpretat lucrări de Motzart, Maischner şi
chiar lucrări proprii. Societatea Compozitorilor Români a hotărât în anul 1930, la
solicitarea revistei muzicale "Tempo" din Praga care urma să editeze un număr special
închinat muzicii româneşt~ să fie prezentată activitatea prof Bohociu.
Extrem de interesantă este şi colecţia personală ,,Prof Ştefan Bujoreanu",
donatoruL fost profesor de latină la Huş~ manifestând înclinaţii pentru istorie, s-a
preocupat mult de strângerea, studierea şi publicarea vechilor documente istorice care
prezintă ţinutul Horince~ locul său de baştină. Colecţia conţine 297 unităţi arhivistice
din anii 1742-1978.
Începuturile epocii moderne găsesc oraşul Galaţi într-un proces de dezvoltare
economică, socială şi culturală. După Pacea de la Adrianopol s-au creat condiţii
favorabile dezvoltării economice a Ţărilor Române şi extinderii comerţului extern. În
această conjunctură a fost introdus regimul porto-franco la Galaţ~ eveniment care a
dat un puternic impuls dezvoltării pe multiple planuri a unicului port al Moldovei.
AstfeL prin hrisovul de la 1 octombrie 183 7, domnitorul Mihail Sturdza acordă
statutul de porto-franco oraşului Galaţi.
În lupta pentru Unirea Principatelor, oraşul Galaţi a fost unul din cele mai
active centre unioniste din ţară. Sub îndrumarea unui comitet special constituit,
unioniştii gălăţeni au desfăşurat o vie propagandă, prin apeluri adresate populaţiei şi
demascarea abuzurilor săvârşite de partida antiunionistă.
Unirea Moldovei cu Ţara Românească şi reformele realizate sub domnia lui
Alexandru Ioan Cuza sunt pe larg oglindite în documentele din fondul Primăriei
oraşului Galaţi şi în colecţia ,,Documente". Actul dec/ararisitoriu al voinţei obştei din
1856 şi Petiţiunea pentru unirea definitivă a Ma/do-României din 1861 reflectă
atitudinea unionistă a populaţiei oraşului Galaţi. Un număr de 165 de telegrame
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adresate lui Alexandru Ioan Cuza şi Mihail Kogălniceanu de către locuitorii din oraşe
şi sate din întreaga ţară, prin care îşi manifestă adeziunea faţă de măsurile luate de
domnitor şi reforma agrară din 1864, se păstrează în colecţia ,,Documente".
În aceleaşi fonduri se găsesc informaţii despre Războiul de Independenţă.
Printre acestea se remarcă brevetul prin care se conferă generalului Alexandru Cernat
Medalia militară pentrn merite deosebite în Războiul de independentă şi documentele
care atestă înfiinţarea la Galaţi a unui spital pentru soldaţii români răniţi.
Cinstirea lui Mihai Eminescu s-a făcut şi la Galaţi prin dezvelirea, în anul
1911, a statuii poetului. Se păstrează Actul comemorativ de la dezvelirea monumentului, semnat de mari personalităţi ale vremii: C.C. Arion, Episcopul Nifon Niculescu,
Duiliu Zamfrrescu, Mihail Sadoveanu, Maria Filloti, Costin Petrescu, Ion Minulescu,
Emil Gîrleanu. Dimitrie Anghel ş.a.
Informaţii deosebite din perspectivă istorică în legătură cu participarea
României la Primul Război Mondial se regăsesc în cele peste 100 de comunicate
oficiale ale Prefecturii judeţului Covurlui, din perioada 16 august 1916-11
februarie 1917. Meritele deosebite ale gălăţenilor în timpul războiului au fost
recunoscute şi de aliaţii noştri. O publicaţie a Primăriei din anul 1921 informa
opinia publică despre sosirea generalului Badoglio la Galaţi şi decorarea oraşului
cu Crucea de Război a Italiei, pentru ca în anul următor generalul Berthelot să
acorde Crucea de Război Franceză.
De asemenea, un bogat material documentar regăsim în fondurile şi
colecţiile deţinute de Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale pentru
perioada interbelică şi în legătură cu participarea României la cel de-Al Doilea
Război Mondial.
Activitatea de valorificare a informaţiilor din documente. În decursul
existenţei sale, Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale a desfăşurat o bogată
activitate de valorificare ştiinţifică şi cultural-educativă a documentelor aflate în
păstrarea sa, activitate care îmbracă două aspecte: valorificarea documentelor de către
cercetătorii care studiază la sala de studiu în vederea elaborării unor lucrări de
specialitate şi valorificarea de către lucrătorii din sistemul Arhivelor Naţionale.
În legătură cu ultimul aspect, în dorinţa de a veni în sprijinul cercetării
istorice, au văzut lumina tiparului lucrările: Comisia Europeană a Dunării inventar arhivistic (1987), Tezaur documentar gălătean ( 1988), Din istoria
Politiei române. Politia oraşului Galati între anii 1832-1949. Istoric şi
documente (2013), Industriaşi şi comercianti gălăteni. Mărci de fabrici şi comert
(1890-1940) (2013), Societatea Branşelor Galati. Scurt istoric şi documente
(1896-1946) (2016).
Arhiviştii Serviciului au publicat în decursul anilor numeroase studii şi
articole în: "Revista Arhivelor", "Archiva Moldaviae", "Acta Bacoviensia",
,,Danubius", ,,Dunărea de Jos" etc.
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Pe linia colaborării cu alte instituţii, aducem în atenţie parteneriatul încheiat
cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale (ICEM) Tulcea în vederea realizării
proiectului ,,Europolis", fmanţat de către Administraţia Fondului Cultural
Naţional (AFCN). Proiectul, lansat în luna iunie 2013 şi coordonat de ICEM
Tulcea, având ca parteneri Muzeul Naţional al Literaturii Române Bucureşti,
Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale şi Biblioteca Orăşenească Sulina,
şi-a propus să aducă în atenţia publicului larg multiculturalitatea oraşului Sulina,
precum şi evidenţierea ca model de bună practică a relaţiilor de colaborare,
interacţiune şi cooperare continuă a diverselor grupuri culturale, etice şi religioase
din Sulina sfărşitului de secol XIX şi începutului de secol XX.
În ceea ce priveşte proiectele, anul acesta intenţionăm să edităm, în
colaborare cu Muzeul de Istorie ,,Paul Păltânea" şi cu sprijinul Consiliului
Judeţului Galaţi, un album de documente referitor la Comisia Europeană a
Dunării, care va cuprinde o serie de documente reprezentative create de această
instituţie internaţională în perioada 1856-1948.
O altă formă de valorificare în scopuri ştiinţifice a patrimoniului arhivistic
a constituit-o participarea personalului cu comunicări la sesiuni ştiinţifice şi
.
.
stmpoz;toane.
În cadrul activităţii de popularizare şi valorificare cultural-educativă, un
rol principal I-au avut, şi îl au în continuare, expoziţiile de documente. Trebuie
menţionată, în primul rând, expoziţia permanentă a Serviciului, cu o temă
adaptată specificului local, şi anume, Dunărea în istoria poporului român. Pe
lângă aceasta, Serviciul a organizat numeroase expoziţii temporare cu tematică
variată, de la sigilografie şi heraldică, la trecutul urbanistic al oraşului Galaţi.
Activitatea de valorificare din perspectivă practică a căpătat noi valenţe
după anul 1990, când s-a amplificat importanţa instituţiei noastre în cadrul
societăţii civile. Activitatea desfăşurată de angajaţii Arhivelor a fost şi este
puternic ancorată în realităţile sociale, prin implicarea în efortul general de
repunere în drepturi a persoanelor fizice şi juridice, pe baza legislaţiei în vigoare.
Astfel, s-au eliberat mii de acte (numai în anul1998 au fost eliberate aproximativ
8.000 acte), documente referitoare la proprietăţi, certificate de vechime în muncă,
certificate de şcolarizare, acte de stare civilă etc. Parafrazând dictonul latin
"Toate drumurile duc la Roma", putem afirma că ,,După anul 1990, toate
drumurile au dus la Arhive".
Am dat, dăm, şi vom da dovadă de solicitudine, înţelegere, strădanie şi
competenţă în rezolvarea problemelor cetăţenilor. Au fost mulţumiri, dar şi
nemulţumiri, pentru că în multe cazuri numai dorinţa, bunăvoinţa şi priceperea nu
sunt de ajuns, dar, în ansamblu, putem spune că realizările au fost mai mari ca
neîmplinirile.
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De remarcat faptul că în deceniul şapte al secolului trecut Arhivele au fost
printre primele instituţii ale statului care au adoptat sistemul informaţional pe alţi
suporţi decât cel clasic. Discuţiile purtate la al XII-lea Congres Internaţional al
Arhivelor (CIA) de la Montreal din anul 1992 s-au axat, în mare parte, pe
problema informatizării şi a formării de cadre. Din păcate, constrângerile de natură
materială au făcut ca începuturile atât de promiţătoare să intre într-un con de
umbră, dar avem ferma convingere că imperativele vieţii de zi cu zi vor rezolva şi
această problemă, care, în opinia noastră, trebuie să se bucure de cea mai mare
atenţie.

Un alt aspect al activităţilor noastre şi o preocupare constantă în vederea
păstrării documentelor, a protejării lor, este pregătirea documentelor în vederea
microfilmării şi microfilmarea acestora, constituindu-se un fond de asigurare care
oferă posibilitatea folosirii rolei de microfilm în circuitul de cercetare a
documentelor
Asistenta de specialitate la nivelul creatorilor şi deţinătorilor de
documente. În conformitate cu prevederile legale, Arhivele Naţionale au atribuţii
în ceea ce priveşte administrarea, supravegherea şi protecţia specială a Fondului
Arhivistic Naţional. În acest context, Serviciul Judeţean Galaţi acordă asistenţă de
specialitate şi asigură desfăşurarea unitară a operaţiunilor arhivistice la nivelul
tuturor creatorilor şi deţinătorilor de documente din raza judeţului.
Epilog. În încheiere, dorim să subliniem colaborarea foarte bună cu
instituţiile culturale, administrative, economice de pe raza judeţului pe linia
acordării asistentei de specialitate, îndrumării şi valorificării documentelor de
arhivă.

actul de întemeiere afirma că Arhivele reprezintă un "object
care meritoriseşte toată luarea aminte a stăpânirii", de-a lungul existenţei
instituţionale au fost depuse eforturi considerabile în sensul conştientizării de
către publicul larg, dar şi de către cei care conduc destinele ţării, că orice
societate civilizată are datoria să ocrotească şi să considere Arhivele ca bunul cel
mai de preţ, care conferă legitimitatea şi conştiinţa unui popor.
Argumentele sunt nenumărate şi greu de combătut. După evenimentele
din decembrie 1989, numeroase instituţii, persoane fizice, dar şi cercetători au
realizat importanţa Arhivelor şi au făcut apel la acestea pentru a-şi justifica
anumite drepturi de natură patrimonială sau pentru a rescrie adevărata istorie.
Călăuziţi de deviza care înnobilează stema Arhivelor, "Semper Veritati"
(,,Întotdeuna Adevărul"), asigurăm pe toţi cetăţenii că instituţia Arhivelor a fost,
este şi va rămâne o instituţie în slujba comunităţii.
Cu toate

că
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1528 martie 7, Iaşi. Urie de întărire dat de Petru Rareş voievod, lui Sandro şi Feteno
pentru jumătate din satul Oţeleşti de pe râul Berbeci, pentru slujbele lor
faţă de domnie.

Farcaşu Uşari,

(Arhivele Naţionale

Galaţi, colecţia

Documente, pachet XXXII, nr. 1, original)
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INVENTARIEREA ŞI SELECŢIONAREA DOCUMENTELOR
LA CREATORI ÎN BAZA ART. 40-42 DIN INSTRUCŢIUNI ...
SCURTE CONSIDERAŢII
Dr.

Cătălin BOTOŞINEANU

The Inventory and Selection Work According to the 40-42 from
the Instructions of the Creators ... Short Considerations
The article is proposing a discussion around certain stipulations regarding
applying the 16/1996 law, art. 40-42 which deals with the processing and
evaluat ion stages of the documents in an archive.
There are presented different cases from the current practice where these
rules are wrongly understood and different work principles are being applied
according to different generations of archivists or the geographical area they are
being applied.
The respect for the fund creator has been stipulated in the Romanian
archivist theory and practice through the art. 41 of the Instructions .....
Unfortunately certain formulations were less clear and its applicability was
diminished for the archives creators and owners.
Concomitantly the introduction of the private operators of archiving
services must determine a universally applicable style of processing and selecting
practice ofthe disappeared society archives.
Keywords: archivist processing, evaluation, archive, nomenclature, No. 1611996
law
Practica juridică şi exerciţiul administrativ confirmă faptul că o lege sau un
regulament nu sunt suficiente pentru a produce efectele dorite. În trecut, scopul
era atins printr-o solidă expunere de motive prin care proiectul de lege devenea
inteligibil sau, mai nou, prin publicarea unor norme de aplicare. Altfel spus,
legiuitorul sau cel care a reglementat în domeniul respectiv este solicitat "să
explice", mai ales pentru situaţiile complicate din lege sau care pot da naştere la
interpretări divergente. Scopul principal este acela de a elimina posibilele erori de
către organele care sunt puse să aplice respectiva prevedere. Din acest motiv, dacă
normele de aplicare ale unei legi, fie că se numesc norme metodologice,
https://biblioteca-digitala.ro
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instrucţiuni

sau regulamente, sunt sau creează o cât de mică confuzie, atunci acest
lucru face inutilizabilă prevederea respectivă şi aruncă legea în rândul actelor
normative care îşi aşteaptă rândulla modificare/completare/actualizare.
Ceea ce îmi propun în textul de faţă este să prezint un posibil caz de
interpretare confuză care se poate petrece mai ales în cazul organizaţiilor creatoare
de documente care au intrat în faliment sau au fost radiate de către lichidatori. În
aceste cazuri vorbim de fonduri închise. Chestiunea de prelucrare a acestor genuri
de fonduri arhivistice merită discutată, mai ales dacă în timpul desfăşurării
activităţii unităţile respective nu au folosit un nomenclator sau indicator al
termenelor de păstrare la constituirea dosarelor. Obligativitatea întocmirii unui
nomenclator de către operatorul privat care a preluat arhiva sau de către
eventualul lichidator mi se pare cel puţin hilară. La fel de hilară mi s-a părut şi
menţiunea întocmirii unui indicator pentru fondurile de arhivă ale societăţilor
lichidate, precizare strecurată în noul proiect al legii Arhivelor Naţionale trimis în
teritoriu pentru formularea unor puncte de vedere 1. Aceasta şi în contextul în care
astfel de cazuri au fost, din punctul meu de vedere, stipulate deja în cunoscutele
InstrucţiunP.

Legea Arhivelor Naţionale, Legea 1611996, şi normele de aplicare aferente, Instrucţiunile ... , au avut darul să reglementeze într-un domeniu în care
organizaţiile producătoare de documente se află în continuă mişcare şi dezvoltare.
În breasla noastră, este cunoscut faptul că legea apăruse în 1996 pentru unele
realităţi care erau deja istorie, în timp ce altele au rămas nereglementate. În acelaşi
timp, e greu de măsurat gradul de acurateţe sau de previzibilitate a unei legi şi ale
regulamentelor adiacente. Însă, în cazul Arhivelor Naţionale, cele două acte
normative au fost un mare pas înainte, jalonând teoria şi practica arhivistică de
aproape două decenii. Ce a urmat în practica arhivistică, plecând de la cadrul
teoretic schiţat în Instrucţiuni ... , e greu de contabilizat. Pentru fiecare judeţ şi
pentru situaţiile complicate înregistrate se pot face, punctual, evaluări. Din păcate,
după două decenii de practică arhivistică în baza noii legislaţii nu avem
încă, pentru toate situaţiile de prelucrare arhivistică, un cadru unitar în care să

În acest fel, din punctul meu de vedere, se anulează decenii de practica arhivistică românească, în
mod special capitolul de prelucrare a arhivei care nu a fost constituită în baza unui instrument de
lucru (nomenclator sau indicator). Aceste modalităţi de a impune creatorilor şi deţinătorilor
constituirea unui nomenclator pentru aplicarea sa retroactivă pune sub semnul întrebării chiar
principiului respectului faţă de creatorul de fond şi a sistemului său de constituire/ordonare a
arhivei şi, mult mai grav, lasă loc interpretărilor şi arbitrariului asupra dosarelor la decenii după
constituirea acestora.
2
lnstrncţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de
conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.
1
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fie prelucrat fondul arhivistic al creatorilor şi deţinătorilor de documente 3 • O
explicaţie ar fi şi modul, uneori nereuşit totuşi, în care am făcut transferul în
Instrucţiuni ... a unor prevederi din Normele Tehnice în privinţa operaţiunilor de
inventariere4 .
Într-o instituţie ca Arhivele Naţionale care posedă, aşa cum e şi normal, o
doză serioasă de conservatorism, a trecut timp pentru ca "noile" prevederi să fie
asumate în practica controlului şi a asistenţei de specialitate. Spun asta pentru că
încă sunt situaţii în care arhivişti "cu experienţă" mai cred că Normele Tehnice se
aplică creatorilor şi deţinătorilor de documente, în timp ce Instrucţiunile, create
special pentru aceştia din urmă, sunt simple prevederi "nepublicate în Monitorul
Oficial" 5 • Cred că eventualele proceduri şi/sau norme de aplicare ale noii legi a
Arhivelor vor aduce un plus de uniformizare a practicii operaţiunii de prelucrare a
fondului arhivistic de către creatori şi deţinători. Acum, această operaţiune, în
urma valului de lichidări şi preluări de documente de către operatorii economici,
se află în stadii diferite de aplicare şi de aproximare, în funcţie de "tradiţia"
existentă la nivel de judeţ şi de deschiderea arătată de arhivistul care îndrumă. A
îndruma pe creatori şi deţinători este, cred, una dintre activităţile importante ale
acestuia. Parcursul de la intrarea documentului la registratură şi până la ieşirea lui
din depozitul de arhivă ar trebui să fie bine cunoscut de arhivist 6 • Din punctul meu
Noile realităţi, în care depozitele Arhivelor Naţionale au devenit neîncăpătoare, au demonstrat că
nu există prevederi cu caracter de obligativitate pentru creatori în privinţa folosirii documentelor
care fac parte din FAN şi ale căror termene de preluare au expirat şi nu au fost preluate încă de
către Arhive. Primăriile nu dau în cercetare documente de stare civilă mai vechi de 100 de ani sau
corespondenţa oficială care a împlinit termenul de predare către ANR. O cauză a acestui fapt o
constituie şi faptul că la capitolul de folosire a documentelor nu s-au reglementat suficient de clar
atribuţiile creatorilor, dar şi minimalizarea acestui aspect în timpul controalelor atunci când, prin
folosire, arhiviştii înţeleg doar eliberarea adeverinţelor de vechime în muncă.
4
În afara unor domenii cu un specific aparte (instanţe sau zona tehnică), restul creatorilor şi
deţinătorilor de documente au la dispoziţie, în opinia mea, mai multe modalităţi de prelucrare a
arhivei: cea clasică (pe compartimente, pe ani şi pe termene de păstrare), tematică (pe genuri de
documente), alfabetică (pentru dosarele personale), apoi cele două modalităţi prevăzute în art.
40-42 din Instrucţiuni... , inventarierea globală a documentelor şi cea în baza art. 41, pentru
documentele neconstituite în baza unui instrument de lucru. De multe ori, la creatori s-au identificat situaţii care nu pot fi încadrate în niciuna din tipologiile cunoscute, dar care pot constitui
un mijloc de evidenţă al documentelor. În acest caz, adaptabilitatea noastră şi capacitatea de
a înţelege acel sistem sunt decisive, evident luând ca principiu de bază respectul creatorului de
fond.
5
La nivelul anului 2008, încă existau la Iaşi arhivişti care dispuneau, în urma controalelor la
creatori, măsuri în baza Nonnelor Tehnice, spre constemarea acestora care nu pricepeau mai
nimic.
6
Am dubii că sunt cunoscute şi înţelese utilitatea şi aplicabilitatea tuturor instrumentelor de
înregistrare, de evidenţă sau de depozit existente pe traseul registratură-depozit.
3
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de vedere, la unele borne ale acestui drum mai sunt unele cărări necunoscute sau
mai puţin umblate.
În cele ce urmează, mă voi limita la scurte observaţii asupra unui capitol
din Instrucţiuni, capitolul 11-F, cu articolele 40-42, prevederi care, din punctul
meu de vedere, nu au fost discutate îndeajuns şi au rămas o adevărată enigmă
pentru unii arhivişti. În aceste articole se explică procedura de urmat în situaţia
prelucrării unor dosare neconstituite în baza nomenclatorului. Elemente
importante ale confuziilor iscate le-au jucat şi unele formulări imprecise sau care
pun pe o pistă falsă pe cei cu o practică mai mult de la birou. De la început,
menţionez că optica aproape generalizată este că art. 41 se aplică "doar foilor
volante" şi că e mai mult o teorie ... Din punctul meu de vedere, cei care au
conceput această modalitate de prelucrare a fondului au ştiut ce au scris, însă, din
păcate a lipsit o anumită acurateţe în formularea din articolul menţionat şi nu au
mai avut timp să explice şi la alţii. Mai ales adaosul din paranteze (foi volante), de
la art. 41, a avut darul să încurce pe arhivistul român, mult prea obişnuit să facă
ordine, atât la creator cât şi în depozitele proprii 7 • Apoi, un adaos total greşit de la
art. 42 şi care nu îşi găseşte locul la capitolul F a făcut ca spiritul capitolului,
conceput pentru documentele neconstituite în baza nomenclatorului, să aibă de
suferit. Menţiunea de la fmalul articolului, "poziţia din nomenclator", este în
contradicţie cu începutul articolului în care se face referire la documente fără
evidenţe. Articolul 42, în opinia mea, se referă la documentele care, în orice
nomenclator ar fi încadrate la termenele de păstrare de 1-5 ani. În cazul unui fond
de arhivă constituit fără un instrument de lucru, aceste documente pot fi supuse
unei selecţionări globale. Sensul articolului este acela al unei completări a
procedurii de selecţionare a documentelor constituite fără nomenclator, şi care din
cauza importanţei scăzute pot fi inventariate şi evaluate în mod global.
Capitolul 11-F din Instrucţiuni ... , şi mai ales art. 41, trebuie să fie citit doar
în corespondenţă cu un principiu fundamental în arhivistica mondială, anume
respectul faţă de creatorul de fond. La aceasta mai trebuie adăugate valenţele
extrem de importante ale capitolului 11-F în contextul în care acesta poate sta la

Sunt situaţii în care documentele unei primării au fost emise de pe raza localităţii în care s-a
refugiat în al doilea război mondial. Astăzi, după părerea unora, se impune ca acele dosare
constituite în localitatea de adopţie să fie scoase din evidenţe şi să fie reîntregit fondul. La fel, în
cazul registrelor de stare civilă. Se practică în unele locuri ruperea şi desfacerea acestora pentru că
actele emjse pentru unii N/M/D, conform organizării administrative de atunci, aparţin de fapt altei
comune. In acest mod, contextul apariţiei documentelor se distruge iremediabil. In al doilea caz, al
registrelor de stare civilă, mă întreb ce se întâmplă dacă se solicită de la organele centrale un extras
atât de la Arhive cât şi de la Direcţiile Judeţene de Evidenţă a Persoanei, care deţin exemplarul a
doilea din registrul de stare civilă?
7
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baza operaţiunii de selecţionare, una mult prea importantă pentru a permite
aproximări 8 •
În situaţia în care un creator de documente ŞI-a constituit fondul de
documente "în mod empiric", fără să folosească un nomenclator sau un indicator
al termenelor de păstrare, atunci operaţiunea de ordonare, inventariere şi
selecţionare va privilegia fiecare unitate arhivistică în parte, stabilindu-se dacă se
selecţionează sau este la permanent. Formularea este destul de limpede la art. 4041 din Instrucţiuni ... Se prevede cazul în care documentele nu au fost constituite
în baza nomenclatorului. Această situaţie implică, deşi e greu de acceptat de unii
arhivişti, chiar şi cazul în care există un nomenclator sau un indicator dar acestea,
din varii motive, nu au fost folosite la constituirea dosarelor.
Când apărea o astfel de situaţie se proceda în două feluri. Dacă exista un
nomenclator nefolosit, din comoditate şi din temerea de a asuma soluţii mai puţin
validate de tradiţie, se cerea ca nomenclatorul să fie aplicat la dosarele deja
constituite, chiar dacă implica o operaţiune de desfacere a dosarelor şi de operat o
relectură a documentelor pentru a le constitui din nou în dosare conform
termenelor de păstrare. Din start, trebuie să fim conştienţi că dacă obligăm un
creator sau deţinător la această "corvoadă" ne aflăm inevitabil la originea
distrugerii acelui fond de arhivă. Plus că, de cele mai multe ori, ni se livrează nişte
inventare "mult prea corecte şi curate", care implică o cantitate semnificativă de
9
dosare ne inventariate şi ascunse controlului nostru ulterior •
În al doilea caz, când nu exista un nomenclator, se solicita producerea
unuia în care "să fie trecute" (sic!) toate documentele constituite în trecut. Apărea
nomenclatorul-inventar şi se spulbera orice şansă a instrumentului de lucru nouapărut să se încadreze în defmiţia unui nomenclator. Trecutul îl făcea caduc. Ideea
de instrument de lucru folosit la constituirea dosarelor, operaţiune care într-un
secol de arhivistică românească implica verbul a constitui la viitor, este
spulberată. În opinia mea, în niciun caz nu se procedează, aşa cum cred unii
arhivişti, la ruperea/desfacerea dosarelor în funcţie de un indicator pe ramură sau
Important în procesul selecţionării şi, implicit a constituirii dosarelor, nu este doar valoarea
documentelor ci, în aceeaşi măsură, şi contextul în care acestea au fost create (vezi pentru o
discuţie la zi: Cristian Aniţa, Evaluarea şi selecţionarea documentelor - între deziderate şi
practică în arhivistica românească, în "Revista Arhivelor", 1/2010).
9
Nici acum, la aproape două decenii de la intrarea în vigoare, nu există practica obligării
creatorilor de a lua în evidenţă inventarele în registrul de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor
unităţilor arhivistice cf. anexei 4 din Lege. Ni se prezintă inventare realizate în 2015 pentru
documente din anii 80-90, când acestea trebuiau inventariate în anul următor constituirii acestora.
Nici măcar nu se verifică dacă au existat forme primare de evidenţă. Mărturisesc că mă simt mult
mai bine în faţa unor inventare scrise de mână, cu ştersături, cu reveniri şi completări ulterioare a
unor dosare, decât în faţa unor inventare standardizate realizate recent.
8
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un nomenclator ulterior. Principiul respectul faţă de creatorul de fond obligă un
arhivist responsabil, şi mai ales cu lecturi periodice ale Instrucţiunilor.. , să lase
dosarele aşa cum le-a constituit creatorul, mai ales dacă vorbim de documente
vechi de jumătate de secol. Contextul în care au apărut acele unităţi arhivistice
s-ar disipa în urma intervenţiei "salvatoare" a unui arhivist cantonat în folosirea
nomenclatorului sau a unui indicator. Soluţia o oferă tot art. 41 care menţionează
inventarierea tuturor dosarelor create într-un an şi evaluarea fiecăruia în parte,
menţionându-se dacă se selecţionează sau se păstrează 10 •
În ultimii doi-trei ani de la publicarea Legii 138/2013, operatorii privaţi şi
unii lichidatori ne-au pus în faţa suficienţei noastre şi au testat limitele de a evolua
ale instituţiei. De ce nu şi disponibilitatea noastră la o discuţie teoretică asupra
11
reglementărilor necesare operatorilor . Sunt situaţii când instituţia creatoare de
documente s-a desfiinţat, iar lichidatorul sau operatorul privat este obligat de
arhivişti să "conceapă" un nomenclator pentru a constitui, inventaria şi selecţiona
fondul închis de documente al acelui creator (sic!). Articolul 41 din Instrucţiuni
adus în discuţie este folosit, în percepţia acestora, doar pentru ... foi volante. Mă
întreb în baza cărei prevederi dispunem noi în afara cadrului legal, prevăzut de
Instrucţiuni ...
Adaug un amânunt în plus la cele spuse, din registrul dialogului cu ştiinţa
arhivistică europeană. An de an, în Franţa, plecau până nu demult arhivişti români
la stagiul de perfecţionare. În unele cazuri, din punctul meu de vedere, stagiul se
Orice istoric îşi doreşte să vadă ce s-a păstrat din ce s-a aruncat. Chiar şi la nivelul Arhivelor
în anii trecuţi, după prelucrarea unui fond important în care se selecţionau dosarele
neimportante şi se publica un nou inventar, ne aflăm, dintr-o dată, în faţa unei noi lumi descrise de
inventar, care anulează orice urmă a contextului funcţionării instituţiei şi a evaluării făcute de
arhivist. Amintesc că nu exista practica inventarierii vechiul inventar, ci se depunea, caz fericit, la
dosarul fondului. Spre exemplu, în anii 80, la fondul Isprăvnicia ţinutului laşi s-au aruncat dosarele
neimportante (violuri, furturi mărunte, incesturi etc.), în timp ce la Facultatea de Ştiinţe s-au
selecţionat registrele de intrare ieşire, condici de prezenţă a profesorilor. În ambele cazuri, vorbim
de documente din prima şi a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Un istoric astăzi are în faţa un
inventar cosmetizat, care arată că s-a făcut ordine în fond ... Ordine, dar cu ce preţ!
11
Până acum, operatorii economici care au autorizaţie pentru depozitare nu au la îndemână decât
câteva dispoziţii din Instrncţiuni ... În situaţia preluării a zeci de fonduri, este necesar ca arhivistul
să ştie bine prevederile pe linia Evidenţei din Normele Tehnice pentru a le face
înţelese
operatorului. Şansa acestora este Camera Notarilor Publici, unde Regulamentul pentru depozitele
de arhivă este cea mai bună combinaţie între Normele Tehnice şi Instrncţiuni...
(http://lege5.ro/Gratuit/gm3tgnrqha/regulamentul-privind-serviciul-arhiva-al-camerei-notarilorpublici-din-06082013). Noi am fi eşuat, din cauza orgoliilor celor care "ştiu meserie", uneori în
afara cadrului legal, alteori pe lângă, dacă am fi fost obligaţi să reglementăm pe linia evidenţei
fondurilor unui operator privat (preluări succesive la acelaşi fond, inventare diferite, proceseverbale de preluare, selecţionări înainte de preluare la depozitul societăţii, verificare gestionară a
fondului, acte de constatare a unor lipsuri, planuri metodice de lucru etc.).
10
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12

dovedeşte inutil • Colegii francezi, când identifică fonduri create după o logică
proprie a creatorului, preiau în întregime fondul şi realizează o operaţiune de inventariere şi selecţionare la nivel de dosar, în funcţie de importanţa documentelor
şi nu a unui instrument de lucru. Evident nu aplică niciun fel de nomenclator, ci
stabilesc pentru fiecare dosar valoarea documentar-istorică. Apoi, nu se hazardează "să lectureze foaie cu foaie" pentru a preciza "care rămâne şi care pleacă",
acest ultim caz devenind prilej de glorificare pentru unii dintre noi. Acesta este
spiritul în care trebuie să fie înţeleasă aplicarea art. 41. Fondul de documente creat
în mod empiric trebuie ordonat şi inventariat fără intervenţia salvatoare a unui
nomenclator şi, mai ales, fără ideile ingenioase ale "profesioniştilor" 13 •
În art. 41 se stipulează expres că, în inventar, să fie menţionate "unităţile
arhivistice care se reţin şi cele care se elimină", nicidecum termenul de păstrare,
aşa cum se cere în modelul de inventar atunci când se foloseşte un nomenclator.
De asemenea, la lucrarea de selecţionare se va ataşa şi procesul-verbal, în care,
pentru fiecare an, se menţionează cotele dosarelor care se selecţionează. Comisia
de Selecţionare a creatorului/deţinătorului va stabili acest lucru având în vedere
importanţa istorică şi practică a documentelor, precum şi frecvenţa acestor
documente în cadrul fondului. Preocuparea arhiviştilor, în timpul verificării
lucrării de selecţionare, va fi aceea ca, pentru fiecare an, să existe documente
reţinute şi inventariate la termenul de păstrare permanent. În oricare altă soluţie
aleasă pentru evidenţa unor documente neconstituite pe baza unui nomenclator
verificarea ar fi o corvoadă sau o supra-licitare a propriilor forţe. Obişnuiţi "să
exportăm" creatorilor Normele Tehnice, am uitat că în Instrucţiuni.. operatorii
privaţi şi deţinătorii de arhivă nu au în vocabularul lor arhivistic sintagma "plan
metodic de lucru". Astfel, operaţiunile desfăşurate de aceştia asupra
fondului/dosarelor va fi rezumat în nişte explicaţii care au la baza cel mult o
documentare superficială. Cred că am uita câte fonduri avem astăzi în depozite
fără să ştim etapele succesive în care s-a intervenit asupra documentelor (ordonări,
selecţionări, distrugeri, prelucrări diferite)? Fondul de arhivă, contextul în care a
funcţionat creatorul, aria de relaţionare, documentele în ultimă instanţă şi
cunoaşterea istorică sunt cele care pierd.

Însă nu am cunoştinţă despre un articol mai consistent în care să fie prezentat sistemul francez,
sau părţi ale sistemului (de registratură, de evidenţă, de evaluare etc.).
13
La o lucrare de selecţionare a unui creator de pe raza altui judeţ mi s-a replicat că trebuia ca
lucrarea să fie înaintată de lichidator şi nu de operatorul privat care preluase fondul, pentru că
societatea era în procedură de insolvenţă şi încă nu fusese radiată din evidenţele Registrului
Comerţului. Adeverinţele eliberate de operator erau bune pentru Casele de Pensii, adresele către
Arhive nu erau însă la fel de legitime ...
12

https://biblioteca-digitala.ro

356

Acta Bacoviensia Xl/20 16

Cred că se impune o dezbatere sau/şi o circulară în care să fie explicate sau
măcar să fie punctate unele din aspectele operaţiunii de prelucrare a fondului de
arhivă la creatori şi deţinătorii de documente, în special în situaţiile neacoperite
explicit de reglementările în vigoare. Ca unitate de reglementare, Arhivele
Naţionale pot oferi cadrul în care operatorii economici, lichidatorii sau creatorii şi,
de ce nu, unii dintre arhivişti să instrumenteze unitar operaţiunile de ordonare,
inventariere şi selecţionare a documentelor 14 . Instrucţiunile ... descriu mulţi dintre
paşii de urmat, în termenii actuali procedurează activităţile creatorilor de
documente. Rămâne ca tagma arhiviştilor să cunoască ei înşişi acei paşi, precum
şi căile mai puţin bătătorite din practica arhivistică. În oricare altă situaţie, vom
rămâne "drept meseriaşi", adaug eu "care nu inventăm arhivistica", în proximitatea operatorilor care nu vor avea altceva de făcut decât să ne tolereze tacit.
Cu instrumentele acestei meserii, unele la vedere, altele greu de reperat, va trebui
să pregătim "dialogul" cu ceilalţi, care, deşi e greu de acceptat, deja au devenit
unii dintre noi.

Nu vreau să dau sfaturi, nici măcar să sugerez paşii de urmat, însă "tradiţia" instituţiei impune ca
centrul să rezolve dilemele provinciei. În mod sigur, Cercurile profesionale vor fi un bun prilej
pentru a medita Ia meseria noastră şi la cei care aşteaptă sau solicită politicos îndrwnare şi
asistenţă de specialitate. În viitorul foarte apropiat, operatorii privaţi vor deveni cei mai importanţi
clienţi ai Arhivelor Naţionale, preluând o parte din atribuţiile noastre. Depinde de noi dacă vom şti
să le comunicăm şi instrumentele cunoaşterii arhivistice.
14

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia Xl/20 16

357

SELECŢIONAREA

DOCUMENTELOR LA CREATORII ŞI
DEŢINĂTORII DE DOCUMENTE. STUDIU DE CAZ:
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ (I.T.M.) IAŞI
Prof. Rodica IFTIMI
Se1ection of Documents from the Creators and Holders of Documents.
Case Study: Territorial Labour Inspectorate (I.T.M.) lasi
Abstract
In this paper, we aimed to analyze the concept of selection and thematic
bibliography of the period 1944- 1998, then legislative and institutional evolution
of archival operation between 1832-1996. National Archives Law no. 1611996
contains several new provisions beneficiat to the creative and institutions holding
documents that will to select documents with expired shelf. To complement the
theoretical with the practicat, we submitted to fellow archivists in Moldova work
of selecting documents overdue serviceable from Territorial Labour Inspectorate
(I.T.M.) Iasi verified by me and decided to end the quarter 112015. The institution
proposed for elimination, documents created in 1962-2008 period, devoid of
historical, documentary or practice. For full understanding of the work, we
brought a number of explanations, clarifications regarding the history of the
institution, its main activities, manner of creat ion of files, categories of documents
proposed for selection. I also argued little practicat value and expired already, the
documents proposed for selection.
Keywords: National Archives, regulations, instructions, National Archives Law,
indicator papers, nomenclature archives, shelf, Territorial Labor Inspectorate.
Indiferent de timpul istoric parcurs, asistenta de specialitate la creatorii şi
deţinătorii de documente a reprezentat o activitate arhivistică importantă, iar
selecţionarea documentelor cu termene de păstrare expirate a constituit, pe bună
dreptate, "piatra de încercare a competenţei lucrătorului în Arhive" 1•
În orice demers analitic, trebuie să pornim de la defmirea conceptului de
selecţionare. Aşadar, selectionarea "este operaţiunea arhivistică de stabilire a
valorii documentar-istorice sau practice a unităţilor arhivistice dintr-un fond sau
colecţie, în vederea păstrării permanente a celor ce fac parte din Fondul Arhivistic
Naţional şi eliminarea celor lipsite de importanţă" 2 •
1
Laurenţiu Mera, Îndreptar arhivistic pentru personalul care creează, păstrează şi foloseşte
documente, Editura Cartimpex, Cluj Napoca, 2001, p. 207.
2
Norme Tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale, aprobate de directorul
general prin Ordinul nr. 227/18 iunie 1996 (în continuare, se vor cita Norme Tehnice ... )
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Despre selecţionarea documentelor existente în Arhive sau la creatori şi
au scris numeroşi arhivişti, care au împărtăşit din experienţa lor, prin
intermediul Revistei Arhivelor 3 .
A patra activitate arhivistică de bază, după fondare, ordonare şi
inventariere, selecţionarea documentelor se află în strânsă interdependenţă cu
toate celelalte operaţiuni enumerate anterior. Acestora li se adaugă, intrinsec,
pregătirea de specialitate a personalului şi respectul acordat cuvântului scris, adică
documentului de arhivă. Toate la un loc şi fiecare în parte contribuie la evaluarea
actelor intrate, emise or ieşite, la împărţirea lor în două categorii principale şi
anume: prima, a documentelor cu valoare istorică, menite a constitui memoria
istorică a locului sau a instituţiei respective, apoi a documentelor cu valoare
practică, limitată în timp, determinată de specificul instituţiei sau în strânsă
corelare cu alte legi, din domeniile conexe, de legătură interinstituţională. În
ambele situaţii, răspunderea este uriaşă, deoarece, odată selecţionate, documentele
sunt îndepărtate şi distruse ireversibil, iar istoria adevărată se scrie pornind de la
documentul primar, relevant pentru analiza fenomenelor istorice, sociale,
culturale, religioase ce caracterizează societatea, de-a lungul timpului.
Selecţionarea documentelor create de instituţii şi depuse la Arhivele
Statului, în număr foarte mare, comparativ cu posibilităţile acesteia de depozitare,
au constituit o preocupare a conducerii Arhivelor Statului din Moldova şi a
principalelor ministere, încă din 1832. Intervenţiile scrise ale lui Gheorghe Asachi
din anii 1832, 1838, 1839, 1843, 1848 adresate Marii Logofeţii a Dreptăţii
(Ministerului de Justiţie), Sfatului Administrativ, Visteriei Moldovei, Ministerului
de Interne, vizau găsirea unor soluţii pentru "uşurarea arhivei (a Arhivei Statului sb. n.) de nămolul dellelor" şi reducerea volumului celor existente în depozitele
instituţiilor creatoare, prin triere, urmată de "desfiinţarea" acelora stabilite ca fiind
nefolositoare4 . Legea pentru chipul alegerii actelor ce se găsesc in Arhiva Statului
a fost votată de către Divanul Moldovei la 4 iunie 1853, publicată 5 abia în ziua de
21 iulie 1855 şi pusă în aplicare imediat după aceea, prin şedinţe ale comisiei care
deţinători

Adrian Adamache, Unele aspecte ale selecţionării documentelor, în "Revista Arhivelor" nr.
3/1989, p. 287-289; Vasile Căpâlnean, Consideraţii privind selecţionarea arhivelor la creator, în
"Revista Arhivelor" nr. 1-2/1995, p. 76-79; Voica Coman, Selecţionarea documentelor şi
depunerea lor la Arhivele Statului, în ,,Revista Arhivelor" nr. 111973, p. 31-36; Selecţionarea
documentelor, în "Revista Arhivelor" nr. 211979, p. 157-158; Selecţionarea documentelor la
organizaţii, în "Revista Arhivelor" nr. 4/1982, p. 370-376; Tudor Mateescu, Despre limitele
cronologice ale selecţionării documentelor, în ,,Revista Arhivelor" nr. 4/1990, p. 4-417; Ion
Mărcuş, Câteva observaţii privitoare la selecţionarea arhivelor vechi, în ,,Revista Arhivelor" nr.
111944, p. 91 - 98; Gheorghe Popa, Concepţia despre selecţionare în arhivistica românească
contemporană, în "Revista de Arhivistică" nr. 1-2/1998, p. 133- 136; Ioan Puşcaş, Principii şi
criterii de selecţionare a documentelor, în "Revista Arhivelor" nr. 3/1982, p. 242-2458; Gheorghe
Ungureanu, Cu privire la selecţionarea arhivelor şi eliminarea materialelor nefolositoare, în
"Revista Arhivelor" nr. 111959, p. 91-10.
4
Gh. Ungureailu, op. cit., p. 92-96.
5
,,Buletin, foaia publicaţiilor oficiale" nr. 5711855.
3
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stabilea valoarea 6 actelor aflate în depozitele proprii. Nu se men}iona mmtc
privitor la arhivele create de instituţii şi păstrate în depozitele acestora .
Nici Regulamentul pentru organizarea Arhivelor Statului 8 , din 1862, nu
prevedea nimic în problema selecţionării arhivei proprii a instituţiei Arhivelor sau
a dosarelor aflate în păstrarea instituţiilor statului, în calitatea lor de creatori şi
deţinători de documente. În anii următori 9 , Arhivele Statului din Iaşi au sesizat
forul superior, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, şi organismele coordonatoare, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, Ministerul de Interne, asupra
distrugerii de documente de la creatori, prin vânzarea arhivei vechi drept maculatură. Dacă prin Decizia 10 nr. 2613/4 august 1926 se interzicea autorităţilor
publice să mai vândă, în comerţ, hârtia provenită din registre, dosare, chitanţiere,
concepte 11 etc., mai târziu, Jurnalele Consiliilor de Miniştri din anii 1929, 1932,
1938 şi 1939 dădeau posibilitatea instituţiilor creatoare de documente să-şi
12
distrugă propriile arhive. Aprobarea Arhivelor Statului era solicitată rareori •
În circulara nr. 21440K/10 august 1929, a Direcţiei Contabilitate din cadrul
Ministerului de Interne se punea accentul pe grija faţă de selecţionarea materialului arhivistic mai nou de 30 de ani "ca să nu se permită a se înstrăina din
registraturi şi arhive decât materialul absolut inutil adevărata maculatură, avându-se în vedere că pentru posteritate prezintă interes nu numai acte privitoare la
chestiunile ce astăzi par mari, proeminente, ci orice material care poate contribui
la cunoaşterea unui domeniu oarecare din vieaţa şi cultura poporului nostru" 13 .
Prin Decizia 14 nr. 193/7 iunie 1943 a Comisarului General al Preţurilor, Mihail
Gr. Romaşcanu, se perpetua indiferenta autorităţilor centrale de stat faţă de
păstrarea arhivelor. Documentele din arhiva instituţiilor reprezentau, în continuare, o sursă principală pentru asigurarea cantităţilor de maculatură, cerută de
către Oficiul de vânzare a hârtiei fabricată în ţară, tuturor instituţiilor de stat şi
private. Acestea erau obligate, în termen de 30 de zile de la primirea circularei, să

Ibidem, p. 100-101. Actele aflate în Arhiva Statului erau împărţite în şase categorii, iar genurile
de documente cu valoare istorică erau enumerate în art. 6, 7 şi 9 din lege.
7
,,Buletin, foaia publicaţiilor oficiale Prinţipaţului Moldaviei" nr. 5711855.
8
,,Monitorul, jurnal oficial al Principatelor Unite" nr. 245/5 noiembrie 1862.
9
1872, 1906, 1907, 1928, etc. Vezi Gh. Ungureanu, op. cit., p. 104-105.
10
,,Monitorul Oficial" nr. 184119 august 1926, f. 12490; Gh. Ungureanu, op. cit., p. 106.
11
Tot în art. 1 se preciza că "În fiecare an, până la 31 ianuarie, toate autorităţile vor face clasarea
registrelor, dosarelor, conceptelor, recipisierelor care trebuie scoase din servicii, comunicând
ministerului respectiv cantitatea de hârtie de care dispun în acest scop, în kg.", iar în art. 2 "Toată
această hârtie provenită din dosare, registre, concepte, etc., va fi predat Asociaţiei cercurilor de
~ospodine şi Societăţii pentru ocrotirea tinerelor, contra cost", ,,Monitorul Oficial" nr. 18411926.
2
Gh. Ungureanu, op. cit., p. 106.
13
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Primăria Municipiului Iaşi, d. 611929, f. 41.
14
,,Monitorul Oficial" nr. 132/9 iunie 1943; Gh. Ungureanu, op. cit., p. 107.
6
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predea "toate arhivele vechi şi maculatura" 15 • În textul deciziei nu se precizează
nimic relativ la selecţionarea documentelor vechi, cu implicarea şi aprobarea
Arhivelor Statului 16 •
După cel de-al Doilea Război Mondial, am găsit trei menţiuni documentare privind utilizarea nomenclatoarelor sau a indicatoarelor cu termene de
păstrare pentru documentele de la creatorii şi deţinătorii de documente. Mai întâi,
Instrucţiunile Generale nr. 6720/27 noiembrie 1957, pentru organizarea şi
funcţionarea arhivelor organelor şi instituţiilor de stat, ale organizaţiilor
economice socialiste şi ale organelor obşteşti, cu INDICATORUL-TIP
cuprinzător al termenelor de păstrare a dosarelor, registrelor şi a altor materiale
documentare comune organelor şi instituţiilor de stat, organizaţiilor economice
socialiste şi organizaţiilor obşteşti 17 , elaborate de către Direcţia Generală a
Arhivelor Statului din România, constituiau veritabile "norme tehnice" pentru
activitatea arhivistică de la creatorii şi deţinătorii de documente. Încă din primul
capitol se insista asupra "importanţei politice, istorico-ştiinţifice şi practice" a
documentelor şi, implicit, pe rolul şi atribuţiile arhivei instituţiilor 18 . În cap. II era
prezentat modul de întocmire a nomenclatorului, iar la ultimul paragraf, nr. 19,
se menţionau termenele de păstrare a documentelor create: a) 3-15 ani, în arhiva
instituţiei, pentru materialele documentare cu "valoare istorico-ştiinţifică şi
politică", din momentul expertizării lor, după care erau predate Arhivelor Statului,
pentru păstrare permanentă 19 ; b) în funcţie de termenele stabilite în indicator,
materialele cu valoare practică temporară erau predate ca "nefolositoare", potrivit
20
instrucţiunilor de expertizare • Capitolul VIII, intitulat "Selecţionarea materialelor documentare", cuprindea direcţiile de lucru în vederea eliminării anuale a
documentelor expirate, numai cu aprobarea Direcţiei Generale a Arhivelor
Statului sau a "organelor sale" regionale 21 • La sfărşitul broşurii se regăseşte

În art. 2 se menţiona şi preţul stabilit pentru hârtia rezultată: la o cantitate de 1O t, se plătea 4, 70
lei/kg, iar tot ce se încadra sub acest prag, beneficia de 3 lei/kg "Monitorul Oficial" nr. 13211943,
f. 5074.
16
Ibidem, p. 5074- 5075.
17
În fondul propriu al Arhivelor Naţionale laşi, Arhiva de Cancelarie, în d. nr. 111958, am găsit
informaţii privitoare numai la primirea adresei de la DGAS şi întocmirea unei situaţii cu necesarul
pentru filialele subordonate, creatori. Textul propriu-zis, tipărit sub forma unei broşuri, a fost
înregistrat la biblioteca documentară a Arhivelor Statului laşi sub nr. de inventar 1397411991 şi, la
formatul 1, cu nr. 4485.
18
Instrucţiuni Generale nr. 6720127 noiembrie 1957, pentru organizarea şi functionarea arhivelor
organelor şi institutiilor de stat, ale organizatiilor economice socialiste şi ale organelor obşteşti
(în continuare, se va cita Instrucţiuni Generale ... ), 1 4485, p. 5-7.
19
A se vedea şi art. 11 din H.C.M. nr. 1119/17 iulie 1957, prin care se stabilea că Direcţia
Generală a Arhivelor Statului administra Fondul Arhivistic de Stat al R.P.R. Acesta (F.A.S.) a fost
înfiinţat prin Decretul nr. 353/26 iulie 1957.
20
Instrucţiuni Generale ... , p. 1O.
21
Ibidem, p. 24.
15
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Schema de elas are a materialelor22 , în baza căreia a fost întocmit
INDICATORUL-TIP cuprinzător al termenelor de păstrare a dosarelor,
registrelor şi a altor materiale documentare comune organelor şi instituţiilor
de stat, organizaţiilor economice socialiste şi organizaţiilor obşteşti. Acesta
conţine 403 "categorii de materiale", structurate pe 14 mari direcţii, notate cu cifre
romane, care, la rândullor, cuprindeau mai multe servicii/birouri, notate cu litere
majuscule A, B, C, D etc. 23 Rolul indicatorului-tip era de a "unifica nomen-clatura
diverselor categorii de materiale documentare comune instituţiilor şi
organizaţiilor, precum şi termenele de păstrare pentru aceste materiale" 24 .
Instrucţiunile nr. 3813/27.12.1961 pentru expertizarea materialelor
documentare 25 , elaborate de către Direcţia Generală a Arhivelor Statului şi tipărite
în anul 1962, având la baza emiterii lor aceleaşi acte normative 26 , ca şi precedentele, insistau pe importanţa păstrării permanente a documentelor cu valoare
"politică şi ştiinţifică", precum şi pe rolul comisiilor de expertizare a documentelor. Erau prezentate, pe larg, atribuţiile comisiilor de expertiză de la or27
ganizaţiile socialiste şi principiile de expertizare a materialelor documentare
create atât înainte cât şi după Eunerea în aplicare a Instrucţiunilor Generale nr.
672011957. Pentru fiecare caz 8 , în parte, se exemplifica modelul de "listă de
selecţionare", împreună cu instrucţiunile de completare.
Decretul nr. 472/1971 29 privind Fondul Arhivistic Naţional şi ,,Normele
tehnice pentru înregistrarea, gruparea în dosare, selecţionarea şi păstrarea
documentelor scrise şi tipărite, a sigiliilor şi ştampilelor, de către organizaţiile
socialiste şi celelalte organizaţii, de aplicare a Decretului 4 72/1971" au asigurat,
pentru 25 de ani, baza legislativă de organizare şi funcţionare a activităţilor
arhivistice la creatorii şi deţinătorii de documente. Articolul 14 din Decret trasa
cadrul juridic de desfăşurare a acţiunii de stabilire a valorii documentelor30 , iar
articolele 27-33 din Norme aduceau precizări relative la etapele ce trebuie
parcurse în vederea selecţionării documentelor cu termene de păstrare expirate 31 •
22

Ibidem, p. 85-86. Schema cuprinde lista celor 14 direcţii, cu structurile subordonate şi cu

corespondenţa numărului
23

de pagină din Indicator.

Ibidem, p. 45 - 83.
24
Ibidem, p. 82.
25

Şi aceste Instrucţiuni ... au fost tipărite sub formă de broşură şi au fost înregistrate la biblioteca

documentară

a Arhivelor Statului Iaşi sub nr. de inventar 13250/1991 şi la formatul 1 cu nr. 4057.
H.C.M. nr. 1119/17 iulie 1957; Decretul nr. 353/26 iulie 1957.
27
Instrucţiuni nr. 3813/1961, p. 3-10.
28
Ibidem, p. 7. Anexa nr. 1 era recomandată pentru selecţionarea fiecărui fond, în parte; anexa nr.
2 se folosea la selecţionarea globală a materialelor de acelaşi fel (boniere, chitanţiere, foi de
pontaj, dublete, etc.); anexa nr. 3 corespundea materialelor nefolositoare păstrate în ordinea
cronologică a înregistrării lor, utilizându-se registrele de intrare-ieşire existente.
29
A fost publicat în ,,Buletinul Oficial" nr. 164/30.12. 1971, apoi a devenit Legea nr. 20/1972.
30
Documentele cu termen de păstrare permanent erau destinate cerecetării ştiinţifice, iar celelalte
vizau activitatea practică din instituţiile creatoare şi deţinătoare de documente.
31
L. Mera, op. cit., p. 204-206.
26

https://biblioteca-digitala.ro

362

Acta Bacoviensia Xl/20 16

În Legea Arhivelor Naţionale 32 nr. 1611996 şt m ,,Instrucţiuni privind
activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de
conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23 mai 1996", la art.
10-11, respectiv 29-36 se regăsesc informaţiile necesare în vederea selecţionării
documentelor cu termene de păstrare expirate. Mai mult, aceste două normative
conţin câteva prevederi noi, benefice pentru evaluarea corectă a importanţei
documentelor primite, create or expediate de instituţii:
1. lucrarea de selecţionare trebuie să conţină şi inventarele dosarelor cu
termen de păstrare permanent, corespunzătoare perioadei selecţionate, astfel încât
arhivistul care verifică lucrarea să poată constata care au fost normativele, dar şi
criteriile care au stat la baza selecţionării documentelor din inventarele anexate la
lucrare;
2. termenele de păstrare sunt stabilite prin nomenclatoare arhivistice
proprii, elaborate, individual, de fiecare creator şi deţinător de documente, iar
asupra valorii documentar - istorice şi practice a documentelor se pronunţă
specialiştii din fiecare domeniu de activitate, în strânsă corelare cu prevederile
legislative ale domeniilor conexe. S-a renunţat, astfel, la acele indicatoare
elaborate de ministere sau de centrale, pe ramuri de activitate, cu termene de
păstrare pentru nivelul central şi local, în ordinea descrescătoare a subordonării
juridice;
3. în Instrucţiuni ... , la art. 40-41, se detaliază modul de selecţionare a
dosarelor care nu au fost constituite în baza indicatorului termenelor de păstrare
sau a nomenclatorului arhivistic;
4. mai mult, la art. 42 din aceleaşi Instrucţiuni ... , se precizează că anumite
genuri de documente, cu termene de păstrare între 1-5 ani, aflate în depozitul de
arhivă fără forme de evidenţă, precum chitanţiere, boniere, condici de prezenţă,
fişe de pontaj, foi de parcurs, borderouri de expediere a corespondenţei, liste
zilnice de alimente, copii după facturi, dublete, formulare necompletate, pot fi
eliminate separat de restul documentelor expirate, prin selecţionare globală.
Aceste documente vor figura în inventare cu rubricaţie uşor diferită de modelul
oferit prin anexa 2 din Legea Arhivelor şi Instrucţiuni ... 33 •
În completarea părţii teoretice, expusă mai sus, propun atenţiei colegilor
arhivişti lucrarea de selecţionare a documentelor cu termene de păstrare expirate
de la INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ (I.T.M.) IAŞI, verificată şi
soluţionată la finalul trimestrului 112015.
Prin procesul-verbal nr. 1/2015, comisia de selecţionare a propus
eliminarea documentelor cu termene de păstrare expirate, lipsite de valoare
istorică, documentară sau practică, create la două compartimente importante din
cadrul instituţiei: Sănătate şi Securitate în Muncă (1962-2008) şi Control Relaţii
Legea a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 70/09.04.1996 şi republicată în "Monitorul
Oficial" nr. 293/22.04.2014.
33
Instrucţiuni ... ; L. Mera, op. cit., p. 217
32
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(1996-2008). De altfel, lucrarea a fost împărţită în două dosare,
compartiment nominalizat anterior şi structurată pe
termene de păstrare, începând cu permanent şi continuând cu 15, 1O, 5, 3 şi 2 ani.
Dintru început, trebuie precizat că, în structura organizatorică a I.T.M.
Iaşi, cele două compartimente mai sus menţionate desfăşoară principalele
activităţi ale instituţiei, după cum urmează:
A. În domeniul Relaţiilor de Muncă:
1. Certificarea situaţiilor prezentate de angajatori privind numărul de
personal angajat cu contract individual de muncă şi vechimea în specialitate,
condiţii necesare pentru obţinerea licenţelor de funcţionare pentru activităţi
prevăzute în anumite legi speciale (licenţe de transport, jocuri de noroc, exploatări
forestiere, licenţe turism).
2. Asistenta de specialitate şi consultanta în domeniul evidenţei muncii
acordată personalului societăţilor comerciale care au obţinut aprobarea pentru
păstrarea şi completarea carnetelor de muncă, în condiţiile Legii nr. 130 /1999 cu
modificările şi completările ulterioare, inclusiv testarea pentru confirmarea pe
posturi a inspectorilor de personal.
3. Certificarea de date specifice la solicitarea societăţilor lichidatoare a
agenţilor economici falimentari, în vederea întocmirii rapoartelor de activitate,
conform Legii nr. 64/1995.
8. În domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă:
1. Participarea inspectorilor de muncă la efectuarea determinărilor de
noxe, de către instituţiile abilitate şi recunoscute de Ministerul Muncii şi
Solidarităţii Sociale, în vederea încadrării locurilor de muncă, în condiţii
deosebite, în conformitate cu prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr.
2611200 1 şi a altor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.
2. Consultanţă de specialitate pentru constituirea şi acreditarea societăţilor
comerciale sau persoane fizice autorizate, care au ca obiect de activitate prestarea
de servicii, inclusiv activităţi psihologice, în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în
de

Muncă

corespunzătoare fiecărui

muncă.

de specialitate privind amenajarea şi dotarea cabinetelor de
Protecţia Muncii din unităţi, precum şi realizarea propagandei vizuale proprii.
4. Consultanţă de specialitate în vederea întocmirii dosarului necesar
pentru obţinerea autorizaţiei de functionare din punct de vedere al Protecţiei
Muncii, conform Legii 319/2006 şi HG 1245/2006.
5. Asistenţa tehnică pentru completarea Formularului tip de Înregistrare a
Accidentelor de Muncă la agenţii economici care efectuează cercetări de accidente
prin comisii proprii.
6. Expertize, examinări sau analize pentru clarificarea unor situaţii de
pericol, solicitate de instituţii, persoane fizice/juridice sau alte organisme.
Lucrarea de selecţionare a fost întocmită în baza următoarelor normative
de lucru:
3.

Consultanţă
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- Indicator cuprinzător al termenelor de păstrare a dosarelor, registrelor
a altor materiale documentare, aprobat de către Direcţia Generală a Recrutării
şi Repartizării Forţelor de Muncă, de pe lângă Consiliul de Miniştri (1958);
- Indicator cuprinzător al termenelor de păstrare a dosarelor, registrelor
şi a altor materiale documentare, aprobat de către Direcţia Generală a Recrutării
şi Repartizării Forţelor de Muncă, de pe lângă Consiliul de Miniştri (1963);
- Nomenclator-indicator al actelor Comitete/ar executive ale consiliilor
populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi al actelor organelor
locale de specialitate ale administraţiei de stat şi direcţiilor economice ( 1970);
- Indicatorul termenelor de păstrare aprobat de Ministerul Muncii ( 1987);
- Nomenclatorul dosarelor ce se păstrează în arhivă, aprobat prin Ordinul
nr. 353/22 iunie 1998 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale (1998);
-Nomenclatorul arhivistic al I.T.M., confirmat de către DJAN Iaşi (2008).
De la compartimentul Control Relaţii de Muncă (1996-2008) sunt propuse
pentru selecţionare următoarele genuri de documente, ale căror termene de
păstrare au fost stabilite în baza Nomenclatorului din anul 2008: proceseleverbale de control, contravenţii, din perioada 1996-2008, sunt cele mai
numeroase şi se constituie anual, în dosare, apoi se inventariază grupat, în funcţie
de inspectorii care au efectuat controalele, de aceea figurează şi numele
salariaţilor, ataşate la conţinutul pe scurt al dosarului. Termenul de păstrare de 5
ani a fost justificat prin termenul de prescripţie de 5 ani, conform Codului Fiscal
şi în concordanţă cu prevederile O.U.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, iar valoarea practică limitată permite selecţionarea lor;
Raportările asupra activităţii de control sunt documente create lunar/periodic, cu
valoare practică redusă, de 3 ani, întrucât centralizările acestora se regăsesc la poz.
A3 - ,,Rapoarte trimestriale şi anuale de activitate", cu termenul de păstrare
permanent, la compartimentul Inspector şef; Respingerea/aprobarea carnete/ar de
muncă de către angajatori; programe de control- t.p. 5 ani; Registru măsuri
t.p. 5 ani; Declaraţii, comunicări- t.p. 5 ani; Rapoarte, corespondenţă, situaţii
t.p. 3 ani; rapoarte lunare de activitate - 3 ani; Corespondenţa compartimentului
cu angajatorii (în anii 2000-2003, dosarele au fost constituite lunar; în anul2006,
s-a optat pentru varianta ordonării lor alfabetice - t.p. 2 ani. (Este vorba despre
adrese de control; solicitări/chemări pentru unele completări ale dosarelor, etc.);
Corespondenţa cu executarii judecătoreşti - t. p. 2 ani (Corespondenţa conţine
informări (copii) privitoare la firmele care intră în procesul de executare silită);
Corespondenţa cu instituţiile statului (Poliţie, Judecătorie, Tribunal, etc.);- t. p. 2
ani (Corespondenţa se referă la contractele de muncă, carnetele de muncă). La
fiecare gen de documente au fost menţionate şi cotele dosarelor verificate la faţa
locului, dar în prezenta lucrare au fost eliminate, din cauza economiei de spaţiu şi
a inutilităţii existenţei lor în acest context.
De la compartimentul Sănătate şi Securitate în Muncă (1962-2008) sunt
propuse pentru selecţionare următoarele genuri de documente: procese-verbale
şi
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control contraventii - 10/5 ani, ani extremi 1966-2008, iar la acest compartiment
sunt cele mai numeroase u.a.; se constituie în dosare, de către inspectorii arondaţi,
la fel se şi inventariază, prin ataşarea numelui inspectorului respectiv la conţinutul
pe scurt al dosarului; şi pentru acest compartiment este valabil termenul de
prescriere de 5 ani, din Codul Fiscal precum şi prevederea din OUG nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor; Documentatii pentru autorizare- t.p. 5
ani; Corespondentă cu institutii ale statului - t.p. 5 ani; Adrese Inspectoratul
Muncii- t.p. 5 ani; Registru de intrare-ieşire autorizatii- t.p. 15 ani, ani extremi
1962-1976. Şi aici trebuie adăugat că, în referatul lucrării de selecţionare au
figurat cotele dosarelor verificate la faţa locului.
Din cauza conţinutului exprimat eliptic, am verificat şi următoarele 14
dosare: 1411986- PV omologare a aparaturii, 20/1986- Analize aplicare Decret
215/77, privitor la încadrarea salariaţilor în grupa I, II, III de muncă, 17/1987 Amenzi. Este vorba despre procesele-verbale de control/contraventii, cu aplicare
de amenzi, întocmite de inspectori, 18/1987- Rapoarte documentare, 15/1989Instrucţiuni aparate; 14/1993 - Instrucţiuni program măsuri. Este vorba despre
situatii, materiale, adrese privitoare la activitatea internă, fără valoare
documentară sau istorică. Valoarea lor practică a expirat, deja, 16/1997 - PV
control societăţi conform Legii nr. 83, privitoare la Sănătatea şi Securitatea în
Muncă, 17/1997 - PV control cercetare a accidentelor de muncă. O copie se
regăseşte şi la dosarul accidentului de muncă, care se păstrează permanent,
10/2000 - Răspunsuri procese-verbale de cercetare a accidentelor de muncă. O
copie se regăseşte şi la dosarul accidentului de muncă, care se păstrează
permanent, 18/2001 -Declaraţii ORC (=Oficiul Registrului Comertului, pentru
date privitoare la unele firme, în activitate sau nu), 77/2003- Declaraţii înştiinţări
pentru controlul programat la firme; este vorba despre formulare standard, care
se trimit unitătilor cu 1-2 săptămâni înainte de control, 123/2003 - Cereri
documentaţie evaluare licitaţii. Documentele nu au legătură cu achizitiile publice,
124/2003 - Declaraţii comunicări către societăti comerciale, 166/2004 - Fişe
evaluare unităti (societăti comerciale, institutii de stat). Toate aceste dosare au
termen de păstrare de 5 ani, apreciat ca suficient de creatorul şi deţinătorul de
documente, pentru reflectarea valorii practice reduse şi consumate, deja.
Rapoartele de activitate, graficele de control, situatiile centralizatoare ale
indicatorilor de plan, încadrate la termenul de păstrare de 3 ani, îşi justifică
valoarea practică redusă întrucât sintezele acestora, trimestriale şi anuale se
păstrează la poz. A3 - Rapoarte trimestriale şi anuale, cu termen de păstrare
permanent, de la compartimentul Inspector şef (în dreptul fiecărei categorii de
dosare erau enumerate cotele dosarelor văzute la faţa locului).
În urma verificărilor întreprinse şi a discuţiilor avute la faţa locului, am
făcut următoarele precizări:

A. Dosarele propuse pentru selecţionare au înscrise, pe coperte, elementele
minimale de identificare, iar conţinutul lor coincide cu datele înscrise în inventare.
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B. Dosarele cu termen de păstrare permanent, de la cele două servicii unde
se operează selecţionarea dosarelor cu termene de păstrare expirate, au fost
inventariate în totalitate. S-a optat pentru inventarierea pe ani, termene de păstrare
şi indicative după nomenclator, cu începere de la nr. crt. 1 pentru fiecare indicativ,
în parte, tocmai datorită valorii lor documentare, în folosul instituţiei, fiind vorba
despre accidentele de muncă, registrele de evidenţă a accidentelor de muncă,
formularele de înregistrare a accidentelor de muncă, necesare în diferitele etape de
investigare/soluţionare a cazurilor, instrumentate de 1. T. M. ori de alte instituţii
ale statului (Poliţie, parchete, etc.) sau în colaborare. Electronic sunt păstrate
evidenţele firmelor şi dosarele acestora, unde, periodic, se ataşează documente
precum state de plată, corespondenţă, etc.
C. Dosarele propuse pentru selecţionare sunt, în totalitatea lor, lipsite de
valoare istorică, documentară sau practică. Termenele de păstrare expirate reflectă
valoarea lor practică limitată şi consumată, deja. Eliminarea documentelor
expirate nu prejudiciază interesele instituţiei şi nu are implicaţii juridice asupra activităţii acesteia. Din nomenclatorul arhivistic propriu, confirmat de către
Arhivele Naţionale Iaşi în anul 2008, se poate observa că principalele atribuţii şi
servicii oferite angajatorilor/instituţiilor/salariaţilor de către 1. T.M. sunt reprezentate, suficient, prin documentele încadrate la permanent.
D. Cotele dosarelor verificate de mine, la faţa locului, au fost menţionate
în dreptul fiecărei categorii de acte propuse pentru selecţionare. De asemenea, am
consemnat în care normativ figurează genul de document propus pentru
selecţionare şi termenul de păstrare corespunzător.
E. Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a fost reorganizat, în anul 2000,
în baza Legii nr. 108/1999, prin unificarea Camerei de Muncă Iaşi cu Inspectoratul Teritorial de Stat pentru Protecţia Muncii Iaşi, iar prezenţa documentelor
mai vechi se explică prin faptul că instituţia actuală continuă obiectul de activitate
al celor două instituţii unificate.
După susţinerea în şedinţa comisiei de selecţionare, lucrarea a fost avizată
în forma prezentată, cu reţinerea, la permanent a unui dosar privitor la proceseleverbale de control de la C. U. G. Iaşi din anii 1988-1989.
În fmalul demersului nostru arhivistic mai trebuie adăugat că exemplul
ales este elocvent pentru subiectul propus, prin toate aspectele expuse anterior
(genuri de documente propuse pentru selecţionare, termene de păstrare
diferite/expirate, valoare practică limitată justificat, evaluarea documentelor
potrivit normativelor în valabilitate la întocmirea dosarelor, o cantitate mare de
dosare din perioade diferite, conţinutul pe scurt al unităţilor arhivistice exprimat în
termeni de specialitate etc.) şi poate constitui un model de selecţionare a
documentelor create într-o perioadă mai îndelungată de timp.
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STANDARDIZAREA ÎN ARHIVELE NATIONALE.
'
STUDIU DE CAZ: COLECTIA LOVINESCU-IERUNCA
'

Prof. Elena-Laura RISTEA
Les standardes de description archivistique dans les Archives Nationales de
Roumanie. Etude de cas: La collection Lovinescu-Ierunca
Resume
L'operation de standardiser dans les Archives Nationales de Roumanie
suppose, comme bonne pratique, l'application d'ISAD (G) et d'ISAAR (CPF)
(deux standards archivistiques internationales realises par Le Conseil International
des Archives), qui travaillent en concordance avec les normes nationales, qui ne
sont pas du tout exclues. En bref, en offrant quelques informations sur les
documents de la collection Lovinescu-Ierunca (qui se trouvent dans les magasins
d'archive du Bureau Archives Medievales, Personnelles et Collections du Service
National Historique Central), on a essaye d'expliquer comment on a ete applique
le standard ISAD (G) dans le traitement archivistique d'une collection, ayant
comme resultat des series, des sous-series et des dossiers (215 dossiers ).
Mots ele: Normes nationales, ISAD(G), ISAAR (CPF), Le Conseil International
des Archives, ScopeArchiv, description archivistique, Fond Archivistique
National, Bibliotheques publiques on-line.
A vant-propos
Exordium ex abrupta: O primă consecinţă a tehnologiei în descrierea
arhivistică este introducerea (folosită aici cu sensul de aplicare) standardelor
arhivistice. Personalul arhivelor (termen folosit la scară largă) s-a pliat mai greu
unei omogenizări a practicilor arhivistice internaţionale 1 • Din dorinţa de a putea
face şi, de ce nu, participa la un schimb de informaţii la nivel naţional şi
internaţional, este esenţial să aplicăm elementele descrierii arhivistice. Scopul
acestei lucrări este să ofere concis şi, pe cât posibil, exemplificativ, participanţilor
la cercul profesional al personalului cu studii superioare din cadrul Serviciului
Arhive Naţionale Istorice Centrale aplicarea standardului arhivistic ISAD (G)
Ecoul favorabil de care s-a bucurat ISAD (G) în Franţa nu a avut efect similar în Marea Britanie;
v. Laura Neagu, Bogdan-Florin Popovici, Carmen Dobrotă, !SAD (G). Norma generală de
descriere arhivistică (Ediţia a Il-a), în ,,Buletin de Informare şi Documentare Arhivistică", 2004,
Bucureşti, 2004, p. VI-VII.
1
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realizat de Consiliului Internaţional al Arhivelor 2 pe o colecţie arhivistică,
respectiv colecţia Lovinescu-Ierunca. Utilitatea practică a acestei lucrări
arhivistice s-a impus prin reintroducerea, în anul 2013, a descriptorilor arhivistici
în sistemul informatic integrat al Arhivelor Naţionale (ne referim când facem
această afirmaţie la utilizarea programului ScopeArchiv 3 , continuator al SARIASului, realizat cu ajutorul limbajului de programare Orac/e, utilizat pentru
alimentarea bazelor de date ale Arhivelor Naţionale).
Date succinte despre documentele colecţiei
Colecţia a fost donată Arhivelor Naţionale de istoricul Mihnea Berindei şi
integrată Fondului Arhivistic Naţional, ca urmare a deciziei Comisiei de Evaluare
4
şi Achiziţii de Documente • Cantitatea documentelor consemnată la preluare în
2

În continuare CIA- http://www.ica.org/ (accesat în 07.07.2015).
O altă versiune de program a ScopeArchiv a fost utilizată pentru baza de date a Arhivelor
Naţionale din Albania. Câmpurile de descriere din ScopeArchive se bazează pe standardele
ISAD (G) şi ISAAR (CPF), punând accent pe înregistrarea unităţilor de descriere (unităţi
arhivistice create intelectual de-a lungul lucrării de descriere arhivistică), pe integrarea unităţilor
de descriere în structura ierarhică globală a unei instituţii şi reprezentarea acestei structuri,
pe punerea la dispoziţie a analizei şi a instrumentelor de consultare, pe accesul la informaţiile
privind fondurile şi colecţiile arhivistice prin intermediul internetului (util în cercetare şi
în completarea buletinelor de comandă); corelarea informaţiilor documentare din inventarul
colecţiei Lovinescu-lerunca cu înscrierea lor în ScopeArchiv şi utilizarea acestora în cadrul
portalului Arhivelor Naţionale ale României (secţiunea Consultare Documente Istorice,
http://portal.arhivelenationale.ro/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s28526898 e
7d2 4fd6 8776 a48b47858a0b/Page4.jspx? afrLoop=8641531456769992#!%40%40%3F afrLo
op%3D8641531456769992%26 adf.ctrl-state%3Dlc0xcj5qf3 138 - accesat în 10.07.2015)
conduce implicit la facilitarea regăsirii informaţiilor pentru istorici şi alţi beneficiari ai Arhivelor
Naţionale; la rândullor, Arhivele de Stat din Baden-Wiirtemberg au utilizat încă de la începutul
anilor '80 MIDOSA (Microcomputer Supported Documentation System for Archives - un software
dezvoltat pentru descriere arhivistică, care a luat în considerare câmpurile de descriere ale
standardului ISAD (G) şi a operat în mod direct în fişierele de text XML, bazându-se pe
EAD - Encoded Archival Description - standard internaţional util pentru transpunerea în format
digital a documentelor de arhivă; site-ul oficial al EAD este http://www.loc.gov/ead; v. şi
http://www.archivschule.de/EN/midosa/; v. şi articolul Angelikăi Menne- Hartitz, Midosa- A
family of Software Toolsfor the Archivist's Desk, în ,,Revista Arhivelor", LXXXV (2008), No. 1,
p. 93-1 09; în plus, în 2006, în colaborare cu mai mulţi parteneri, CIA a lansat proiectul ICA AtoM,
care permite serviciilor de arhivă să producă şi să difuzeze pe un site web descrieri arhivistice
normalizate; ICA-AtoM a ajuns la versiunea 1.3 în Septembrie 2012.
4
Documentele colecţiei fac parte integrantă din Fondul Arhivistic Naţional (îndeplinind cerinţele
Legii nr. 16/1996 (republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 293/22.IV.2014, p. 815, art. 1, 2), întrând în depozitele Arhivelor Naţionale pentru a fi administrate şi protejate legal.
Clauzele ofertei de donaţie prevăd: " ... după prelucrarea respectivelor documente, cărţi şi
publicaţii, acestea să fie accesibile, fără restricţii, cercetătorilor la Sala de studiu a Arhivelor
Naţionale. De asemenea, solicit ca dubletele identificate în cursul prelucrării să fie donate de către
Arhive altor instituţii de cultură sau institute de cercetare din România (prioritate are Centrul de
Studii asupra Comunismului şi Postcomunismului din Iaşi)".
3
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oferta de donaţie este de aproximativ 4,20 m.l. de documente şi aproximativ 5 m.l.
de cărţi, periodice şi reviste, acestea din urmă fiind predate Bibliotecii
documentare a Arhivelor Naţionale 5 • După operaţiunile de ordonare şi
inventariere a documentelor, au rezultat 7,42 m.l. de documente, cărora li se
adaugă alţi 0,14 m.l. de documente dublete (sau mai mult decât dublete).
Atât documentele, cât şi cărţile, periodicele şi revistele provin din arhiva şi
biblioteca deţinute de soţii Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca, care, în perioada
de început a instaurării regimului comunist în România, au obţinut azil politic în
Franţa, unde şi-au desfăşurat activitatea de ziarişti la postul de radio Europa
Liberă, în opoziţie cu regimul amintit, în contextul Războiului Rece şi al noii
configuraţii geo-politice. Nu se cunosc detalii privind condiţiile în care au fost
păstrate documentele înainte de a fi donate Arhivelor Naţionale. Starea de
conservare a documentelor, redactate în limbile engleză, franceză, germană,
greacă, italiană, portugheză, română şi spaniolă este destul de bună, probleme de
natura conservării punând câteva dosare conţinând publicaţii destul de deteriorate,
aşa cum se specifică în descrierea unităţilor arhivistice constituite. Adăugăm că
anii extremi ai documentelor colecţiei, care însumează 215 dosare, sunt 19061995.
În ceea ce priveşte conţinutul documentar, menţionăm că în colecţie se
regăsesc informaţii referitoare la creatorii colecţiei (în special corespondenţă),
activitatea postului de radio Europa Liberă, diverse agenţii de presă şi posturi
radio (France-Presse, Danube-Press, Radio Bucureşti, Reuters, Telt~liberte), Loja
Masonică Hashahar din Tel Aviv, activitatea de disidenţă a intelectualităţii
române (reprezentată de Mihai Botez, Dan Deşliu, Mircea Dinescu, Radu
Filipescu, Horia Georgescu, Virgil Gheorghiu, Bujor Nedelcovici, G.M. Tatruis,
Dorin Tudoran, Andrei Codrescu), susţinerea rezistenţei anticomuniste româneşti
în ţară şi Occident (amintim aici activitatea unor grupări româneşti şi
internaţionale: Acţiunea Română Democrată, Adunarea Naţională a Republicii
Franceze, Asociaţia Kontakt, Amnesty International, Comitetul Creştin pentru
Apărarea Drepturilor Religioase în România, Confederaţia Franceză Democratică
a Muncii, Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Liga Maghiară
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Cetăţeanului, Sindicatul Libertatea din
România, Sindicatul Polonez Solidamosc şi Tribunalul Revoluţionar al Poporului
Român), revolta minerilor din Valea Jiului din 1977, distrugerile unor edificii de
cult, persecuţiile religioase în România comunistă (Dumitru Abrudan, Gheorghe
Calciu-Dumitreasa, Petre Angheluş, Viorel Ardelean, Lucian Bistriceanu,
Gheorghe Braşoveanu, Gheorghe Buduşan, Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Ioan
Cotele publicaţiilor (care fac parte integrantă din fondul de carte al Bibliotecii Arhivelor
unde au primit cote în Registrul-Inventar al departamentului), au fost trecute într-un
tabel, în partea de final a inventarului (nr. 3.380 în Registrul lnventarelor).
5

Naţionale,
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Cană,

Radu Căpuşan, Petre Ciocârteu, Alexandru Ciurar, Emil Ciurar, Filip
Mircea Dragomir, Paranon Gagea, Gheorghe Frăţilă, Simion Holbura, Ioan
Iancu, Dimitrie Ianculovici, Dumitru Mureşan, Gheorghe Titu Lăcătuş, Ionel
Lăcătuş, Dumitru Lusca, Mureşan Dumitru, Pavel Nicolescu, Mihai Oara,
Francisc Paris, Remus Radina, Nicolae Rador, Ioan Samu, Aurel State, Petre
Ţuţea), participarea României la Expoziţia din 1937 de la Paris şi la cel de-al
treilea Festival Dramatic, Liric şi Cinematografic de la Paris, activitatea unor
personalităţi din domeniul cultural (George Teodorescu, Viorica Stavilă, George
Matei Cantacuzino, Augustin Z.N. Pop, Pompiliu Păltănea, Louis Marin, Nicolae
Iorga, Pierre de Ronsard), manifestările unor curente literare şi ale
reprezentanţilor acestora (Louis Aragon, Giuseppe Arcimboldo, Philippe Audoin,
Robert Benayoun, Raymond Borde, Victor Braun, Andre Breton, Guy Cabanel,
Salvator Dali, Robert Desnos, 6scar Dominguez, Paul Eluard, Max Ernst, Charles
Filiger, Alberto Giacometti, Alain Joubert, Rene Magritte, Joyce Mansour, Andre
Masson, Matta, Joan Mir6, Gustave Moureau, Edouard Munch, Bernard Peret,
Jean Piaubert, Pablo Picasso, Georges Sadoul, Philippe Soupault, Yves Tanguy,
Roger Vitrac, Hans Richter, Tristan Tzara), articole şi studii pe diverse teme
(literatură, lingvistică, istorie, sociologie), semnate de Henry Beraud, Mihnea
Berindei, Mihai Botez, George Brătianu, Emil Câmpeanu, Şerban Cioculescu,
Georges Clemenceau, Charles Drouhet, Sanda Golopenţia-Eretescu, N.A.
Gheorghiu, Ilina Gregori, N.l. Herescu, Ştefan Lupaşcu, Emmanuel de Martonne,
Angelo Moretta-Petraşincu, J.-M. Rădulesco, Gheorghe Stanornir, Virgil Tănase,
Chivu Stoica, Dorin Tudoran, Libuse Valentovă, V. Voiculescu, cronici şi
recenzii ai căror semnatari sunt Alexandru Ciorănescu, Andre Marissel, Simone
Viarre.
Tipologia documentelor este destul de variată: corespondenţă (scrisori,
cărţi poştale, diverse invitaţii), buletine informative necesare desfăşurării
activităţii posturilor de radio şi agenţiilor de presă amintite, materiale informative
emise de organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale româneşti şi din
străinătate, colecţii (întregi şi parţiale) ale unor publicaţii româneşti şi din
străinătate (facem referire la presa românească din ţară şi din exil, din diferite
perioade, aşa cum reiese din cuprinsul inventarului anexat la sfârşitul prefeţei),
studii diverse, poezii, fotografii, albume de caricaturi. Cât priveşte forma de
păstrare a documentelor, au fost prelucrate arhivistic originale, copii, fotocopii,
şpalturi, traduceri, dactiloscripturi, însă majoritatea documentelor este reprezentată de tipărituri. Limbile de redactare sunt engleză, franceză, germană, greacă,
italiană, portugheză, spaniolă, română cu alfabet latin şi chirilic. La prelucrarea
colecţiei au conlucrat Niculescu Elena-Laura şi Aurelian-Titu Dumitrescu.
Dincă,
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Aplicarea standardelor în prelucrarea arhivistică
Pornind de la defmiţia termenului informatic formatare (operaţiune cu
ajutorul căreia un mediu de stocare este pregătit pentru stocarea de informaţie;
operaţiunea constă în împărţirea spaţiului de stocare disponibil în compartimente
ce pot reţine o cantitate fixă de date; respectivele compartimente, denumite
clustere, sunt manipulate de către sistemul de operare pentru stocarea şi accesarea
sistematică a informaţiei 6 ), ne-am gândit să abordăm un approach (termen folosit
în contextul de faţă cu sensul de alăturare) al actualelor Norme tehnice privind
desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale, aprobate de directorul general
prin ordinul nr. 227 din 18 iunie 1996 7 cu unele Standarde arhivistice 8 ale C.I.A.
(ISAD (G) 9 şi ISAAR (CPF) 10) 11 , încercând, totodată, să punem în evidenţă modul
6

http://incepator.pinzaru.ro/software/ce-este-formatarea/ (accesat în 06.07.2015).
În continuare Norme Tehnice.
8
Standardele arhivistice oferă liniile directoare pentru pregătirea descrierii arhivistice. Descrierea
arhivistică are drept finalitate identificarea şi explicarea rezumativă a conţinutului, structurii şi
contextului unui document sau a unei acumulări de documente (dosar, fond, colecţie). Această
redare permite furnizarea unei imagini integrate a materialului arhivistic supus descrierii. În plus, o
corelare a mai multor fişe de autoritate, realizate după prevederile Standardului ISAAR (CPF), ar
putea furniza date care ar conduce la o corelare a informaţiilor cuprinse în toate fondurile şi
colecţiile arhivistice; nivelul ridicat de redare la modul general al informaţiilor documentare îi
oferă arhivistului posibilitatea de a se adapta în descrierea pe care o are de realizat; v. şi !SAD (G ).
Norma generală de descriere arhivistică (Ediţia a II-a), Laura Neagu, Bogdan-Florin Popovici,
Carmen Dobrotă, în "Buletin de Informare şi Documentare Arhivistică" - 2004, Bucureşti, 2004,
p. I-X, 1-75; în plus, o parte din informaţiile cuprinse în fişa de autoritate ISAAR (CPF)
reprezintă descrierea la nivel de fond din Scop Archive.
9
Standardul ISAD (G) este un standard structural de descriere arhivistică, ce oferă informaţii
despre ceea ce trebuie să conţină o fişă de descriere (de inventar), fiind util în formarea unei
abordări profesionale comune, în facilitarea regăsirii documentelor, în îmbunătăţirea schimbului de
date şi standardizarea produselor de sprijin (v. lucrarea Federaţiei Arhiviştilor Români, p. 18-19).
10
Standardul ISAAR (CPF) este o normă arhivistică internaţională folosită pentru descrierea
colectivităţilor (organizaţilor), familiilor sau persoanelor şi furnizează informaţii pentru întocmirea
fişei de autoritate arhivistică. Fişa de autoritate arhivistică oferă o descriere a unei entităţi
(persoană fizică/juridică, familie). Fişele de autoritate arhivistică pot fi folosite pentru descrierea
unei persoane fizice/juridice sau a unei familii, ca elemente în cadrul unui sistem de descrieri
arhivistice (fie o bază de date, fie pentru a fi adăugate la dosarul fondului sau colecţiei), controlul
creării şi utilizării punctelor de acces în descrieri arhivistice, documentarea relaţiilor dintre diferiţi
creatori de documente, între aceştia şi documentele pe care le-au creat sau cu alte surse referitoare
la ei. Toate elementele stabilite prin aceste reguli generale sunt necesare pentru a realiza fişa de
descriere, dar doar patru sunt considerate esenţiale. Acestea ţin de zonele de identificare şi de
descriere (tipul entităţii, forma autorizată a numelui, datele, codul de identificare a notiţei
autorităţii). Celelalte elemente sunt opţionale şi determinate de natura entităţii şi de sistemul sau
reţeaua la care lucrează redactorul. Toate elementele de descriere ale Normei ISAAR (CPF)
aplicate pe colecţia Lovinescu- Ierunca se regăsesc în lucrarea Federaţiei Arhiviştilor din România,
Standardele Arhivistice ale Consiliului Internaţional al Arhivelor (2008), Editura Eurocarpatica,
Sfăntu Gheorghe, 2008, p. 123-203; dintre cele şase zone de descriere ale fişei de autoritate,
7
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activitate a fost aplicată "lucrativ" pe o colecţie de arhivă, anume
Lovinescu-Ierunca.
Ca o primă observaţie, este necesar să menţionăm că descrierea arhivistică
a colecţiei a fost realizată în afara oricărui mediu electronic (orice sistem
electronic a fost exclus din start), fiecare unitate arhivistică (dosar în situaţia de
faţă) fiind prelucrată în conformitate cu Normele tehnice şi ţinând cont de
prevederile standardului ISAD (G). Comparând ISAD (G) cu Normele Tehnice, se
observă cu uşurinţă că majoritatea câmpurilor de inventariere din Normele
Tehnice se regăsesc şi în ISAD (G). Practic, ISAD (G) poate fi definit şi ca o
restructurare a practicii arhivistice deja existente 12 . În prezent, documentele
colecţiei sunt scanate şi salvate într-o bază de date (extensia fişierelor este PDF),
cu fmalitatea de a fi puse la dispoziţia tuturor beneficiarilor Arhivelor Naţionale,
suferind, aşadar, un intens proces de digitizare 13 , procedeu folosit în multe
biblioteci din lume, cu scopul conservării, prezervării şi facilitării accesului

în care

această

colecţia

amintim în mod special Zona resurselor asociate, care reuneşte informaţii despre fonduri/colecţii
care au conţinut asemănător cu cele ale colecţiei/fondului pentru care s-a realizat fişa de autoritate,
aflate în păstrare la diferite unităţi de cultură (în situaţia de faţă, menţionăm regăsirea de informaţii
cu conţinut similar în Colecţia Gabanyi Anneli Ute, inventar nr. 2.733 - S.A.N.I.C., în Fondul
Monica Lovinescu şi Virgil lerunca, păstrat la I.I.C.C.M.E.R. şi Fondul Virgil Ierunca, aflat în
păstrare la Biblioteca din cadrul Colegiului "Noua Europă"); în sprijinul tuturor acestor afirmaţii,
facem trimitere la articolul lui Bogdan Popovici, Raport al subcomitetului pentru instrumente de
cercetare. Linii directoare pentru elaborarea şi prezentarea instrumentelor de cercetare
(traducere), publicat în "Hrisovul", Serie Nouă, X-XI (2004-2005), Bucureşti, 2005, p. 365-372;
facem adăugirea că, în aplicarea acestor standarde, am făcut apel şi la articolul Comeliei Vlaşin,
Câteva consideraţii privind Norma ISAAR - Normă arhivistică internaţională pentru descrierea
colectivităţilor (organizaţiilor), familiilor sau persoanelor, în ,,Revista Arhivelor", nr. 112008,
p. 79 - 92; pentru colecţia Lovinescu-Ierunca a fost întocmită Fişa de autoritate în anul 2014
de către Dumitrescu Titu-Aurelian şi Niculescu Elena-Laura, cea din urmă propunând şefului
departamentului în care işi desfăşoară activitatea ca mai-sus amintita fişă să fie anexată Dosarului
colecţiei.

Cităm ca bibliografie lucrarea Federaţiei Arhiviştilor din România, Standardele Arhivistice ale
Consiliului Internaţional al Arhivelor (2008), Editura Eurocarpatica, Sfăntu Gheorghe, 2008, 387
p.; reamintim că am fost interesaţi de două standarde: ISAD (G)- Standard general internaţional
de descriere arhivistică, ediţia a 11-a, adoptat de Comitetul pentru Standarde Descriptive
(Stockholm, Suedia, 19-22 septembrie 1999) din cadrul Consiliului Internaţional al Arhivelor, şi
ISAAR (CPF) - Standard Internaţional pentru fişele de autoritate arhivistică ale persoanelor
juridice, persoanelor fizice şi familiilor, ediţia a 11-a, 2004, adoptat de acelaşi comitet; adăugăm ca
bibliografie articolul lui Laurenţiu Szemkovics, Norme Internaţionale de descriere a sigiliilor,
publicat în ,,Hrisovul - Anuarul Facultăţii de arhivistică", XV (2009), Serie Nouă, Editura
Ministerului Administraţiei şi Internelor,Bucureşti, 2010, p. 28-32.
12
Federaţia Arhiviştilor din România, op. cit., p. 20.
13
Procesul de digitizare presupune redarea informaţiilor cuprinse în documentele de arhivă în
format digital (numeric), mai precis în serii de biţi. Documentele de arhivă numerizate/digitizate se
pot reda sub formă de text, de imagine sau audio. Aşa cum am amintit, după scanarea
documentelor, imaginea lor poate fi ataşată unui document text sau unui fişier, cu ajutorul unui
hyperlink.
11
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utilizatorului la informaţii, proiectele de digitizare 14 atrăgând tot mai mulţi
cercetători, ingineri, specialişti în calculatoare sau în ştiinţa informării şi
comunicării 15 •

O altă observaţie care ar putea conduce la uşurarea aplicării standardelor
arhivistice este însăşi traducerea unor termeni 16 , noi alegând să ne restrângem aria
de tratare a subiectului asupra termenului de unitate de descriere. Un lucru destul
de bine cunoscut este că arhivistica românească a folosit de-a lungul timpului
(fiind influenţată de arhivistica italiană şi cea franceză, şi nu de cea saxonă) câţiva
termeni consideraţi sinonimi: unitate arhivistică, unitate de inventariere, unitate de
17
păstrare, unitate de inventariere (reprezentând elementul component al unui fond
sau colecţii arhivistice, individualizat prin conţinut şi formă, referindu-se la o
acţiune şi ocupând o poziţie distinctă într-un instrument de evidenţă). În
terminologia CIA apare conceptul ante-menţionat de unitate de descriere, defmit
ca ansamblu de documente de orice fel tratate ca o entitate şi formând obiectul
unei unice descrieri 18 • Referindu-ne cu predilecţie la colecţia Lovinescu-Ierunca şi
ţinând cont de logica ISAD (G)-ului, nivelul de descriere al unităţii de descriere
merge de la serie la sub-serie şi până la dosar. Descrierea pe mai multe nivele
permite revenirea pentru completare asupra nivelurilor descrise în contextul
introducerii informaţiei în ScopeArchiv (parte componentă a Sistemului informatic
integrat al Arhivelor Naţionale) şi descrierea ulterioară (aşa cum este situaţia
colecţiei Lovinescu-Ierunca) la nivel de item 19 , putându-se preconiza pe viitor în
planul de lucru şi operaţiunea de indexare 20 .
Opţiunea de digitalizare a documentelor cu valoare de patrimoniu aflate în administrarea
Arhivelor Istorice reprezintă o variantă de economisire a spaţiilor de stocare, de evitare a
deteriorării documentelor originale şi de îmbogăţire a variantelor de accesare a informaţiilor
documentare; v. articolul Alinei Pavelescu, Repere pentrn o strategie de informatizare a arhivelor
în ,,Revista Arhivelor", LXXXV (2008), No. 1, p. 110-129; v. şi Direction des Archives de
France, L 'Archivage des documents bureautiques. Manuel pratique, Paris, 2004.
15
Prof. dr. ing. Angela Repanovici, Conservarea documentelor vechi şi rare prin metode digitale.
Linie de digitizare, în "Buletinul AGIR" nr. 4/2007, octombrie-decembrie, p. 53-61,
http://www.agir.ro/buletine/306.pdf (accesat în 10.07.2015).
16
Federaţia Arhivişti1or din România, op. cit., p. 24-25 .
17
În Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, apărut la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982, la p. 234, se regăseşte definiţia pentru unitate arhivistică (unitate de evidenţi şi
clasificare a documentelor în arhivă, care reprezintă un document distinct sau totalitatea
documentelor care au o importanţă de sine-stătătoare. Se individualizează prin conţinutul şi forma
sa, referindu-se la o acţiune, problemă sau lucru şi ocupă o poziţie distinctă într-un instrument de
evidenţă; are drept sinonim unitate de evidenţă, unitate de inventariere, unitate de păstrare).
18
Federaţia Arhiviştilor din România, op. cit., p. 23 .
19
Piesă, document- foaie volantă.
20
Utilizând termenul de indexare, facem referire la realizarea de indici (de materie, toponimici,
antroponirnici) pe o colecţie/fond de arhivă (listă organizată alfabetic a numelor de persoane, de
locuri sau de materie). Această indexare se poate concretiza în realizarea unui indice- inventar (în
14
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Dorind să venim în sprijinul acestei afrrmaţii cu noi informaţii, facem o
trimitere la prefaţa inventarului colecţiei (nr. 3380, aflat în cercetare la
Sala de studiu nr. 1 a S.A.N.I.C.-ului), unde este anexat un cuprins al inventarului.
Practic, acest cuprins conţine descrierea succintă a seriilor şi a sub-seriilor21
colecţiei, după cum urmează:
1. Documente privind creatorii fondului - conţine 2 (două) dosare (cotele 1.1 şi
1.2).
- textul subliniat reprezintă o parte structurală majoră a colecţiei, respectiv o
serie a colecţiei, inventariată la nivel de dosar (informaţie care reiese din textul
redat între paranteze); de remarcat cote le dosarelor, utile introducerii informaţiilor
în ScopeArchiv.
2. Agenţii de presă şi posturi de radio - (o parte structurală majoră a colecţiei,
respectiv o serie a colecţie, conţinând 6 sub-serii, inventariate la nivel de dosar).
2.1. France-Presse- 6 (şase) dosare (cotele 2.1.1, .... 2.1.6)- sub-serie a
colecţiei, inventariată la nivel de dosar.
2.2. Danube-Press - 1 (un) dosar (cota 2.2.1) - sub-serie a colecţiei,
inventariată la nivel de dosar.
2.3. Radio Bucureşti- 3 (trei) dosare (cotele 2.3.1, ... 2.3.3)- sub-serie a
colecţiei, inventariată la nivel de dosar.
2.4. Reuters -1 (un) dosar (cota 2.4.1) - sub-serie a colecţiei, inventariată
la nivel de dosar.
2.5. Teleliberte - 1 (un) dosar (cota 2.5.1) - sub-serie a colecţiei,
inventariată la nivel de dosar.
2.6. Postul de radio Europa Liberă - 117 (o sută şaptesprezece) dosare
(cotele 2.6.1, ... 2.6.117) -sub-serie a colecţiei, inventariată la nivel de dosar.
3. Loja Masonică din Tel Aviv - 2 (două) dosare (cotele 3.1, 3.2) - parte
structurală majoră a colecţiei, respectiv serie, inventariată la nivel de dosar.
4. Material documentar tematic referitor la: (parte structurală majoră a colecţiei,
respectiv serie- opt sub-serii, inventariate la nivel de dosar).
4.1. Intelectuali români disidenţi - 1 (un) dosar (4.1.1) - sub-serie a
colecţiei, inventariată la nivel de dosar.
succintă

terminologia arhivistică românească actuală, acest termen nu există; menţionăm că această
definiţie ne-a fost furnizată de Dictionnaire de terminologie archivistique din 2002 al Direcţiei
Arhivelor Franceze, realizat de Arhivele Departamentale ale Nordului în 2007, p. 23).
21
Seria reprezintă o sub-diviziune a unui fond/colecţie (o parte structurală), conţinând un grup de
documente conexe, corespunzătoare unei subdiviziuni în organizaţia sau agenţia creatoare sau,
când aceasta nu este posibilă, unor grupări geografice, cronologice, funcţionale sau altele
asemenea, ale materialului însuşi. Când organismul creator are o structură ierarhică complexă,
fiecărei serii îi corespund tot atâtea sub-serii câte sunt necesare pentru a reflecta nivelurile
structurii ierarhice ale primei unităţi administrative subordonate; v. Federaţia Arhiviştilor din
România, op. cit., p. 38.
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4.2. Rezistenţă anticomunistă în ţară şi Occident - 1 (un) dosar (cota
4.2.1)- sub-serie a colecţiei, inventariată la nivel de dosar.
4.3. Revolta minerilor din Valea Jiului- 1 (un) dosar (cota 4.3.1)- subserie a colecţiei, inventariată la nivel de dosar.
4.4. Demolări în România comunistă- 1 (un) dosar (cota 4.4.1)- sub-serie
a colecţiei, inventariată la nivel de dosar.
4.5. Persecuţii religioase în România Comunistă- 1 (un) dosar (cota 4.5.1)
-sub-serie a colecţiei, inventariată la nivel de dosar.
4.6. Adunarea Naţiunilor Captive ale Europei- 1 (un) dosar (cota 4.6.1)sub-serie a colecţiei, inventariată la nivel de dosar.
.
4. 7. Participarea României la Expoziţia din 193 7 de la Paris - 1 (un) dosar
(cota 4. 7.1) -sub-serie a colecţiei, inventariată la nivel de dosar.
4.8. Participarea României la cel de-al treilea Festival Dramatic, Liric şi
Cinematografic de la Paris - 1 (un) dosar (cota 4.8.1) - sub-serie a colecţiei,
inventariată la nivel de dosar.
5. Material documentar biografic (parte structurală majoră a colecţiei, respectiv
serie- conţine opt sub-serii, inventariate la nivel de dosar).
5.1. George Teodorescu- 1 (un) dosar (cota 5.1.1)- sub-serie, inventariată
la nivel de dosar.
5.2. Viorica Stavilă- 1 (un) dosar (cota 5.2.1)- sub-serie, inventariată la
nivel de dosar.
5.3. George Matei Cantacuzino - 1 (un) dosar (cota 5.3.1) - sub-serie,
inventariată la nivel de dosar.
5.4. Augustin Z.N. Pop- 1 (un) dosar (cota 5.4.1)- sub-serie, inventariată
la nivel de dosar.
5.5. Pompiliu Păltănea- 2 (două) dosare (cotele 5.5.1, 5.5.2)- sub-serie,
inventariată la nivel de dosar.
5.6. Louis Marin - 1 (un) dosar (cota 5.6.1) - sub-serie, inventariată la
nivel de dosar.
5.7. Nicolae Iorga- 1 (un) dosar (cota 5.7.1) - sub-serie, inventariat la
nivel de dosar.
5.8. Pierre de Ronsard -1 (un) dosar (cota 5.8.1)- sub-serie, inventariată
la nivel de dosar.
6. Material documentar cultural (parte structurală majoră a colecţiei, respectiv
serie - conţine cinci sub-serii, inventariate la nivel de dosar).
6.1. Piese de teatru - 1 (un) dosar (cota 6.1.1) - sub-serie, inventariată la
nivel de dosar.
6.2. Versuri ale poeţilor români şi traduceri- 1 (un) dosar (cota 6.2.1)sub-serie, inventariată la nivel de dosar.
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6.3. Precursori ai suprarealismului; suprarealism şi dadaism- 1 (un) dosar
(cota 6.3.1) -sub-serie, inventariată la nivel de dosar.
6.4. Studii, recenzii, cronici şi articole pe diverse teme culturale- 4 (patru)
dosare (cotele 6.4.1, ... 6.4.4)- sub-serie, inventariată la nivel de dosar.
6.5. Comunicări susţinute la diverse colocvii, discursuri protocolare - 1
(un) dosar (cota 6.5.1) -sub-serie, inventariată la nivel de dosar.
7. Presă şi diverse publicaţii (parte structurală majoră a colecţiei, respectiv serie opt sub-serii, inventariate la nivel de dosar).
7.1. Presă în limba engleză (,,East-European Spokesman", "Freedom or
War", "Guerilla", "New York Times", ,,Problems ofCommunism") -1 (un) dosar
(cota 7 .1.1) - sub-serie, inventariată la nivel de dosar.
7.2. Presă în limba franceză ("Action Franyaise", "Actuel", "Les Annales",
"Arts", ,,L'Avenir", ,,Bulletin Hebdomadaire", "Bulletin de Revue de Pres se",
"Cahiers de Samizdat", ,,Le choc du Mois", "Chronique", "Chroniques
Etrangeres", "Cimaise", "Combat", ,,La Croix", ,,La Croix l'Evenement",
"Courrier du centre", ,,Democratie 64", ,,Documentation sur l'Europe Centrale",
"La Documentation Franyaise", "Les Echos", "L'Echo Parisien", ,,L'Eclat", ,,Est
& Ouest", ,,L'Evenement du Jeudi", ,,Excelsior", ,,Exil et Liberte", ,,L'Express
Magazine", ,,Le Figaro", ,,Le Figaro Litteraire", "Figaro Magazine", "La France",
"La France Catholique", "France Soir", ,,Le Gaulois", "GEO", "L'Heure",
"L 'Homme Enchaîne", "L 'Homme Libre", "L 'Humanite", "L 'Informat ion",
,,Informations Belges", "L'Intransigeant", ,,Je suis partout", ,,Le Joumal", "Le
Joumal des Debats", "Le Joumal du Dirnanche", "Le Joumal de Geneve", ,,Le
Joumal du Jeudi", "La Lettre du Ciel", "Liberation", "Liberte", ,,Libre Belgique",
"La Libre Parole", "Le Magazine des Abonnes", "Le Magazine Litteraire", "Le
Matin", "Le Matin de Paris", "Le Midi Colonial et Maritime", "La Minute", "Le
Monde", "Montpellier", "La Nation Franyaise", "Les Nouvelles Litteraires", "Le
Nouvel Observateur" ,L'<Euvre" ,L'Opinion" L'Ordre" ,Paris Depeches"
' '
' '
' "
' '
'
,,Paris Midi", ,,Paris - Monde Latin", ,,Paris Press", ,,Patrie", ,,Pays", ,,Le Petit
Joumal", "Le Petit Parisien", "Le Peuple", "Le Point", ,,Prison de Vladimir
(U.R.S.S.)", ,,Le Progres", ,,La Quinzaine Litteraire", "Le Quotidien", "Le
Quotidien de Paris", ,,Radical", "La Revue Parlee", "Sud Ouest", "TEL- Temps,
Economie, Litterature", "Tele Obs", "Telerama", "Le Temps", "Tribune de
Geneve", "Valeurs Actuelles", ,,La Victoire", ,,La Vie", "La Vie Catholique", "La
Voix des Communes", "VSD") - 12 (douăsprezece) dosare (cotele 7.2.1, ...
7.2.12)- sub-serie, inventariată la nivel de dosar.
7.3. Presă în limba italiană ("La Fiera Letteraria", ,,Il Giomale") - 1 (un)
dosar (cota 7.3.1)- sub-serie, inventariată la nivel de dosar.
7.4. Presă în limba portugheză ("A Voz Dos Martires") - 1 (un) dosar
(cota 7 .4.1) - sub-serie, inventariată la nivel de dosar.
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7.5. Presă în limba spaniolă (,,La Estafeta Literaria", "Insula", ,,El Pais",
"La Torre - Revista General de la Universidad de Puerto Rico") - 1 (un) dosar
(cota 7 .5.1) - sub-serie, inventariată la nivel de dosar.
7.6. Presă românească din exil ("Acţiunea Română - Organ de Luptă
pentru Liberarea Naţională", "Acţiunea Românească", "Adam - International
Review", "Ziarul Românesc America", "Analele Politice", "Anotimpuri",
"Azione Cattolica Romena", "Azione Ecumenica Europea", ,,Bănatu-i Fruncea!",
"Buciumul", "Buletin", ,,Buletinul Asociaţiei Culturale Româneşti din Spania",
"Buletinul Casa Română", "Buletinul Centrului Român de Cercetare", ,,Buletinul
Comitetului Naţional Român-American - Publicaţie de Luptă Naţională",
"Buletinul Eparhiei Românilor din Străinătate", "Bulletin Europeen - Tribune
Libre de l'Europeisme", ,,Buletin Informativ al Asociaţiei Românilor din
Germania de Sud", ,,Buletin Informativ al Asociaţiei Românilor Liberi din
Germania de Sud", ,,Buletin Informativ al Asociaţiei Românilor Liberi din
Germania", ,,Buletin Informativ al Asociaţiilor Ligii Românilor Liberi- Sectorul
European", "Buletin de Informaţie pentru Români în Exil", ,,Buletin de Informaţii
al Asociaţiei Românilor din Australia", ,,Buletinul Militar al Ofiţerilor şi
Subofiţerilor Activi şi de Rezervă caşi al Tuturor Luptătorilor din Exilul
Românesc - Organ de Legătură şi Informare", "Buletinul Societăţii Academice
Române", "Cahiers Roumaines", "Candela", "Carpaţii", "Catacombes", "Căminul
Românesc", "Chemarea", "Comuniunea Românească", "Credinţa - Foaia
Bisericii Ortodoxe Române Sfmţii Împăraţi Constantin şi Elena din Londra",
"Curierul - Buletin de ştiri din România pentru Românii din Brazilia", "Cuvântul
în Exil", "Cuvântul Românesc", "Dacia - Tribună de Luptă Românească", "Le
Democrat Roumain en France", ,,Don Quijote", ,,Dreptatea- Organ Independent
de Informare al Românilor din America", ,,Drum", ,,Ecouri Româneşti - Primul
Ziar Canadian în Limba Română", ,,Europa şi Neamul Românesc", ,,European
Ecumenical Action", ,,Exil - Revista Scriitorilor Români Exilaţi", ,,Exilul
Românesc", ,,Exilul Solidar - Publicaţie de Luptă Anticomunistă din Exil",
"Fapta- Foae de Luptă Românească pentru Ziua de azi şi de Mâine", "Făclia Buletin de ştiri pentru Românii E.V.W. din Anglia", ,,Fides Romana- Cahiers de
Temoignage Chretien Roumain", "Fiii Daciei- Sons of Dacia", "Foaia Poporului
- People's News", "Frăţia Ortodoxă", "FRP- Presa Liberă Română. Săptămânal
de Ştiri şi comentarii", "Gândire şi Artă", "Glasul", "Glasul Poporului (The
People's Voice)- Foaie de Îndrumări Duhovniceşti", "Glia- Ziar de Informaţii şi
Opinie Românească", "Glasul Patriei - Organ al Comitetului Român pentru
Repatriere", ,Îndreptar- Foaie pentru Gând şi Faptă Creştinească", ,Jnsemnări",
,Jntâmpinare", ,,Joumal of the American Romanian Academy of Arts and
Sciences", "Le Joumal Roumain des Poetes", ,,Legea- Organ de Luptă Creştină
Românească", "Libertatea", ,,Limite", ,,Luceafărul - Revista Scriitorilor Români
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în Exil", "Lupta- Le Combat/The Fight", ,,Lupta Română- Organ al Consiliului
Naţional Român", ,,Lumea Liberă - Săptămânal Independent al Tuturor
Românilor", ,,Două memorii cu privire la încălcarea drepturilor României la gurile
Dunării", ,,Mesagerul", "Micro Magazin", "Milenii", "Moftul Român",
"Monitorul Comitetului Naţional Român", "La Nation Roumaine - Bulletin
d'lnformations du Conseil des Partis Politiques Roumains", ,,New York Spectator
21-22", "Noi- Casetă de literatură, întocmită de Valeriu Anania", "Noi Tracii Buletin Circular Tracologic al Centrului de Studii Istorice de la Veneţia", ,,Patria
-Foaie Românească Independentă", ,,Perspective -Buletinul Misiunii RomâneUnite din Germania", "Perspective Creştine", ,,Rezistenţa- Buletinul Organizaţiei
de Rezistenţă Naţională a Românilor din Germania", ,,România - Foaie
Românească Independentă (Buenos Aires)", "România Liberă", "România
Muncitoare - Revista Socială şi Politică a Sindicaliştilor în Exil", "Românul Organ al Ligii Românilor Liberi", ,,Românul Liber- Ziarul Uniunii Mondiale a
Românilor Liberi", "El Rumano - Organo de los Rumanos Libres en Sur
America", ,,Die Rumănische Christlich-Soziale Aktion", "România (New York)",
"Săptămâna Miincheneză - Primul Săptămânal Românesc Independent din Lumea
Liberă!", "Semne - Revistă de Gândire, Artă şi Literatură", "Sentinela", "Sfmţii
Arhangheli- Revistă de Spiritualitate Ortodoxă", "Speranţa", "Suflet RomânescRevistă de Cultură Creştină", "Tribuna", "La Tribune Roumaine", "Troiţa", "Ţara
-Tribuna Românilor Liberi", "Unirea- Ecoul Asociaţiei Elveto- Române, Berna
şi Ziirich", "Uniunea Asociaţiilor şi Instituţiilor Româneşti din Republica Federală
Germană şi Berlinul de Vest - Organ al Unităţii Româneşti din Germania",
"Uniunea Română - Organ al Uniunii Româneşti din Germania", "Uniunea
Română- Organ al Uniunii Democrate a Românilor Liberi", "Universul Nostru",
"Vatra - Foaie Românească de Opinie şi Informaţie", "Vestitorul", "Vestitorul
Român - Canadian", "Viajes", "Vocea Libertăţii - Organ al Refugiaţilor din
România", "Yalta- Vocero de los Rumanos Libres en la Republica Argentina")29 (douăzeci şi nouă) dosare (cote le 7 .6.1, .... 7 .6.29) - sub-serie, inventariată la
nivel de dosar.
7. 7. Presă românească interbelică ("Adevărul", "Adevărul Literar şi
Artistic", "Artistocratie - Revue mensuelle d'art et de la litterature, redigee en
fran<;ais et roumain", "Aurora", ,,Bulletin Franco- Roumain. Revue mensuelle de
la vie politique, economique & litteraire", ,,Bulletin d'Informations Roumaines",
"Colecţia Ideea Naţională", "Criterion - Revistă de arte, litere şi filosofie", "Le
Courrier de Roumanie - Publication hebdomadaire avec les demieres
informations politiques, commerciales, industrielles et fmancieres", "Le Courrier
Franco - Roumain. Politique, economique & litteraire", "Curentul", "Curierul",
"Cuvântul", "Cuvântul Liber", ,,Dimineaţa", ,,Expresul", "Falanga - Organ de
luptă al Generaţiei Noi", "Gazeta Românească/La Gazette Roumaine",
"L'Illustration", "L'Independance Roumaine", "Lumea Românească - Ziar
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democrat de atitudine şi informaţii", "Lupta", ,,Mişcarea", ,,Le Moment",
"Monitorul Oficial", ,,Paris - Balkans", ,,Politica", ,,Rampa", "Revista Hispanica
de Bucarest (Rumania)", ,,Revue des Nationes Latines", ,,La Revue de Roumanie
- Organe Politique, Economique et Litteraire mensuel, d'Union entre la
Roumanie, la France et les Pays Allies", ,,La Revue Roumaine. Litterature- Arts
- Sciences", ,,România", ,,Românul- Journal Hebdomadaire Franco- Roumain",
"La Roumanie - Organe hebdomadaire des Revendications et des Interets
Roumains/Organe mensuel de 1' Amitie Franco - Roumaine", "Timpul", "La
Transylvanie- Organe du Comite National des Roumains de Transylvanie et de
Bucovine", "Universul", "Viitorul") - 9 (nouă) dosare (cotele 7.7.1, ... 7.7.9) sub-serie, inventariată la nivel de dosar.
7.8. Presă românească postbelică ("Adevărul", "Adevărul Literar şi
Artistic", "Amfiteatru - Revista de cultură", "Azi", "Cotidianul", "Cronica",
"Echinox", ,,Euphorion", ,,Europa", ,,Expres", "Expres Magazin", "Imparţial Periodic independent de ştiri şi comentarii", ,,Renaşterea", "România Liberă Ziar Independent, de opinie, informaţie şi reportaj", "Scânteia", "Scânteia- Organ
al Comitetului Central al P.M.R.", "Timpul", "Tineretul Liber", "Vatra",
"Vremea")- 2 (două) dosare (cotele 7.8.1, 7.8.2)- sub-serie, inventariată la nivel
de dosar.
8. Diverse- 1 (un) dosar (cota 8.1)- parte structurală majoră a colecţiei, respectiv
serie - inventariată la nivel de dosar.
Succinte concluzii: Aquila non capit muscam und andere ...
Standardele arhivistice internaţionale ISAD (G) şi ISAAR (CPF), în
variantele amintite, luate în discuţie în prezenta lucrare şi aplicate în prelucrarea
arhivistică a colecţiei Lovinescu-Ierunca nu au reinventat arhivistica. Rolul
profund al aplicării standardelor a fost să genereze o mai mare ordine în
SINTETIZAREA 22 informaţiei (este absolut necesar să se înţeleagă faptul că în
elaborarea şi actualizarea glosarelor şi convenţiilor de termeni arhivistici au fost
utilizate norme IS0 23 ), dovedindu-şi o dată în plus funcţionalitatea în construirea
unei baze de date a documentelor de arhivă şi contribuţia la realizarea unei
biblioteci digitale universale. Realitatea arhivistică prezentă aduce o dată în plus
în lumină faptul că descrierile standardizate sintetice permit o punere rapidă în
Inventarul 3380 redă sintetic rezumatele documentelor colecţiei Lovinescu- Ierunca.
I.S.O. (Organizaţia Internaţională de Normalizare), succesoarea Federaţiei Internaţionale
a
Comitetelor
Naţionale
de
Normalizare
(I.S.A.)
http://www.iso.org/iso/home/standards development.htm,http://www.iso.org!iso/home/standards
development/list of iso technical comrnittees.htm (accesate în 10.07.2015); v. şi articolul lui
Claire Sibille de Grimoiiard, !CA-Atom, un outil pour appliquer les normes de description în
Comma, 2011-2, p. 59-72.
22
23

·
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circuitul ştiinţific a documentelor, cu menţiunea că fondurile/colecţiile cărora, din
diferite motive de orice natură (vechimea actelor, afluxul de cercetători pe o
anumită temă, cooptarea lor în anumite proiecte naţionale, europene sau mondiale
ş.a.) li se acordă un plus de importanţă în prelucrare, beneficiază de o descriere
mai amănunţită, aceasta ajungând până la nivel de item (document foaie
24

volantă) .

Politica de aderare şi integrare a României în Uniunea Europeană (fapt
realizat de facto la 1 ianuarie 2007) a determinat o cunoaştere a legislaţiei şi a
metodologiilor practicate la nivel european nu doar în domeniul arhivistic.
Standardele descriptive pe care le-am luat aplicat în inventarierea colecţiei
Lovinescu-Ierunca se bazează pe principii general acceptate (descrierea arhivistică
se face de la general la particular, pe mai multe niveluri, fiecărui nivel de ordonare
intelectuală corespunzându-i un nivel de descriere). Acvila standardiană nu a
înghiţit musca normelor arhivistice naţionale româneşti, aceasta dacă luăm în
considerare că arhivistica manifestă în România tendinţa de a fi integrată în
domeniul ştiinţelor informatice, depăşind cu mult graniţele de ştiinţă specială a
istoriei şi structurându-şi activitatea numai pe teorie şi practică arhivistică. O
perfecţionare profesională a arhiviştilor (pentru care există standard ocupaţional
avizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, cod COR 2621 O1, propus pentru
revizuire pentru data de 20.11.2016), prevăzută, de altfel, şi de legea
Funcţionarilor Publici (Secţiunea a III -a, art. 50, 51 )25 , ar fi utilă arhiviştilor şi
instituţiei în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. În ciuda faptului că angajaţii
Arhivelor Naţionale din România nu sunt şi angajaţi ai ICARUS, au acces la siteuri naţionale şi internaţionale în ceea ce priveşte prelucrarea numerică şi accesarea
on-line a documentelor de arhivă şi de bibliotecă. Resursele on-line beneficiază,
aşadar, de implicarea instituţiilor statale (v. site-ul Bibliotecii Interuniversitare
de Ştiinţe Jussieu - http://bleuet.bius.jussieu.fr; site-ul Alianţei Franceze de la
Santa Clara - www.afscv.org; anuarul unei reviste literare pentru e-lectori http://www.zazieweb.com; peste 400 de reviste şi magazine electronice sunt
accesibile pe site-ul Bibliotecii virtuale a periodicelor graţie unui proiect
canadiano-francez destinat în primul rând studenţilor francofoni, la adresa
http://biblio.ntic.org; una dintre cele mai importante baze de texte puse gratuit
la dispoziţia publicului este site-ul Bibliotecii Naţionale a Franţei,
http://gallica.bnf.fr, unde peste 80.000 de documente sunt accesibile marelui
public (de la texte de Ev Mediu până în prima jumătate a secolului XX, imagini şi
extrase sonore aparţinând patrimoniului naţional, prezentări tematice diverse,
Este situaţia colecţiei Peceţi, acte a căror vechime (1361-1910) a condus la angrenarea lor în
proiectul monasterium.net şi, ulterior, în Archives Portal Europe; v. monasterium.net http://monasterium.net/mom/RO-ANR/ColPec/Colec%C8%9Bia Peceti I-128 /charter (accesat
în 27.07.2015).
25
Anexăm şi link-ul PIAF, http://www.piaf-archives.org/se-former/chercher
24
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prezentări

cronologice ale istoriei culturale a Franţei); un alt site binecunoscut
este cel al Asociaţiei Bibliofililor Universali (ABU), http://abu.cnam.fr, realizat
prin contribuţia benevolă a membrilor asociaţiei (unde legea voluntariatului
a avut, posibil, importanţa ei, conţine de la texte medievale până la texte de
secol XX, dicţionare diverse); colecţia electronică a Bibliotecii Naţionale a
Canadei, http://www.nlc-bnc.ca (cuprinde reviste, cărţi, prezentări tematice,
partituri, înregistrări istorice aparţinând patrimoniului canadian); site-ul realizat de Carole Netter, www.swarthmore.edu/Humanities/clicnet, pentru studenţii interesaţi de învăţarea limbii franceze, de la Universitatea Swarthmore,
Pennsylvania; un site de literatură veche în limba latină, http://www.thaugsburg.de/Îharsch/augustana.html- unde descoperim că "AppleMac et Netscape
his paginis optimum visum dant" şi că "hae paginae proponent Musa adiuvante
in lingua Latina"; site-ul conţine texte şi cronologii ("facta et ficta") pentru
literatura latină şi greacă, în limba latină; numeroase site-uri de biblioteci
şi expoziţii virtuale, cum este acela al bibliotecii ştiinţifice medicale a
universităţii de stat de medicină şi farmacie Nicolae Testemiţanu
http://library.usmf.md/oldlexpo.php, cel al Bibliotecii Academiei Române,
http://www.biblacad.ro/expozitii.html sau cel al Bibliotecii Judeţene Octavian
Goga din Cluj - http://www.bjc.ro/new/index.php?contributia-romaneasca-labiblioteca-digitala-europeanal (unde, prin intermediul unor parteneriate europene
sau de voluntariat, au fost construite adevărate biblioteci virtuale, v. Biblionet un program de cinci ani care va facilita accesul gratuit la informaţie, prin
dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în Romania; în plus, prin
cursurile de formare profesională ale bibliotecarilor şi tehnologia furnizată,
adaptate nevoilor comunităţii actuale, Biblionet va ajuta bibliotecile sa asigure
servicii în comunităţile locale sub forma unui parteneriat între fundaţia IREX,
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din Romania
(ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară, sau biblioteca
digitală a Institutului Naţional al Patrimoniului - http://www.cimec.ro/BibliotecaDigitala/Biblioteca.html; nu putem să nu amintim Reuniunea APEx (proiect
înfiinţat şi susţinut de Comisia Europeană prin programul ICT -PSP (Information
and Technology Policy Support Programme), la care Arhivele Naţionale
ale României au fost invitate să participe din 20 13 şi a cărui fmalitate este
creşterea şi îmbunătăţirea accesului on line la documentele din circuitul
ştiinţific - http://www.bibnat.ro/Evenimente-culturale-s 108-ev276-ro.htm, Apex http://www.apex-project.eu/index.php/en/about-apex) din luna mai 2015, eveniment organizat de Arhivele Naţionale ale României în colaborare cu Biblioteca
Naţională 26 .
26

Biblioteca Naţională a României este angrenată de mult timp în proiecte de digitalizare a
https://biblioteca-digitala.ro
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În era documentelor electronice (Le portail europeen des archives http :/1dhi. intd.cnam. :fr/20 12/03/20/le-portail-europeen-des-archives/,
monasterium.net
http://monasterium.net/mom/ROANR/Co1Pec/Colec%C8%9Bia Peceti 1-128 /charter, Apex - http://www.apexproject.eu/index.php/en/about-apex), arhivele sunt învestite cu responsabilităţi
noi, realităţi care au repoziţionat profesia de arhivist în actuala societate
informatizată27 •

documentelor gestionate; ammttm aici proiectul Manuscriptorium - Digital Library of
Written Cultural Herittage (o biblitecă digitală accsesibilă tuturor celor care au acces la internet,
conţinând manuscrisele prezervate de B.N.R.; v.
http://www.manuscriptorium.com/en/aboutmanuscriptorium ), ajuns în prezent la cea de-a 3-a versiune; astfel de biblioteci sunt furnizate şi de
diverse edituri: http://www.polirom.ro/biblioteca-online/
27
Alina Pavelescu, Repere pentru o strategie de informatizare a arhivelor, în "Revista Arhivelor",
LXXXV (2008), nr. 1, p. 110-129.
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PROCEDURA PRIVIND REZOLVAREA CERERILOR
ADRESATE ARHIVELOR NAŢIONALE.
ASPECTE NEREGLEMENTATE
Felicia IOSIF
Procedure for Solving Requests to the National Archives of Romania.
Aspects U ncovered.

Abstract
In compliance with strict and uniform application of the law governing
the whole methodology for organizing and conducting the activity of solving
requests made by individuals and legal entities to release copies - concerning
certification of the economic rights, certificates of employment, of education, of
military service, wartime evacuation etc. -National Archives issues certificates,
copies and extracts of the original documents, which are in storage in its own
warehouses. Thus, the National Archives documents issued by their legal nature
and because it bears the authentication and certification of the National Archives
have any evidentiat value as the original document, in accordance with all
regulations and provisions in force.
For documents issued by the documents owned by the National Archives
to be used for the purpose for which it was requested, it is necessary that they
meet the data requirements, reflect the appropriate form under the documentary
and have reinforcing elements provided for by law. By their nature evidentiary
and due to the fact that are authentic, they involve a great responsibility on the
part of preparers, as any mistake, content or form, material and moral points
required by the petitioner prejudiced.
Public relations activity within the National Archives is legally regulated
by the National Archives itself Organic Law no. 16/1996, as amended and
supplemented, Law no. 358 1 2002, Law no. 474/2006, Ordinance no. 27/2002
and Law no. 233/2002 regarding the settlement of petitions by special laws that
Law no. 544/2001 on free access to information of public interest, the Law no.
161/2003 on government measures to ensure transparency in the exercise of
public duties.
Based on these laws were drafted specific rules National Archives as:
Procedure regarding requests to the Romanian National Archives to release
copies, extracts and certificates, Procedure for settlement of petitions and the
activities conducted during reception of citizens in audience and Regulation study
hall National Archives.
https://biblioteca-digitala.ro
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Aspects and case studies in this report, concerning several nuances and
possible interpretations in the application procedures. These relate to: request
certified copies of documents from the resulting alienation of property rights,
through acts of sale and purchase, surrendered to inheritance by persons entitled
or, where appropriate, by the heirs of persons entitled requests of Notary Public
Law Oftice, companies Professional Notary asking us extracts from civil status,
granted free of charge and requests petitioners addressed the request for issuance
of certificates of employment in state-owned units and others, who ceased
operations and whose liquidator or private economic operator not know him.
By heritage and meant to the institution of the National Archives, the
budget unit within the Ministry of Interior is an important component of the
information society. According to its objectives of social, cultural and scientific
institution National Archives role in the system of public institutions is to provide
quality public services to meet social needs and targets individuals and businesses.
Keywords: copies, extracts, certificates, individuals, legal entities, property,
surrendered to inheritance, acts of sale, notaries public, professional societies
notary independent law offices, entitled person, certificate of employment
liquidator, private operator, debtor, bankruptcy, insolvency, notification
procedures, credit, mortgage, audience, civil status, public services.
Introducere
În scopul respectării stricte şi aplicării unitare a prevederilor legale care
reglementează întreaga metodologie privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
de rezolvare a cererilor adresate de către persoanele fizice şi persoanele juridice
pentru eliberarea copiilor - referitoare la atestarea drepturilor patrimoniale,
certificatelor de vechime în muncă, de şcolaritate, de stagiu militar, evacuare în
timpul războiului etc. -, Arhivele Naţionale eliberează certificate, copii şi extrase
de pe documentele originale, aflate în păstrare în depozite le proprii 1• Astfel,
actele eliberate, prin natura lor juridică şi datorită faptului că poartă insemnele de
autentificare şi certificare ale Arhivelor Naţionale, au valoare probatorie ca orice
document original, în conformitate cu toate reglementările şi prevederile în
vigoare. Pentru ca actele eliberate de pe documentele aflate în patrimoniul
Arhivelor Naţionale să poată fi folosite în scopul pentru care au fost solicitate,
este necesar ca acestea să corespundă datelor cerute, să reflecte în formă adecvată
temeiul documentar şi să aibă elemente de întărire prevăzute de legislaţie 2 • Prin
natura lor probatorie şi ca urmare a faptului că au valoare de copie fidelă a

În Legea Arhivelor Naţionale republicată în anul 2014 s-a introdus şi prevederea referitoare la
eliberarea adeverinţelor, în acord cu legea pensiilor.
2
Art. 45 din Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente
aprobate prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996.
1
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originalelor3 , ele implică o mare responsabilitate din partea celor care le
întocmesc, întrucât orice greşeală, de conţinut sau de formă, atrage prejudicii
materiale şi morale, cerute de petentul prejudiciat 4 •
Activitatea relaţiilor cu publicul a Arhivelor Naţionale este reglementată
prin însăşi Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată şi Legea nr.
23312002 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, prin legi speciale ca Legea
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legea nr.
161/2003 privind măsurile guvernamentale pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice.
În baza acestor legi, s-au elaborat norme specifice Arhivelor Naţionale ca:
Procedura privind cererile adresate Arhivelor Naţionale ale României pentru
eliberarea copiilor, extrase lor şi certificatelor5 , Procedura privind soluţionarea
petiţiilor precuni şi a activităţilor desfăşurate cu ocazia primirii cetăţenilor în
audienţă6 şi Regulamentul Sălilor de studiu ale Arhivelor Naţionale 7 .
Nuanţări şi

posibile interpretări privind aplicarea procedurilor de lucru
Având în vedere cazurile întâlnite în soluţionarea cererilor adresate
Serviciului Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale, un prim aspect la care ne vom
referi îl reprezintă solicitarea de copii certificate după acte din care rezultă
înstrăinarea dreptului de proprietate, prin acte de vânzare-cumpărare, renunţări la
moştenire de către persoanele îndreptăţite sau, după caz, de către moştenitorii
persoanelor îndreptăţite. Potrivit normativelor de lucru, nu are calitate de
persoană îndreptăţită persoana sau, după caz, moştenitorul persoanei îndreptăţite
care şi-a înstrăinat dreptul de proprietate8.
Pe această linie, vom prezenta câteva studii de caz care pot aduce noi
interpretări acestor prevederi, care, în opinia noastră sunt restrictive şi îngrădesc
dreptul "persoanelor interesate", aşa cum sunt denumite acestea în legislaţia
specifică.

Până în anul 2009, documentele eliberate de către Arhivele Naţionale figurau în proceduri ca
"legalizate", ulterior, conform noii proceduri, actele eliberate sunt "certificate". Legalizarea
documentelor a rămas o prerogativă exclusiv în sarcina Notariatelor.
4
Legea Contenciosului Administrativ, nr. 554/2004, publicată în ,,Monitorul Oficial" nr. 1154 din
7 decembrie 2004.
5
Arhivele Naţionale ale României (în continuare ANR), Procedură privind rezolvarea cererilor
adresate Arhivelor Naţionale ale României pentru eliberarea copiilor, extrase/ar şi certificatelor,
nr. 295115.03.2015.
6
ldem, Procedură privind soluţionarea petiţii/ar precum şi a activităţilor desfăşurate cu ocazia
ţrimirii cetăţenilor în audienţă, nr.3327/05.03.2012.
ldem, Regulamentul Sălilor de Studiu, aprobat prin dispoziţia nr. U76 din 29.04.2015 a
Directorului Arhivelor Naţionale.
8
ldem, Procedură privind rezolvarea cererilor adresate Arhivelor Naţionale ale României pentru
eliberarea copiilor, extrase/ar şi certificatelor, nr. 295/15.03.2015, p.6.
3
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Un petent 9 a solicitat o copie certificată după contractul de vindere cumpărare cu credit garantat prin ipotecă, încheiat la Notariatul de Stat Judeţean
10
Iaşi, în anul 1974 , între aceasta, în calitate de vânzător a unui apartament din Iaşi
şi o terţă persoană, în calitate de cumpărător. În cerere, petentul a precizat că
solicită actul pentru a-i servi la "succesiune" 11 • Ca răspuns la solicitare i s-a
comunicat că, în conformitate cu procedura de lucru, acest document nu i se poate
elibera, întrucât este vânzător al imobilului. Ţinând cont de faptul că este persoană
interesată, s-a considerat necesar ca petentul să fie invitat la programul de
12
audienţă pentru a putea consulta originalul actului solicitat . Această situaţie s-a
concretizat prin cererea de audienţă a petentului, prin care i s-a aprobat să consulte
originalul actului 13 . În discuţiile purtate în timpul audienţei, petentul a precizat că
actul solicitat la cererea din anul 2014 i-ar fi fost necesar la dezbaterea
succesiunii, pentru a demonstra că imobilul vândut în anul 1974 a fost
proprietatea sa, înainte de căsătorie, construcţia apartamentului fiind făcută cu
acte cu împrumut acordat de stat, în anul 1969 14 • Deci, petentul avea dreptul a
solicita în calitate de persoană îndreptăţită documentele aferente imobilului pe
care 1-a vândut şi de a i se elibera copii certificate, chiar dacă în Procedura ANR
persoana respectivă nu ar fi avut această calitate. Este un caz care arată
neconcordanta între unele din prevederile interne ale ANR şi practica curentă.
Următoarele studii de caz se referă la persoane care au solicitat copii de pe
certificate de moştenitor, declarând că sunt moştenitorii persoanelor după care s-a
dezbătut moştenirea, iar, în realitate, ei figurau ca renunţători la moştenire. În
acest caz, lucrătorul din ANR este pus în situaţia de a interpreta o situaţie juridică
care decurge din evoluţia în timp a unei realităţi patrimoniale. Este un tip de
expunere a lucrătorului cu consecinţe juridice asupra acestuia. Un petent care se
consideră nedreptăţit şi care pierde în procesul de revendicare timp cu
corespondenţa avută cu ANR în privinţa "calităţii" se poate considera prejudiciat
şi se poate îndrepta în instanţele civile, solicitând pagube materiale.
Un astfel de caz a fost al unui petent care a solicitat o copie după un
certificat de moştenitor din anul 1974 15 , în calitate de moştenitor al mamei sale 16 •
În acest certificat de moştenitor, la punctul /IL Moştenitori, numele acestuia nu
figura. Figura în schimb la rubrica ,,Au renunţat la succesiune": petentul în
calitate de fiu 17 • Aceeaşi situaţie şi pentru alt petent din Iaşi, care a solicitat un act
Arhivele Naţionale Iaşi, Biroul Relaţii cu Publicul, cererea din 2014.
Idem, Notariatul de Stat Judeţean laşi, anul1974.
11
Idem, cerere din 2014.
12
Idem, Adresa Arhivelor Naţionale Iaşi, anul2014.
13
Idem, Notariatul de Stat Judeţean Iaşi, anul1974.
14
Idem, Notariatul de Stat Judeţean Iaşi, anul 1974.
15
ldem, Succesiuni, dosar succesoral, anul1974.
16
Idem, Biroul Relaţii cu Publicul, cerere din anul 2012.
17
Idem, Notariatul de Stat Judeţean laşi, Succesiuni, dosar succesoral, anul1974.

9

10
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din care să rezulte dezbaterea moştenirii mamei sale, decedată în anul 1964 18 , de
asemenea, declarând că solicită actul în calitate de moştenitor. Şi în acest caz, în
urma consultării evidenţelor aflate în păstrarea instituţiei noastre a fost identificat
certificatul de moştenitor din anul 1965, în care petentul figura ca renunţător la
succesiune 19 . Şi în aceste cazuri, petenţii au primit răspunsuri în conformitate cu
procedura de lucru, adică nu li s-a eliberat documentele solicitate. De asemenea,
au fost invitaţi la programul de audienţă, pentru a consulta, dacă doresc,
originalele actelor solicitate 20 . În schimb, această situaţie este una care, în opinia
noastră, expune în mod inutil personalul Arhivelor. Acesta este pus în situaţia de
"a arbitra" în mod artificial situaţii juridice cu evoluţii diferite în timp şi cu soluţii
care au putut fi date în perioade pentru care nu au fost preluate documentele. Noi
nu cunoaştem dacă respectivii petenţi, ulterior, nu şi-au modificat statutul de
renunţători. În opinia noastră, faptul că petenţii figurau în documentele notariale le
asigura acestora calitatea de persoane îndreptăţite, şi în mod firesc trebuiau să
primească documentele solicitate. Din punctul nostru de vedere, este o nouă
situaţie în care personalul implicat în activitatea de eliberare a cererilor este lăsat
să folosească prevederi din proceduri interne pentru a contracara prevederi din
legi organice. Apoi, o procedură internă nu trebuie să modifice cadrul legal
existent sau să presupună ipoteza în care conţinutul documentelor trebuie
interpretat pentru a oferi o soluţie petenţilor.
Un caz aparte îl constituie cererea unui petent, din Bucureşti, care, în
calitate de unic moştenitor al unor defuncţi, au solicitat o copie după contractul de
vânzare-cumpărare, încheiat în anul 1928, la Tribunalul Iaşi 21 • În acest act, un
mare comerciant din Iaşi, în calitate de tutore legal, reprezentând pe fiul său, a
cumpărat de la o terţă persoană un teren situat în comuna Bucium, fostă altă dată
comuna Galata, judeţul Iaşi, fostă proprietate a defuncţilor săi 22 . În act se
menţiona că preţul vânzării pentru întreaga proprietate a fost de 1.200.000 lei,
sumă care s-a plătit astfel: 200.000 lei la semnarea actului, iar suma de 300.000 lei
se va achita până la autentificarea actulue 3 . Restul sumei de 700.000 lei,
cumpărătorul avea obligaţia de a-1 plăti predecesorilor petentului la timpul şi în
condiţiile prevăzute în actul de vindere - cumpărare, autentificat de Tribunalul
Iaşi, S. a III-a, în anul 1927, dobânzile la acest preţ fiind achitate de predecesorii
24
săi până la o anumită dată, în anul 1928 • În actul autentificat de Tribunalul
Judeţului Iaşi, în anul 1927, predecesorii săi au vândut imobilul din comuna
18
19

20

21
22
23
24

Idem, Biroul Relaţii cu Publicul, cerere din anul2012.
Idem, Notariatul de Stat Judeţean Iaşi, dosar succesoral, anul1965.
Idem, Biroul Relaţii cu Publicul, adrese, anul2012.
Idem, cerere din 2015.
Idem, Tribunalul Judeţului Iaşi, S.III-a, Acte autentice din 1928.
Ibidem
Arhivele Naţionale Iaşi, Tribunalul Judeţului Iaşi, S.III-a, Acte autentice, din 1928.
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Galata, judeţul Iaşi, unor terţe persoane, tot cu privilegiu de bani 25 • Dacă pentru
acest act privilegiul a fost achitat, actul dintre marele comerciant din Iaşi, în
calitate de tutore legal, reprezentând pe fiul său şi terţa persoană de la care a
26
cumpărat, în anul 1928, nu are menţiunea dacă a fost sau nu achitat . Întrucât
petenţii nu au prezentat înscrisul din care să rezulte neachitarea privilegiului din
actul de vânzare din anul 1928 şi deoarece predecesorii săi au vândut imobilul în
anul 1927, am răspuns acestora întocmai cu procedura de lucru, invitându-i de
asemenea, dacă doresc, la programul de audienţe pentru a consulta originalul
actului solicitat 27 . De altfel, bunul din actul de vindere - cumpărare, din anul
1928, figura trecut în proprietatea Statului pe un alt nume, decât numele pentru
care petentul mentionase că este unic moştenitor, prin cerere de donaţie,
înregistrată la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor - Direcţia Evidenţei,
Cadastrului şi Circulaţiei Bunurilor, în anul 1951 28 •
Prin cererea de audienţă din 2015, petentul a solicitat consultarea
originalului actului de vânzare, din anul 1928 şi eliberarea doar a unei copii xerox,
după acesta29 . După aprobarea cererii, petentul a consultat originalul actului şi în
fmal i s-a eliberat o copie, simplă, după actul solicitat. Şi în această situaţie,
lucrătorul din ANR este pus în situaţia de a interpreta o situaţie juridică, pe linia
calităţii petentului, care declarase că este unic moştenitor, iar din act rezulta că
predecesorii săi vânduseră imobilul. Faptul că numele predecesorului petentului
figura în actul notarial din anul 1928 îi asigura acestuia calitatea de persoană
îndreptăţită, şi în mod firesc trebuia să primească o copie certificată a documentul
solicitat. De asemenea, considerăm că dovada privind situaţia juridică a
proprietăţii din actul de vânzare cumpărare, ar fi trebuit să fie depusă, obligatoriu,
de către petent la instituţia abilitată să-i recunoască dreptul de proprietate.
În concluzie, considerăm că petentul avea dreptul de a solicita în calitate
de persoană îndreptăţită documentele aferente imobilului pe care predecesorii săi
I-au vândut şi de a i se elibera copii certificate, chiar dacă în Procedura ANR
persoana respectivă nu ar fi avut această calitatea.
Au mai existat situaţii în care petenţii, în calitate de vânzători au solicitat
copii după acte de vânzare-cumpărare, în care au vândut doar o parte a bunului,
adică nu au vândut bunul în întregime. În acest caz am eliberat copie certificată
după act. Însă mai pot fi situaţii în care moştenitorii solicită copii după acte de
vânzare, doar pentru o parte a bunului înstrăinat, pentru a afla numerele iniţiale ale
actelor de proprietate ale predecesorilor lor 30 , invocate în acte, necesare la
25

26
27
28
29

30

Ibidem, act autentic 1927.
Ibidem, actul autentic din 1928.
Idem, Biroul Relaţii cu Publicul, adresa din.2015.
Idem, Sfatul Popular Regional Iaşi, dosar din anul 1951.
Idem, Registrul de evidenţă a persoanelor primite în audienţă, audienţa din anul 2015.
Idem, Biroul Relaţii cu Publicul, cererea din 2015
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aplicarea unor legi în vigoare, cu precădere la Legea nr. 18/1991, cu modificările
şi completările ulterioare 31 • De asemenea, puteau fi solicitate copii după acte
încheiate fără consimţământul vânzătorului, fără ştirea acestuia.
În literatura şi practica juridică sunt situaţii diferite, atât pentru persoanele
îndreptăţite sau după caz, moştenitorul persoanei îndreptăţite care şi-a înstrăinat
dreptul de proprietate atât prin acte de vânzare - cumpărare, cât şi prin renunţări
la moştenire. Actul juridic de acceptare şi renunţare la succesiune este guvernat de
normele de drept de la data respectivă. Opinăm că trebuie să avem în vedere ideea
după care interpretarea textelor legale şi aplicarea lor în timp trebuie să se facă în
raport cu conţinutul relaţiilor socio-politice şi juridice ale perioadei când a avut
loc renunţarea, precum şi cel al contextului legislativ actual oferit de prevederile
Legii nr. 18/1991 32 . În acel moment, a renăscut interesul pentru proprietatea
privată care, într-un stat de drept, acordă titularului toate mijloacele legale de
apărare şi o altă semnificaţie ideii de persoană îndreptăţită.
Un al doilea aspect la care vom face referire este cel legat de solicitările
unor Birouri Notariale Publice, Cabinete Individuale de Avocatură, Societăţi
Profesionale Notariale care ne solicită extrase după actele de stare civilă 33 •
Articolul din Procedura de lucru, privitoare la eliberarea copiilor şi
extraselor de pe actele de stare civilă, având în vedere prevederile Legii nr.
11911996, cu modificările şi completările ulterioare 34 , trebuie să facă referiri
foarte clare asupra modului de eliberare a extraselor. Extrasele de pe actele de
stare civilă, predate Arhivelor Naţionale, se eliberează doar pentru uzul organelor
de stat35 • Ori, în cazul Birourilor Notariale Publice, această situaţie comportă
unele neclarităţi, pe care le voi prezenta succint.
La cererea scrisă a Institutului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, a
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, a instanţelor
judecătoreşti, a parchetelor sau a poliţiei, se pot transmite extrase pentru uz
oficial, însoţite de copii ale înscrisurilor care au stat la baza întocmirii actelor de
stare civilă, iar pentru motive temeinice, la cererea serviciului public comunitar
local de evidenţă a persoanelor, a oficiilor de stare civilă din cadrul primăriilor
unităţilor administrativ-teritoriale unde funcţionează serviciul public comunitar
local de evidenţă a persoanelor, a unităţilor din sistemul de ordine şi siguranţă
publică din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, a instituţiilor
Legea nr. 18/1991, republicată în "Monitorul Oficial" nr. 1 din 5 ianuarie 1998, partea 1-a.
Ibidem, art. 12.
33
Arhivele Naţionale Iaşi, Biroul Relaţii cu Publicul, cereri din anii 2013, 2014, 2015.
34
Arhivele Naţionale ale României, Procedura privind rezolvarea cererilor adresate Arhivelor
Naţionale ale României pentru eliberarea copiilor, extraselor şi certificatelor, nr. 295/15.03.2015,
art. 3.8, p. 13.
35
Legea nr. 119/1996, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în ,,Monitorul Oficial"
nr. 743 din 2 noiembrie 2009, art.9.
31

32
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responsabile cu asistenta socială şi protecţia drepturilor copilului, precum şi a
notarilor publici, se eliberează gratuit extrase pentru uz oficial de pe actele de
stare civilă aflate în arhiva proprie 36 • Acest alineat din lege este menţionat deseori
în solicitări, fără a se mai face referire la alineatul următor din lege, care menţio
nează că prevederile alineatului sus menţionat se aplică şi în cazul solicitărilor
adresate direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale Arhivelor Naţionale,
pentru actele aflate în păstrarea acestora, cu respectarea dispoziţiilor art. 1O,
alin. (3) 37 .
În relaţia dintre Arhivele Naţionale şi Notarii publici, din punct de vedere
al eliberării actelor de stare civilă, este introdusă o a treia instituţie, primăria
comunală sau, în cazul oraşelor, serviciile publice comunitare. Adică, notarii se
pot adresa doar acestor instituţii, care ulterior solicită Arhivelor Naţionale un
extras. Abia apoi, prin intermediul primăriei comunale sau orăşeneşti, notarii
pot primi extrasele. Ori, scopul final al solicitării este primirea extraselor, iar
prevederile art. 10 alin (3) complică mult situaţia din teren 38 . Prevederea de la
art. 69 din lege, care menţionează expres că notarii pot primi gratuit extrasele,
dar doar cu respectarea art. 1O alin (3), complică mult problema. Circulara venită
de la ANR din anul 2016, prin care se preciza că se vor elibera extrase gratuite
şi notarilor publici a lăsat în suspensie totuşi chestiunea. Din punctul nostru de
vedere, art. 10 şi art. 69 din Legea nr. 119 11996, republicată lasă loc la interpretări. Cu atât mai mult cu cât, în cadrul serviciilor judeţene ale ANR, până la
momentul prezentei circulare, relaţia cu notarii publici era privită în mod diferit.
Unele servicii eliberau extrase în mod gratuit notarilor, în baza art. 69, alte servicii
judeţene motivau prin art. 10 alin. (3) eliberarea prin intermediul primăriilor sau
serviciilor publice comunitare.

36

Ibidem, art. 69.
Ibidem, art. 1O.
38
Acest prevederi sunt prevăzute la dispoziţiile art. 1O, alin. (3) din legea 119/1996, unde se
precizează: cererea se depune la serviciul public local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la
primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrul de stare civilă sau la
domiciliul ori la reşedinţa petiţionarului. În cazul în care registrul de stare civilă nu se află în
păstrarea autorităţii la care s-a depus cererea, aceasta îl solicită serviciului public comunitar local
de evidenţă a persoanelor sau, după caz, primarului unităţii administrativ - teritoriale competente,
în termen de 3 zile. În situaţia în care exemplarul 1 al actului de stare civilă lipseşte ori actele au
fost predate Arhivelor Naţionale, serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau
primăria competentă, care primeşte cererea, solicită extras, după caz, de pe actul ce se găseşte în
păstrarea consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a Arhivelor
Naţionale, pe baza căruia întocmeşte şi eliberează certificatul de stare civilă. Eliberarea extraselor
de pe actele de stare civilă aflate în păstrarea Arhivelor Naţionale la cererea oficiilor de stare civilă
şi a structurilor componente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi a altor
autorităţi publice se face gratuit (Legea nr. 119/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
publicată în "Monitorul Oficial"nr.743 din 2 noiembrie 2009, art.10.)
37
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În cazul nostru, persoanelor juridice, care nu făceau parte din categoria
publice, le-am răspuns în conformitate cu prevederile Legii nr.
1611996, republicată39 , a Legii nr. 119/1996, cu modificările şi completările ulterioare40 şi am precizat că pot solicita copii certificate după actele de stare civilă,
întrucât serviciile prestate de Arhivele Naţionale pentru rezolvarea solicitărilor se
41
efectuează contracost, în condiţiile prevăzute de lege . De menţionat că birourile
notariale pot solicita şi copii după alte genuri de documente, în numele titularilor
pentru ducerea la îndeplinire a tuturor procedurilor notariale 42 . Aceste servicii sunt
taxate la nivelul ANR, dar în cazul genului de document reprezentat de actele de
stare civilă s-a introdus gratuitatea în relaţia dintre Arhive şi Notari.
Cel de-al treilea aspect îl reprezintă solicitările petenţilor care se adresează
cu cereri pentru eliberarea de certificate de vechime în muncă la unităţi de stat şi
nu numai, care şi-au încetat activitatea şi al cărui lichidator sau operator economic
privat nu-l cunosc.
O preocupare stringentă a Arhivelor Naţionale şi a serviciilor judeţene o
reprezintă arhivele unităţilor desfiinţate. În astfel de cazuri, lichidatorii judiciari
răspund de arhiva debitorului aflat în faliment/intrat în procedură de insolvenţă 43 .
Aceştia au obligaţia de a notifica Arhivele Naţionale sau serviciile judeţene, după
cum urmează: de către lichidatori, cu privire la deschiderea procedurii insolvenţei
unui creator sau deţinător de documente, de către operatorii economici privaţi, de
către persoanele fizice sau juridice, cu privire la datele de identificare ale
operatorilor economici autorizaţi în prestarea de serviciu arhivistice cărora le-au
fost predate spre păstrare şi administrare documentele creatorilor dizolvaţi 44 . Deşi
lichidatorilor din judeţul Iaşi li s-au adus la cunoştinţă, în scris, obligaţiile ce le
revin conform prevederilor legale în vigoare, s-a înregistrat un număr redus de
notificări din partea acestora. De cele mai multe ori, Serviciul Judeţean Iaşi al
Arhivelor Naţionale nu a fost notificat întotdeauna despre modificările asupra
arhivei şi a statului unor societăţilor aflate în insolvenţă, am fost nevoiţi să
răspundem negativ cetăţenilor care se adresează în vederea eliberării unor
certificate de vechime.
Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale este administratorul unic al
fondului arhivistic de pe raza judeţului Iaşi, calitate în care îi sunt adresate
autorităţilor

Legea Arhivelor Naţionale, nr. 16/1996, art. 29, publicată în "Monitorul Oficial" nr. 71 din
09.04.2014
40
Legea nr. 119/1996, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în "Monitorul Oficial"
nr. 743 din 2 noiembrie 2009, art.10, alin. (3), art. 69.
41
Legea Arhivelor Naţionale, nr. 16/1996, art. 29, alin. (2), publicată în "Monitorul Oficial" nr. 71
din 9 aprilie 2014.
42
Legea Notarilor Publici, nr. 36/1995, publicată în "Monitorul Oficial"nr.72 din 4 februarie
20 13, art. 80, alin. (1-4 ).
43
Legea Arhivelor Naţionale, publicată în ,,Monitorul Oficial" nr. 293 din 22 aprilie 2014, art. 18.
44
Ibidem.
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numeroase solicitări referitoare la eliberarea certificatelor şi extraselor privind
stagiul de cotizare în muncă, grupa de muncă şi alte drepturi.
Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor care se adresează către instituţia
noastră, în vederea eliberării unor certificate de vechime sau pentru stagiul de
cotizare, este necesar ca lichidatorii să ne înştiinţeze asupra stării arhivei, precum
şi a locaţiei de depozitare.
Pentru astfel de solicitări, instituţia noastră a întocmit un formular tipizat
prin care, cererile se înregistrează şi se redirecţionează spre rezolvare, atât la Oficiul Registrului Comerţului Iaşi, de pe lângă Tribunalul Iaşi, cât şi la Tribunalul
Iaşi, Secţia a II-a Faliment, pentru a se putea comunica cetăţenilor adresa lichidatorilor fostelor unităţi dizolvate, iar petentul este înştiinţat de acest demers. Pentru
unităţile al căror lichidator sau operator economic privat îl cunoaştem, cererile
se trimit în original, spre rezolvare acestora, iar petenţii sunt anunţaţi în scris.

Concluzii
Interesul din ce în ce mai mare pentru a da răspunsuri şi soluţii realiste
fenomenelor din societate a făcut şi face simţită nevoia de reformare. De aceea,
45
Arhivele, "memoria" şi "conştiinţa" unui popor, a unui stat, au o necontestată
importanţă strâns legată de actualitate.
Prin patrimoniul şi menirea sa, instituţia Arhivelor Naţionale, unitate
bugetară în cadrul Ministerului Afacerilor Interne reprezintă o componentă importantă a societăţii informaţionale. Potrivit obiectivelor sale sociale, culturale şi
ştiinţifice, rolul instituţiei Arhivelor Naţionale în sistemul instituţiilor publice
este acela de a oferi servicii publice de calitate pentru satisfacerea nevoilor sociale
generale şi specifice pentru persoanele fizice şi juridice.
Imaginea publică a instituţiei Arhivelor Naţionale depinde în principal de
calitatea şi eficienţa serviciilor oferite prin rezolvarea cu profesionalism a tuturor
solicitărilor adresate privind eliberarea de copii, extrase şi certificate.
Întrucât Procedura privind rezolvarea cererilor adresate Arhivelor Naţio
nale ale României pentru eliberarea copiilor, extraselor şi certificatelor conţine
unele prevederi care, aşa cum am arătat, sunt interpretabile şi pot crea prejudicii
persoanelor implicate în activitatea de eliberare a actelor, credem că ar fi necesară
completarea şi îmbunătăţirea acestora. De asemenea, cosiserăm la fel de oportună
iniţiativa conducerii ANR de a stabili o anumită operativitate în activităţile
neacoperite de proceduri prin intermediul unor circulare care stabilesc un cadru
unitar de lucru. În acelaşi timp, cercurile profesionale rămân în continuare un
mijloc eficace de a cumula opiniilor venite din teritoriu şi de a le uniformiza prin
intermediul acestui tip de corespondenţă.
În concepţia internaţională, Arhivele sunt juridic vorbind, în cazul documentelor emanate de
legislative, executive şi judecătoreşti, garanţia drepturilor acestor autorităţi şi, totodată,
ale cetăţenilor. Astfel, Arhivele devin "conştiinţa" lumii.

45

autorităţile
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ASPECTE PARTICULARE
PRIVIND ACTIVITATEA DE ÎNREGISTRARE A
DOCUMENTELOR ŞI APLICARE A NOMENCLATOARELOR
ARHIVISTICE LA INSTITUŢIILE MINISTERULUI
JUSTIŢIEI, RESPECTIV MINISTERULUI PUBLIC
Prof.

Mihaela-Cătălina

APOSTU

Particular Issues Regarding the Activity of Registration Documnets

and the Application of Archivistical Nomenclature at
the Ministry of Justice and the Public Ministry
Abstract

The chosen theme is motivated pr part of the essential ro le that they own
structures belonging to the Ministry of Justice and the Public Ministry, in their
capacity as defender of the general interests of society, rights and freedoms and
the rights of the individual, and on the other hand of the major differences in
terms of accounting, management and conservation of even the multitude and
variety of documents created. The material addresses only a part of these
particularities and specific activity of registration documents and the
interpretation of archive regulations themselves are in turn some individualized
working tools both in terms of content and formal. Theoretical and legislative
elements are accompanied by examples and a total of 3 annexes, which still offers
an overview of the mechanisms that underlie the creation and management of
these valuable documents not only legally, but also as genuine parts archival.
Keywords: Ministry of Justice, the Public Ministry, frame classification,
indicative of nomenclature, registry information, register complaints, general
ledger, schedule.
Acordarea asistentei de specialitate şi asigurarea desfăşurării unitare a
operaţiunilor arhivistice la nivelul creatorilor şi deţinătorilor de arhivă, presupune
înainte de toate, cunoaşterea în detaliu a cadrului legal de funcţionare, a
atribuţiilor specifice, precum şi a modificărilor care intervin de-a lungul timpului,
toate acestea având implicaţii directe asupra organizării, gestionării şi folosirii
corecte a documentelor cu valoare practică, documentară sau istorică 1•
Bogdan Bădiţoiu, Reforma în Justiţie si consecinţele lor asupra Arhivelor Naţionale (19922004), în "Revista Arhivelor", nr. 1-2/2005, p. 63-70.
1
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Tema aleasă este justificată tocmai prin rolul esenţial al structurilor
Ministerului Justiţiei şi cele ale Ministerului Public, în reprezentarea intereselor
generale ale societăţii, în apărarea ordinii de drept precum şi a libertăţilor
cetăţenilor, a drepturilor consfinţite prin Constituţie şi legi specifice. Spre
deosebire de actele altor instituţii, documentele judiciare au un caracter unic,
generat de principiile care stau la baza creării şi gestionării lor: autenticitate,
fiabilitate şi integritate 2 • În consecinţă, acestea sunt particularizate prin anumite
formule de limbaj şi cerinţe privind forma şi structura şi evidenţiate în instrumente
de lucru specifice, într-o multitudine de registre, condici, tomuri, mape etc., unele
doar în format scris, dar cele mai multe atât în format scris, cât şi în formă
electronică. Dacă în mod general, putem aprecia că înregistrarea marchează în fapt
actul de naştere al fiecărui document în parte şi deci reflectă informaţii asupra
existentei şi evidenţei lui, în ceea ce priveşte instanţele judecătoreşti, suntem
îndreptăţiţi să considerăm că de corectitudinea îndeplinirii acestei activităţi de
registratură vor depinde nu numai gestiunea şi păstrarea documentelor, dar şi
înfăptuirea în sine a actului de justiţie.
Un alt motiv al abordării acestui subiect, îl constituie faptul că arhiva
instituţiilor judecătoreşti, dincolo de natura juridică şi caracterul pur practic al
documentelor, cuprinde informaţii extrem de valoroase care pot contribui cu
succes la reconstituirea unui eveniment, etapă, moment din viaţa politică, socială,
economica, culturală a societăţii de-a lungul timpului. Necunoaşterea
mecanismelor precise care stau la baza creării şi gestionării acestor documente
unice prin formă şi conţinut, ne-ar putea aduce peste ani în imposibilitatea de a
stabili corect criteriile şi valoarea documentelor ce vor ajunge în depozitele
Arhivelor Naţionale.
Atunci când vorbim despre documentele judiciare în general, ne referim la
următoarele tipuri de materiale: dosare ale cauzelor, documente preconstituite:
registre, opise, condici, tomuri şi mape cu sentinţe, înregistrări audio (electronice)
şi în scris ale şedinţelor de judecată, documente care reflectă activităţile de ordin
administrativ ale instanţelor şi parchetelor.
În conformitate cu Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004 cu
modificările şi completările ulterioare 3 şi a Regulamentului de ordine interioară a
instanţelor judecătoreşti, puterea judecătorească se exercită prin Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi de celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege: curţi de
apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii.
Potrivit art. nr. 1 şi 2 din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor,
din Ministerul Public fac parte: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, parchetele de pe lângă curţile de apel, parchetele de pe lângă tribunale,
2

Niaal Raaen, Managementul documentelor, East West Management Institute, 2011, p. 13.
Legea privind organizarea judiciară nr. 304/2004 din 20/06.2004 republicată în Monitorul
Oficial al României, PARTEA l, nr. 287 din 13.09.2005 (cu modificări si completări).

3
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parchetele de pe lângă tribunalele specializate pentru minori şi familie, parchetele
de pe lângă judecătorii şi parchetele militare 4 •
Art. 116 alin.1 din Legea nr. 304/2004 cu modificări, prevede că toate
instanţele judecătoreşti şi toate parchetele au în structură cel puţin următoarele
compartimente auxiliare de specialitate:
a) registratura;
b) grefa;
c) arhiva;
d) biroul de informare şi relaţii publice;
e) biblioteca.
Întregul personal auxiliar de specialitate care îşi desfăşoară activitatea în
cadrul instanţelor, în cadrul parchetelor, birourilor de registratură, arhivă etc.
deţine un rol foarte important în îndeplinirea la timp a activităţilor din sectorul
justiţiei. Întocmirea corectă şi la timp a actelor şi lucrărilor aferente, este necesară
magistraţilor pentru soluţionarea în bune condiţii a acestora, reduce sau chiar
elimină posibilitatea pierderii sau rătăcirii acestora. Judecătorii trebuie să
primească la timp dosarele complete, spre a le studia, şi pentru a pregăti şi
conduce şedinţa de judecată în bune condiţii. Grefierii de şedinţă contribuie la
desfăşurarea procesului de soluţionare a dosarului, participând la şedinţa de
judecată, luând notiţe în timpul acesteia şi redactând încheierile de şedinţă. De
asemenea, grefierii de şedinţă urmăresc circuitul fiecărui dosar în parte, pentru a
se asigura că toate actele necesare sunt incluse în dosar, spre a fi studiate de către
completul de judecată şi că au fost îndeplinite procedurile de citare a părţilor,
conform legii. Grefierii registratori şi cei arhivari înregistrează documentele
primite la dosar, gestionează dosarele şi au atribuţii în relaţia de comunicare cu
justiţiabilii şi cu alte instituţii, atunci când este cazul. Grefierii de parchet
contribuie la redactarea unor acte procedurale şi la buna gestionare a
documentelor din cadrul parchetelor. Fără dosare complete, pregătite la timp şi
fără îndeplinirea corectă a procedurilor pot fi generate întârzieri nedorite în
soluţionarea cauzei, deseori cu implicaţii directe în ceea ce priveşte imaginea
instituţiei faţă de cetăţean.
Din acest motiv, activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti este
evidenţiată într-o multitudine de registre, condici, tomuri, mape şi alte tipuri de
evidenţe, unele doar în format scris, altele atât în format scris, cât şi în formă
electronică. Cele mai multe dintre tipurile de evidenţe (registre, condici şi altele)
ce trebuie ţinute în cadrul instanţelor sunt menţionate în dispoziţiile
regulamentelor de organizare şi funcţionare ale instanţelor judecătoreşti sau cel al

Regulamentul de ordine interioară a parchetelor, publicat în "Monitorul Oficial al României",
partea 1, nr. 623 bis/26. VIII.20 14.
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parchetelor5 . Altele, sunt menţionate în dispoziţii din legi speciale, precum ar fi:
H.G. nr. 585/2002 6 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a
informaţiilor clasificate în România ori H.G. privind protecţia informaţiilor
secrete de serviciu 7 sau chiar în dispoziţii ale codurilor de procedură.
1. Particularităţi în înregistrarea documentelor. Registre cu implicaţii
asupra operaţiunilor arhivistice
Potrivit art. nr. 82 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor (în
continuare se va denumi R.O.I.), pentru evidenţa documentelor create de
instituţiile judecătoreşti se utilizează atât în sistem informatizat, dar şi pe suport
de hârtie un număr de 25 de registre şi condici specifice, din care ne vom îndrepta
atenţia doar asupra celor care privesc circuitul documentelor şi al dosarelor,
elemente esenţiale în stabilirea corectă a operaţiunilor ce vor urma de-a lungul
timpului. Extragem din multitudinea de registre create de instanţe judecătoreşti:
registrul general de dosare, registrul informativ, registrul de corespondenţă
generală.

1.1. Registrul general de dosare
În acest registru se trec, în ordinea intrării, toate dosarele înregistrate la
judecătorii,

tribunale, tribunale specializate, curţi de apel sau la secţiile acestora,
cu rubricile stabilite în acest scop; sub acelaşi număr se vor înregistra toate
cererile depuse ulterior sau corespondenta în legătură cu dosarul.
În cursul anului 2006, Compania Indaco a implementat un sistem
informatic denumit ECRIS (Electronic Criminal Records Information System) cu
aplicabilitate la nivelul tuturor structurilor Ministerului Justiţiei, cu scopul iniţial
de fluidizare, dar şi de transparentizare a actului de justiţie 8 • Astfel, prin utilizarea
sistemului electronic are loc nu numai generarea automată a numărului unic de
dosar, dar totodată şi gestionarea şi monitorizarea circuitului acestuia, de la înregistrarea şi până la fmalizarea cauzei, şi implicit arhivarea dosarului. Iată de ce
numărul de înregistrare al unui dosar de instanţă prezintă particularităţile lui:
el este format din: numărul de ordine generat de program/ numărul unic de
identificare al instanţei în sistemul juridic/ anul înregistrării dosarului. Exemplu:
dosarul nr. 1485/333/2011, înseamnă cel de al1485-lea dosar de cauză înregistrat
în cursul anului 2011 de către Judecătoria Vaslui, unde numărul "333" reprezintă
codul de identificare al instituţiei Judecătoriei V as lui 9 •

Hotărârea nr. 387 din 22 septembrie 2005 (cu modificări si completări) pentru aprobarea
Regulamentului de ordine interioară a instanţelorjudecătoreşti. (în continuare se va notaR. 0./. ).
6
H. G. nr. 58512002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor
clasificate în România (cu modificări si completări).
7
Legea nr.l82/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate (cu modificări si completări).
5

8

http://www.indaco.ro/.

9

Regulamentul de ordine interioară a instanţelor, Anexa nr.l : Lista numerelor de identificare ale

instanţelor

de judecată.
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Potrivit art. nr. 82. alin. 2 din R.O.I., la instanţele unde există registratură
câte o registratură şi o arhivă pentru fiecare secţie, se ţine un registru
la registratura generală şi câte un registru general la fiecare secţie. Este cazul în
special al tribunalelor şi al curţilor de apel care au secţii specializate pe materii.
Astfel, după numărul dosarului înregistrat la secţie se va trece indicativul secţiei
(C - civilă, P - penală, CAF - contencios administrativ şi fiscal, Corn. - comercială). Adăugând astfel la numărul de ordine al dosarului indicativul "P", aflăm
încă de la înregistrarea acestuia că problema este de natură penală, deci de circuitul întregului dosar până la soluţionarea defmitivă a cauzei se va ocupa Secţia
Penală a instanţei judecătoreşti. Astfel, un dosar sub forma 5453/P/89/2015 sau
2053/Com/89/2015 nu poate fi găsit decât în arhiva Secţiei Penale, respectiv a
Secţiei Comerciale aparţinând Tribunalului Vaslui (codul de identificare al
Tribunalului Vaslui este numărul "89") 10 •
1.2. Registrul informativ
În acest registru se menţionează, pentru fiecare dosar trecut în ordinea
numerică, primul termen de judecată şi termenele ulterioare; data ieşirii dosarului
din arhivă şi persoana căreia i s-a predat, data reintrării dosarului în arhivă;
numărul şi data sentinţei, deciziei sau încheierii, după caz, şi soluţia pe scurt; data
trimiterii dosarului la alte instanţe, la parchet sau la alte autorităţi şi data revenirii
dosarului etc. Acest registru este foarte important, deoarece el prezintă circuitul
întregului dosar de la începutul lui şi până la fmalizarea şi implicit arhivarea lui.
Este registrul necesar în activitatea de selecţionare a dosarelor, deoarece numai
după consultarea sa, fie în format clasic (pentru perioada până în anul 2006), fie
electronic (generat de ECRIS). Aici se vor stabili cu exactitate:
1. încadrarea faptei şi implicit poziţia din nomenclator care determina termenul
de păstrare al dosarului;
2. circuitul dosarului pe perioada gestionării active a acestuia, în cadrul instanţei
pentru judecarea de fond sau trimiterea la alte instanţe în cazul în care a
existat recurs, apel;
3. modul de rezolvare al dosarului, data rămânerii defmitive a sentinţei
judecătoreşti, cu implicaţii mari asupra stabilirii datelor extreme ale
documentelor cuprinse în dosar;
4. situaţia exactă a dosarului în momentul consultării registrului. În activitatea
de control de fond sau de verificare a lucrărilor de selecţionare, în consultarea
acestui registru, au fost identificate deseori la rubrica "Observaţii" menţiuni
care oferă o imagine cât mai reală a dosarelor instanţei, (menţiuni prezentate
în anexa nr. 1).
Având în vedere multitudinea de informaţii cu referire la gestiunea
dosarelor instanţei, devine necesară consultarea acestui tip de registru de către
generală şi

10

Ibidem.
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reprezentanţii

Arhivelor Naţionale, în special în activitatea de verificare a unei
de selecţionare.
1.3. Registrul de intrare-ieşire corespondenţă generală
Necesitatea de a avea o evidenţă cât mai exactă a documentelor create sau
primite de către instituţiile judecătoreşti şi inclusiv a circuitului lor în cadrul
instanţei, este prezentă şi în registrul de intrare-ieşire corespondenţă generală.
Deşi acest mod de înregistrare nu este prevăzut în regulamentul de ordine
interioară, există o practică relativ neunitară, prin care documentelor cu profil
administrativ, alături de numărul de înregistrare li se atribuie şi indicativele
"A" sau "C.P", (unde litera "A" desemnează un capitol distinct în cadrul nomenclatorului arhivistic, reprezentând numai categoria dosarelor administrative, iar
"C.P." iniţialele pentru cabinetul preşedintelui instanţei). Exemplificând, o adresă
pentru o lucrare de selecţionare înaintată la Arhivele Naţionale: 1. fie va avea
indicativul "A": nr. 1456/A din 15.05.2015, 2. fie va avea indicativul "C.P.,
însemnând că numărul de înregistrare al adresei respective a fost preluat din
registrul de intrare-ieşire al cabinetului preşedintelui, 232/C.P. din 15.05.2015.
O situaţie de-a dreptul aparte în activitatea de registratură se regăseşte la
structurile aparţinând Ministerului Public. Nu putem înţelege modalitatea de
înregistrare şi evidenţă a documentelor, fără o bună cunoaştere a
nomenclatorului arhivistic. Documentele create de structurile Ministerului
Public sunt organizate şi în prezent în conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic
Cadru, aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 24 din 23 aprilie 1997.
Astfel, în Regulamentul de ordine interioară a parchetelor este stabilit că
înregistrarea documentelor se va efectua potrivit indicativelor din nomenclatorul
arhivistic întocmit în activitatea Ministerului Public, precum şi nomenclatorul
formularelor tipizate, aprobat prin acelaşi ordin. Cu alte cuvinte, indicativul din
nomenclatorul arhivistic face parte din numărul de înregistrare al documentului 11 •
Potrivit Regulamentului de ordine interioară, activitatea parchetelor este
12
regăsită într-un număr de 51 registre şi 11 condici , dintre care ne vom îndrepta
atenţia asupra: Registrului pentru evidenţa ordinelor şi dispoziţiilor organelor de
conducere, Registrului de intrare-ieşire a corespondenţei, Registrului de evidenţă a
cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor, propunerilor, plângerilor şi memoriilor
adresate de cetăţeni, Registrului de urmărire penală şi supraveghere.
lucrări

1. Registrul pentru evidenţa ordinelor şi dispoziţiilor organelor de
conducere
Registrul pentru evidenţa ordinelor şi dispoziţiilor organelor de conducere
(denumit în practica judiciară cu indicativul R-1), va cuprinde ordinele şi
Regulamentul de ordine interioară a parchetelor, art. nr 129, 131, 134, secţiunea a 2-a:
Registratura.
12
Ibidem.
11
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dispoziţiile transmise de organele ierarhic superioare, precum şi ordinele de
serviciu emise de conducerea parchetului. Înregistrarea în acest registru se va face
în ordine cronologică, prin numerotare succesivă, la care se va adăuga indicativul
care desemnează poziţia din nomenclatorul arhivistic. Exemplu: Ordinul
Procurorului General primit în data de 15.05.2015, va fi înregistrat sub forma
5/1/1 din 15.05.2015, unde "5" este numărul de ordine din cadrul registrului, "1"
reprezintă compartimentul care se ocupă de organizarea, conducerea şi controlul
instituţiei, "1" reprezintă poziţia din nomenclatorul arhivistic cu referire la
ordinele trimise de instituţii ierarhice superioare.
2. Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei (R-15)
În registrul de intrare- ieşire a corespondenţei (sau registrul numit "de
generale") lucrările se înregistrează cronologic, prin atribuirea numerelor
crescătoare cu soţ (de ex.: 98, 100, 102 ... ). Numerele de înregistrare vor fi
precedate de indicativul prevăzut în nomenclatorul arhivistic pentru acel tip de
lucrare. După cum este şi denumirea, în acest registru se vor înregistra
următoarele lucrări cu caracter general: comunicări privind situaţiile statistice;
lucrări ce se întocmesc periodic (pontaje, cereri de concediu), corespondenţa
primită de la celelalte unităţi ale Ministerului Public; corespondenţa primită de la
alte instituţii publice; informările ce se întocmesc la programul de activitate;
referate privind necesarul de materiale etc. Astfel, particularitatea acestui registru
constă în faptul că numerele de înregistrare ale documentelor cu caracter general
sau administrativ sunt numai cu soţ. Exemplu: În registrul de intrare-ieşire, două
numere de înregistrare succesive pot fi de forma: nr. 254/IX/2 din 15.05.2015 adresă de înaintare lucrare de selecţionare către Arhivele Naţionale (primul
număr) şi nr. 256/ X/2 din 15.05.2015 - adresa concedii procurori luna august
2015 (numărul următor)
Putem să generalizăm astfel şi să ajungem la concluzia că orice adresă
trimisă de structurile Ministerului Public către Arhivele Nationale nu va
avea niciodată un număr de înregistrare impar 13• Ea va avea întotdeauna
indicativul IX/2, deoarece, potrivit nomenclatorului arhivistic al documentelor
create de Ministerul Public "IX" reprezintă Compartimentul de secretariat şi
protocol al parchetelor, iar ,;2" reprezintă poziţia din cadrul compartimentului care
desemnează corespondenţa cu instituţia Arhivelor Naţionale.
3. Registrul de evidenţă a cererilor, reclamaţiilor, sesizărilor,
propunerilor, plângerilor şi memoriilor adresate de cetăţeni (R-34):
În registrul denumit ,,registrul de plângeri", lucrările se vor înregistra
cronologic, iar numerotarea se va face prin utilizarea numerelor crescătoare fără

Art. 131 din R.O.I. prevede că toate celelalte categorii de documente să se înregistreze în
registre de intrare ieşire a corespondenţei (R-15), dându-se, cronologic, numere de înregistrare cu
soţ şi indicativele corespunzătoare din nomenclatorul arhivistic.
13
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(ex.: 95, 97, 99, 101), Numărul de înregistrare va fi precedat de indicativul
în nomenclatorul arhivistic pentru acel tip de lucrare. Exemplu: 1NIII/1
din 10.05.2015, plângerea lui 1. C., 3NIII/1 din 10.05.2015, cea a lui L. V.
Potrivit art. nr. 134 din R.O.I. alin, 1, în acest registru nu vor exista numere de
înregistrare pare, ci doar impare. Prin această modalitate, "plângerile", aşa cum
sunt denumite generic toate categoriile mai sus menţionate, vor fi diferenţiate încă
de la început de restul celorlalte documente şi automat vor fi separate de acestea.
4. Registrul de urmărire penală şi supraveghere a acesteia (R-2)
În acest registru este evidenţiată activitatea de bază a procurorilor,
respectiv cauzele penale (dosare). Cauzele penale se înregistrează în ordine
cronologică, prin numerotare succesivă, după care se adaugă indicativul ,,P"
(penal). Ex. Dosar nr. 1749/P/2007. Compartimentele de grefă ale parchetelor în a
căror structură există secţii maritime şi fluviale vor adăuga indicativul ,,P.M.F."
(penal maritim fluvial). Ex. Dosar nr. 1738/PMF/2005. Cauzele înregistrate la
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată se
numerotează succesiv, după care se adaugă indicativul ,,D/P". Ex: Dosar nr.
1346/D/P/2006.
Este un registru care necesită studiere în activitatea desfăşurată de
inspectorii Arhivelor Naţionale, în controlul la instituţiile Ministerului Public şi
chiar în verificarea lucrărilor de selecţionare înaintate de acestea, deoarece el
prezintă întregul circuit al dosarului, plecând de la data documentului, fapta,
inculpatul sau inculpaţii, partea vătămată, data începerii urmăririi penale,
procurorul delegat, activitatea de urmărire penală, soluţiile procurorului, etc.
Multe din rubricile existente în registrul de urmărire penală au implicaţii majore în
stabilirea încadrării corecte a dosarelor parchetelor, în ceea ce priveşte indicativul
din nomenclatorul arhivistic şi deci a termenului de păstrare al dosarelor. Amintim
aici doar rubrica cu privire la soluţia dată de procurorul de caz (cu menţiunile
specifice prezentate în anexa nr. 1), rubrică hotărâtoare în ceea ce priveşte soarta
dosarului sau a actului de justiţie în sine. Exemplu: menţiunea "N.U.P." neîncepere urmărire penală, dosarul respectiv va fi încadrat la alt indicativ din
nomenclator şi alt termen de păstrare. Ex. Iniţial dosarul penal nr. 1536/P/2007 a
fost încadrat şi înregistrat la indicativul Il/1 cu termen de păstrare 1O ani, aşa cum
este prevăzută în nomenclator categoria dosarelor penale. După soluţia de
netrimitere în judecată, dosarul va fi reîncadrat la indicativul 11/2 cu termen de
păstrare 15 ani.
Facem menţiunea că aspectele particulare semnalate mai sus, cu privire la
activitatea de înregistrare a documentelor create de structurile Ministerului
Justiţiei şi Ministerul Public, nu sunt unicele, ci ele au fost abordate doar prin
prisma relevanţei lor în cadrul desfăşurării operaţiunilor arhivistice ulterioare.
prevăzut
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II. Aplicarea nomenclatoarelor arhivistice. Comparatii între
prevederile Instructiunilor la creatori şi cele stabilite de Ministerul Justitiei şi
Ministerul Public.
Potrivit art. 8 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 1611996 (r ) şi a art. nr.l1
din Instrucţiuni, nomenclatorul dosarelor se întocmeşte de către fiecare creator
pentru documentele proprii, sub forma unui tabel în care se înscriu, pe
compartimente de muncă, categoriile de documente grupate pe probleme şi
termene de păstrare. Conform alin nr. 3 din art. 11, serviciile şi compartimentele
14
de lucru se stabilesc în funcţie de organigrama instituţiei •
Cu toate acestea, nomenclatoarele arhivistice ale structurilor aparţinând
Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public nu respectă de loc acest principiu (vezi
şi anexa nr. Il.). Amintim aici câteva particularităţi:
1. Nu se întocmesc nomenclatoare arhivistice pentru fiecare instituţie în
parte, ci instrumente cadru, aprobate prin Ordinul Ministrului de
Justiţie, respectiv al Ministrului Public, cu aplicabilitate la nivel
naţional.

2. Nu se respectă organigrama instituţiei, ci acesta este structurat pe alte
criterii care tin de specificul fiecărei institutii în parte.
2.a Nomenclatorul cadru al Ministerului Justitiei este grupat în trei părţi
distincte
Partea 1 Judecătorii.
Partea a II -a Tribunale
Partea a III-a Curţi de Apel
Un astfel de instrument de lucru apare sub forma:

11

1. DOCUMENTE COMUNE

Partea 1
JUDECATORII

1

II. DOCUMENTE SPECIFICE

JUDECĂTORIILOR

INSTANŢELOR

JUDECĂ TOR~ŞTI

1

1

A.
DOSARE
ADMINISTRATIVE

MATERIALE
PRECONSTITUITE

B.

1
A.
DOSARE DE
JUDECATĂ

1

1

8.
MATERIALE
PRECONSTITUITE

Instrucţiuni privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de
conducerea A. N. prin Ordinul de Zi nr. 217 din 23 mai 1996.
14
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Exemplu: Nomenclatorul arhivistic cadru al dosarelor şi materialelor
preconstituite păstrate la instanţele judecătoreşti aprobat prin Ordinul Ministrului
Justiţiei nr. 665/C din 06.04.1999 15 : Rapoarte de activitate Registru ştampile
Dosare penale Registru informativ Ind. IA/6 Ind. 1/B/28 Ind. II/A/43 Ind. 11/B/87
Nomenclatorul arhivistic pus în aplicare prin Ordinul Ministerului
Justiţiei, cuprinde deci lista sistematică a tuturor dosarelor şi registrelor pentru
cele trei categorii de instanţe: Judecătorii, Tribunale şi Curţile de Apel.
Documentele comune judecătoriilor, tribunalelor sau curţilor de apel create de
Departamentul economica-financiar şi administrativ au fost notate cu cifra romană
(I), iar documentele specifice instanţelor judecătoreşti, cu cifra romană (II). La
rândul lor, grupele de documente notate cu cifra romane, se subîmpart în cele
două părţi componente, identificate în literele majuscule: A pentru dosare şi B
pentru materiale preconstituite.
În Nomenclatorul arhivistic elaborat de Ministerul Justiţiei, numerotarea
dosarelor cu cifre arabe se face în continuare, peste cele două componente de la
nr. 1 -27 la curţi de apel, de la nr. 1- 154 la tribunale, de la nr. 1-122 la judecătorii.
2 b. Nomenclatorul cadru al Ministerului Public este structurat sub forma
unui tabel în care nu sunt menţionate serviciile sau compartimentele de
lucru, ci activităţile sp~cifice, fiecare din ele fiind numerotate cu cifre
romane.
Exemplu: Nomenclatorul arhivistic cadru al grupării în dosare a
documentelor întocmite în activitatea Ministerului Public şi a termenelor de
păstrare a acestora aprobat prin Ordinul Procurorului General nr. 24 din 23 aprilie
199i 6 :
1. Activitatea de organizare, conducere şi controlul îndeplinirii programelor
de activitate.
Sub indicativul 1 sunt cuprinse (pe termene de păstrare specifice) toate
dosarele care privesc probleme de organizare, control, ordinele Procurorului
General şi a altor instituţii abilitate, rapoarte de activitate, situaţii statistice,
programe de activitate ale Parchetului General şi unităţilor din subordine. Marea
majoritate a dosarelor cu acest indicativ le întâlnim în inventarul documentelor cu
termen de păstrare permanent, ataşate deseori la lucrările de selecţionare. De
asemenea, o parte din acestea sunt încadrate la secret sau secret de serviciu, asupra
lor acţionând prevederile legii de protecţie a documentelor clasificate şi a
normelor de aplicare a acesteia (H.G. nr. 585/ 2002)
II. Activitatea de urmărire penală, criminalistică.
Ordinul nr. 665/C din 06.04. 1999 al Ministerului Justiţiei referitor la adoptarea
Nomenclatorului Arhivistic Cadru al dosarelor şi materialelor preconstituite păstrate la instanţele
15

judecătoreşti
16

Ordinul Procurorului General nr. 24 din 23 aprilie 1997 privind aprobarea Nomenclatorului
Arhivistic Cadru al grupării În dosare a documentelor Întocmite În activitatea Ministerului Public.
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Indicativu1 II este cel mai des întâlnit în inventare1e propuse pentru
deoarece aici vom regăsi toate dosarele care privesc problemele
penale: dosare de urmărire, dosare penale, suplimente ale acestora, dosare cu
privire la conflicte de competenţă, acte întocmite în legătură cu procedura de
extrădare, studiile şi lucrările de criminologie etc. Atragem atenţia asupra unui alt
aspect particular: lndicativul Il/ 1. desemnând categoria dosarelor penale, are nu
unul, ci două termene de păstrare diferite:
• 1111 cu termen de păstrare 10 ani: specific cauzelor privind
infracţiuni cu pedepse până la 5 ani închisoare
• Ill1 cu termen de păstrare 15 ani: specific cauzelor privind
infracţiuni cu pedepse peste 5 ani închisoare.
Practica obişnuită la marea majoritate a parchetelor este să încadreze toate
dosarele la indicativul Ill1 cu termen de păstrare 15 ani, pentru a evita, o nouă
pierdere de timp, aşa cum considera ei ca ar fi, necesitatea separării dosarelor cu
infracţiuni uşoare de celelalte.
selecţionare,

III. Activitatea judiciară în cauzele penale şi civile.
Sub indicativul III vom găsi dosare cu: lucrări privind programarea
participărilor procurorilor în şedinţele de judecată, liste şi fişe de şedinţ~,
declaraţii de apel, recurs, reclamaţii cu privire la activitatea judiciară.
IV. Activitatea de verificare a respectării legilor şi a drepturilor omului.
Activitatea în problemele referitoare la minori.
În inventarul arhivistic, sub indicativul IV, se găsesc dosare cu studii,
analize, privind starea legalităţii, lucrări întocmite în legătură cu activitatea de
prevenire a infracţiunilor, informările, analize, studii şi alte lucrări rezultate din
activitatea în problemele privind minorii şi persoanele puse sub interdicţie etc.
V. Activitatea de studii şi documentare juridică.
Indicativul V cuprinde o categorie redusă de dosare, valoroase din punct
de vedere informaţional fiind proiectele de tratate şi convenţii internaţionale,
studiile, sintezele, informările prezentate de reprezentanţi ai parchetului la
congrese, simpozioane, consfătuiri.
VI. Activitatea de personal.
Dosarele sub indicativul VI cuprind documente de personal: scheme de
organizare ale Ministerului Public, dosare personale ale cadrelor, acţiuni disciplinare, sancţiuni etc. Marea majoritate a lor se regăsesc la Parchetul Tribunalului
sau la alte structuri ierarhice superioare.
VII. Activitatea de peifecţionare a pregătirii profesionale a personalului.
Niciun dosar sub acest indicativ nu are termen de păstrare permanent,
deşi, deseori dosarele cuprinzând materialele elaborate de procurori în cadrul
programului de pregătire şi specializare profesionala, referatele, comunicările
ştiinţifice susţinute la simpozioane, sesiuni "ştiinţifice, prezintă informaţii
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valoroase din punct de vedere documentar, care pot fi utilizate cu succes in
diferite lucrări.
VIII. Activitatea de primire a plângeri/ar, sesizări/ar, reclamaţiilor şi cererilor
cetăţenilor, de primire în audienţă, relaţiile cu mass-media şi colaborare
externă.

Indicativ foarte des întâlnit în lucrările de selecţionare, ca urmare a
termenului scăzut de păstrare al documentelor cu referire la plângeri, petiţii,
audienţe, comunicate de presă etc. Marea majoritate a dosarelor au termen de
păstrare 3 ani.
IX. Activitatea de secretariat şi protocol.
Indicativ reliefant pentru categoria de documente specifice de secretariat,
dar şi pentru cele care privesc relaţiile dintre structurile Ministerului Public
similare externe sau alte autorităţi. Sub indicativul IX/2 se păstrează la permanent
toate documentele cu privire la raportul acestora cu instituţiile Arhivelor
Naţionale, aşa zisul "dosar de arhivă".
X. Activitatea de planificare, contabilitate, control financiar. Activitatea
tehnică de investiţii,reparaţii şi întreţinerea imobilelor.
XI. Activitatea administrativă de aprovizionare şi transporturi.
Indicative destul de rar întâlnite în lucrările de selecţionare, deşi marea
majoritate a dosarelor au termene de păstrare mici, există ideea relativ unitară ca
aceste documente să fie păstrate pe perioade mai mari de timp, deoarece ele
justifică cheltuielile de întreţinere, aprovizionare, investiţii etc.
Tot prin Ordinul Procurorului General nr. 24 din 1997 s-a aprobat şi lista
documentelor preconcepute, a registrelor şi condicilor utilizate în activitatea
structurilor Ministerului Public, completate până la această dată cu cele prevăzute
îit regulamentul de organizare şi funcţionare, la care se adaugă şi cele din
diversele instrucţiuni interne necesare activităţii.
3. Modul diferit de aplicare a nomenclatorului arhivistic.
Structurile Ministerului Public, în special, şi cele ale Ministerului Justiţiei,
în anumite cazuri, sunt printre puţinele instituţii care au prevăzute în norme de
aplicare ale legii 17 , obligativitatea utilizării nomenclatorului încă de la
înregistrarea documentului. Aşa cum am menţionat în capitolul anterior, art. 149
din R.O.I. a parchetelor prevede că numărul de înregistrare al unui document,
indiferent de natura acestuia, este compus din numărul de ordine din registru,
indicativul din nomenclator care se referă la problema respectivă şi data de
înregistrare. Astfel, când se face menţiune la un document, nu se va scrie ,,raportul
a fost trimis cu adresa nr. 744 din 11.04.2015", ci ,,raportul a fost trimis cu adresa
nr. 744 VIII/4 din 11.04.2015". Avantajul direct îl constituie posibilitatea
verificării rapide a genului de document înaintat. Prin simpla consultare a
17

Art. 149 alin.l din Regulamentul de ordine interioară al parchetelor. ..
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nomenclatorului arhivistic aflăm că este vorba de o situaţie cu privire la activitatea
de rezolvare a plângerilor, document cu termen de păstrare 10 ani. Avantajul pe
termen lung îl constituie facilitarea manipulării, gestionării documentelor şi
implicit posibilitatea grupării corecte a acestora în dosare. Se creează aşa zisele
mape de lucru, care cuprind documente cu acelaşi indicativ din nomenclator, ceea
ce va favoriza mai târziu activitatea de constituire a dosarelor şi de inventariere a
lor. Un dezavantaj identificat în aplicarea nomenclatorului arhivistic încă de la
înregistrarea documentelor, îl reprezintă situaţiile în care, potrivit art. nr. 149 alin.
2 din R.O.I., când pe parcursul soluţionării sau după soluţionare, unele lucrări
înregistrate iniţial potrivit prevederilor îşi schimbă caracterul. Acestea se
re înregistrează în conformitate cu noul caracter al lucrării 18 . Există situaţii în care
un document va avea nu numai două numere de înregistrare, ci şi două indicative
din nomenclator diferite. Exemplu: AL. face plângere împotriva soluţiei de
netrimitere în judecată în dosarul penal nr. 645/11/1. din 11.05.2015. Indicativul
1111 este reprezentativ pentru dosarele penale. Dosarul are termenul de păstrare
iniţial de 15 ani. În urma plângerii lui AL., parchetul îşi declină competenţa sau
înaintează dosarul către autoritatea competentă, iar în depozit nu va rămâne decât
suplimentul acestuia. El va fi reînregistrat la indicativul 11/3, iar termenul de
păstrare va scădea astfel de la 15 ani la 3 ani.
Spre deosebire de structurile Ministerului Public, instanţele judecătoreşti,
având în vedere faptul că un dosar îşi schimbă frecvent încadrarea juridică,
obişnuiesc să aplice nomenclatorul arhivistic nu în criteriul de înregistrare şi
grupare a documentelor în dosar, ci în special în criteriul de stabilire a termenului
de păstrare al acestora în depozitul de arhivă.
Un dosar de cauză are un circuit specific, existând mai multe variante de
fmalitate a lui. Astfel dacă la înregistrarea lui, respectiv la deschiderea cauzei,
dosarul se încadra de exemplu în rândul celor cu termen de păstrare permanent,
deoarece privea cauze de fond funciar, pe parcurs fie s-a renunţat la judecată, fie a
fost anulat pentru neplata taxei de timbru, fie s-a perimat cauza etc. Termenul de
păstrare al dosarului a scăzut deci de la permanent la 3 ani, fiind încadrat în rândul
dosarelor soluţionate fără judecarea pricinii. (11/B/84- 3 ani)
Elementul de bază pentru stabilirea corectă a indicativu1ui din nomenclator
şi implicit a termenului de păstrare la dosarele instanţelor judecătoreşti îl
constituie studierea dispozitivului hotărârii judecătoreşti, anexată la dosar. În
funcţie de conţinutul ei, se poate stabili corect ce tip de dosar este şi cât timp
trebuie să fie păstrat în depozitul de arhivă. La rândul ei, hotărârea trebuie să fie
2) Art. 149 alin. 2 din R.O.I. prevede: Când pe parcursul soluţionării sau după soluţionare unele
lucrări înregistrate iniţial potrivit prevederilor alin. (1) !it. a)- d) îşi schimbă caracterul, acestea se
reînregistrează potrivit noii repartizări.
18
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defmitivă şi irevocabilă, adică dosarul a mers (daca a fost cazul) în toate căile de
apel legale, iar soluţia nu mai poate fi schimbată.
4. A licarea nomenclatoarelor arhivistice nu înseamnă doar stabilire
indicativului din nomenclator i im licit a termenului de ăstrare al documentelor
şi utilizarea corectă a instrumentului de lucru în funcţie de data creării documentelor.
Dacă la structurile Ministerului Public, acest aspect este încă bine stabili
deoarece până în prezent ei utilizează un singur nomenclator arhivistic, cel aprob
prin Ordinul Procurorului General nr. 2411997, la instituţiile judecătoreşti, existăm
multe instrumente de lucru în ultimul timp, care au provocat astfel neînţeleger
Vorbim aici de:
• Nomenclatorul arhivistic cadru al dosarelor şi materialelor preconstitui
păstrate la instanţele judecătoreşti aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei
665/C/1999
• Nomenclatorul arhivistic cadru al dosarelor şi materialelor preconstitui
păstrate la instanţele judecătoreşti aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei
3149/C/29 decembrie 201 O
• Nomenclatorul arhivistic cadru al dosarelor şi materialelor preconstitui
păstrate la instanţele judecătoreşti aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei
4399/C/ 28.12.2012
Din studierea acestor instrumente de lucru, reies modificări importante în ce
ce priveşte încadrarea corectă a dosarelor şi registrelor create de instanţe
judecătoreşti, cu implicaţii mari asupra întocmirii corecte a inventarelor şi chiar
lucrărilor de selecţionare. Schimbările esenţiale în ceea ce priveşte nomenclato
arhivistic din anul 201 O, faţă de cel din anul 1999 (vezi anexa nr. III), pot
sistematizate sub următoarea formă:
•!• Apariţia de dosare sau registre noi
•!• Dosare sau registre scoase din uz
•!• Dosare/registre cu termene mai mari de păstrare
•!• Dosare/registre cu termene mai mici de păstrare
Problema esenţială pleacă însă de la formularea ambiguă a ordinelor
Ministrului de Justiţie prin care se aprobă nomenclatoarele arhivistice din anii
2010 şi 2012. Cităm: art. III. - Dosarele sau materialele preconstituite vor fi
arhivate de la data de 3 ianuarie 2011 în conformitate cu noul nomenclator
arhivistic cadru. Pe aceeaşi dată încetează aplicarea Nomenclatorului arhivistic
cadru, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 665/C/1999 19 . Luat "ad
litteram", conţinutul acestui ordin este lesne de înţeles confuzia instituţiilor
judecătoreşti de a utiliza noul nomenclator arhivistic pentru tot ceea ce la data de

Ordinul nr. 3149/C/2010 al Ministrului Justiţiei pentru aprobarea nomenclatorului arhivistic
cadru
19
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3 ianuarie 2011 nu se afla inventariat în depozite le lor de arhivă. În activitatea de
control au fost identificate astfel următoarele probleme:
- au dorit să utilizeze noul nomenclator arhivistic în activitatea de inventariere
unele instituţii rămase în urmă cu inv~ntarierea şi selecţionarea a documentelor
create chiar şi în cursul anilor 2000-2010. Motivul principal: scăderea termenului
de păstrare la unele categorii de dosare sau registre, ceea ce ar fi dus la
posibilitatea selecţionării unei cantităţi mult mai mari şi implicit a obţinerii unui
spaţiu mai mare pentru preluarea de noi documente.
- unele instituţii au intenţionat să propună la selecţionare documente care
anterior anului 1999 aveau termen de păstrare permanent, iar în prezent au termen
de păstrare "30 ani C.S". Ne referim în special la dosarele care privesc statutul
civil al persoanei: anularea, completarea, modificarea actelor de stare civilă,tutelă,
tăgadă, paternitate). Facem menţiunea că aceste dosare, fiind create, de exemplu
în anii 1980-1999, au fost iniţial inventariate la termen de păstrare permanent, în
conformitate cu indicatorul termenelor de păstrare aflat în vigoare la acea dată.
- o situaţie aparte o prezintă registrele şi dosarele create de instanţe cuprinse
în nomenclatorul arhivistic din anul 201 O, dar care nu figurează în nomenclatorul
din anul 1999. Potrivit Procedurii de lucru a comisiilor de selecţionare din cadrul
Arhivelor Naţionale, art. nr. 5.4.1 0., în lipsa unor instrumente de lucru în vigoare
la data creării documentelor supuse selecţionării, se pot utiliza cu caracter
orientativ încadrările şi termenele prevăzute în nomenclatorul arhivistic confirmat
ulterior 0 . Prin urmare, în stabilirea termenului de păstrare pentru registrele şi
dosarele create începând cu anul 2006 21 care nu figurează în instrumentul de
lucru din anul 1999, se pot folosi termenele de păstrare consemnate în
nomenclatorul din 2010.
- un caz special îl constituie selecţionarea buletinelor de vot şi a altor materiale
folosite în procesul electoral, în special cele rămase din perioada anilor 2010-2011
şi chiar 2012. Menţionăm această perioadă, deoarece nomenclatorul arhivistic cadru
adecvat (cel din 201 O) prevedea un termen de păstrare de 3 ani pentru această
categorie de documente, în timp ce nomenclatorul arhivistic din anul 2012, stabilea
drept termen minim pentru selecţionare 3 luni. Instanţele au înaintat drept
documentaţie justificativă legislaţia în domeniu, potrivit căreia termenul de păstrare
al buletinelor de vot este de 3 luni de la publicarea datelor oficiale (H.G. nr. 947 din
15 iunie 2004 şi HG. 1093 din o6. nov. 2012 privind stabilirea duratei şi condiţiilor
20
Procedura privind organizarea şi funcţionarea Comisiilor de selecţionare din sistemul
Arhivelor Naţionale, ediţia 1, nr. 15777 din 25.10.2013
21
În Regulamentul de ordine interioară, elaborat în anul 2005, pentru evidenţa activităţii instanţei
s-a stipulat întocmirea şi păstrarea a 23 de registre (cu menţiunea că pentru evidenţa activităţii
instanţelor vor fi ţinute orice alte registre prevăzute de lege sau stabilite de CSM), fără însă să se fi
consemnat termenul de păstrare. Termenele de păstrare pentru aceste registre au fost stabilite în
nomenclatorul din anul 201 O
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de păstrare a materialelor necesare votării) 22 • S-a apreciat că termenul de păstrare
prevăzut în nomenclator pentru această categorie de documente (atât pentru cel din
1999, cât şi cel din 201 O) nu a fost stabilit în concordanţă cu legislaţia specifică,
păstrarea lor pe o perioadă de 3 ani nu se justifică, nu au valoare nici documentară
şi nici practică, iar cantitatea de documente ar fi în continuă creştere şi ar micşora şi
mai mult spaţiul de depozitare al arhivei instanţelor.
Divergentele apărute pe parcurs între instituţiile judecătoreşti şi cele ale
Arhivelor Naţionale, în ceea ce priveşte corectitudinea aplicării instrumentelor de
lucru şi implicit a selecţionării corecte a documentelor, au ca punct de plecare
poziţiile diferite faţă de rolul unui nomenclator arhivistic şi de ceea ce înseamnă
evaluarea unui document. Astfel, dacă structurile Ministerului de Justiţie şi chiar
cele ale Ministerului Public, înţeleg nomenclatorul drept instrumentul care le oferă
posibilitatea să îşi elimine legal documentele din depozitul de arhivă, după ce
acestora le-a expirat efectul juridic sau practic pentru care au fost create, instituţiile
Arhivelor Naţionale, concep nomenclatorul arhivistic ca fiind una dintre cele mai
viabile modalităţi de stabilire a valorii istorice sau documentare a arhivei lor 23 .
Evaluarea în sine a unui document pare a fi privită în oglindă de către creatorii de
documente, comparativ cu rigorile arhivistice. Astfel, dacă cei dintâi urmăresc
înainte de toate aspectele care justifică eliminarea actelor din depozit, instituţia
Arhivelor Naţionale este cea care trebuie să identifice criteriile care încadrează un
document în cadrul Fondului Arhivistic Naţionae 4 • De modul în care vor fi
efectuate în comun aceste operaţiuni, va depinde mai târziu cantitatea şi calitatea
documentelor care vor ajunge în depozitele Arhivelor Nationale.
Consecinţele unui management deficient al documentelor în sistemul
judiciar pot fi extrem de grave. Dacă instanţele şi parchetele nu creează şi nu
păstrează corect documentele şi dacă nu asigură accesul corespunzător la acestea,
se pot compromite drepturi recunoscute de lege ale persoanelor fizice şi juridice,
iar publicul larg îşi poate pierde încrederea în actul de justiţie şi în sistemul
judiciar în general.

Potrivit art. nr.l din H.G. nr. 1093 din 06. nov. 2012, buletinele de vot sunt păstrate în arhiva
separat de celelalte documente pentru o perioada de 3 luni de la data publicării
rezultatelor în Monitorul Oficial
23
Ioan Lăcătuşu, Activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, între deziderat şi
realitate, în "Revista Arhivelor", anul LXXXXIII, voi. LXIX, nr. 2/2006, p. 21
24
Laurenţiu Mera, Îndreptar arhivistic pentru personalul care creează şi foloseşte documente,
Cluj-Napoca, Ed. CARTIMPEX, 2001, p. 211-213.
22

instanţei,
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ANEXA 1

MENŢIUNI

în registrele documentelor instituţiilor Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public
cu implicaţii în activitatea de inventariere şi selecţionare

Ministerul Justiţiei
Special în registrul informativ:
• "A - arhivă" (însemnând că dosarul a fost fmalizat

şi

se

află

în depozitul de

arhivă);

•

•
•

•
•

•

•

"11153- 5 ani" (poziţia din nomenclator unde se încadrează fapta şi termenul
de păstrare, indicativul şi termenul s-au înscris în registru cu ocazia activităţii
de "triere" a dosarelor şi întocmire a lucrării de selecţionare);
"expira în .... " (însemnând că dosarul a fost finalizat, se află în depozitul de
arhivă şi s-a stabilit deja în ce an ar trebui propus pentru selecţionare);
"DCA 2013" "selecţionat cu aviz nr.... " (dosarul respectiv a fost deja
selecţionat cu avizul Arhivelor Naţionale şi predat la DCA în anul2013);
"trecut P." (în urma verificării lucrării de selecţionare, Arhivele Naţionale au
solicitat inventarierea dosarului la permanent;
"trimis la" (înseamnă că dosarul în prezent a fost trimis la altă instanţă sau
altă autoritate competentă, în acest caz în depozit nu există decât urma de
dosar);
"restituit la ... " (dosarul nu se află la instanţă în acel moment, el fost trimis la
instituţia care 1-a întocmit, de regulă parchetul în cazul dosarelor penale,
pentru completare sau chiar refacere);
"I.R.J." (termen specific pentru a desemna că s-a făcut deja încheierea pentru
renunţare la judecată, fie părţile s-au împăcat, ori au renunţat din diferite
motive, iar cauza nu se va mai judeca, dosarul primeşte alt termen de
păstrare);

•

•

"S" (dosarul nu a fost selecţionat, ci doar scanat conform prevederilor legale);
"perimat" (cauza s-a perimat, dosarul primeşte altă încadrare juridică şi
deseori alt termen de păstrare).

Ministerul Public
Special în registrul de urmărire penală şi supraveghere a acesteia (R-2)
Soluţii date de procuror:
• "Rt.up."- rechizitoriu urmărire penală, în baza căruia se hotărăşte trimiterea
în judecată, însemnând deci că dosarul este complet, s-au efectuat toate
procedurile juridice, dosarul este trimis la instanţă, în depozit existând doar
urma de dosar (o mapă care cuprinde numărul de înregistrare al dosarului,
adresa de înaintare către organele de judecată, copii după rechizitoriu şi alte
acte necesare)
https://biblioteca-digitala.ro
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"N.U.P." - neîncepere urmărire penală, dosarul respectiv va fi încadrat la alt
indicativ din nomenclator şi alt termen de păstrare
"S.U.P." - scoaterea de sub urmărire penală, în condiţiile legii, dosarul
respectiv va fi încadrat la alt indicativ din nomenclator şi alt termen de
păstrare

•

Alte mentiuni:
"trimis la" (înseamnă că dosarul în prezent a fost trimis la altă instanţă sau
altă autoritate competentă, în acest caz în depozit nu există decât urma de
dosar);
"declinat" (dosarul este de competenţa altei instanţe, a fost deja înaintat, iar
în depozit se păstrează doar suplimentul dosarului. În acest caz dosarul va fi
reîncadrat la indicativul 11/3, specific dosarelor în care s-a declinat competenţa, dar nu va mai avea termen de păstrare 1O sau 15 ani, ci doar 3 ani):
"DCA 2013" "selecţionat cu aviz nr.... " (dosarul respectiv a fost deja
eliminat cu avizul Arhivelor Naţionale şi predat la DCA în anul2013);
"trecut P." (în urma verificării lucrării de selecţionare, Arhivele Naţionale
au solicitat inventarierea dosarului la permanent).
ANEXA II
Întocmirea şi aplicarea nomenclatorului arhivistic.
Instrucţiuni la creatori versus nomenclatoarele arhivistice ale instituţiilor
judecătoreşti şi parchete
INSTRUCIIUNI
privind activitatea de arhivă la
creatorii şi deţinătorii de
documente, aprobate de
conducerea A. N. prin Ordinul
de zi nr. 217 din 23 mai 1996
1. Întocmirea nomenclatorului
Nomenclatorul dosarelor se
întocmeşte de către fiecare
creator pentru documentele
proprii, aprobat prin decizie sau
dispoziţie de către conducerea

NOMENCLATORUL
ARHIVISTIC
CADRU
al dosarelor şi materialelor
preconstituite păstrate
la instanţele judecătoreşti
aprobat prin
Ordinul Ministrului Justiţiei

Nomenclatorul dosarelor
este aprobat prin Ordinul
Ministrului Justiţiei

NOMENCLATORUL
ARHIVISTIC
CADRU
al grupării în dosare a
documentelor întocmite în
activitatea Ministerului
Public şi a termenelor de
păstrare a acestora

Nomenclatorul dosarelor este
aprobat prin Ordinul
Ministrului Public.

instituţiei.

II. Nivel de aplicare
Local - la nivelul instituţiei şi
eventual structurilor subordonate

Naţional

- la nivelul tuturor

instituţiilor judecătoreşti
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III. Structura nomenclatorului

FORMULA:
Direcţii/servicii/compartimente

FORMULA:
Tip de instituţie
judecătorească (Curte de
Apel, Tribunal, Judecătorie)
/documente comune
instituţiilor (documente
administrative) sau
documente specifice
instanţelor judecătoreşti 1
gen de document: dosar sau
registru

FORMULA:
Activitate specifică/
materiale preconstituite

Se respectă organigrama

Nu se respectă organigrama

Nu se respectă organigrama

instituţiei.

instituţiei.

instituţiei.

Dosarele sunt numerotate de la 1
la ,,n" pentru fiecare
compartiment sau serviciu în
parte.

Dosarele şi registrele sunt
nwnerotate de la 1 la ,,n"
pentru fiecare din cele trei
părţi ale nomenclatorului
arhivistic, indiferent de
natura lor.

Dosarele şi registrele sunt
nwnerotate de la 1 la ,,n"
pentru fiecare activitate în
parte, indiferent de natura
lor.

IV. lndicativul din nomenclator

GENERAL
Cifra romana (Direcţie)
Litera majuscula
(serviciu/compartiment)
Cifra araba (nr. de ordine al
dosarului în cadrul
compartimentului)
Ex: 11/B/7

Cifra romană (tip de dosar:
comun instituţiilor sau
specific)
Litera majusculă (dosar sau
material preconstituit)
Cifra araba (nr. de ordine al
dosarului în cadrul
nomenclatorului arhivistic)
Ex: 11/B/89-registru
informativ

Cifra romana (Activitate)
Litera majuscula (nu există)
Cifra araba (nr. de ordine al
dosarului în cadrul
ac ti vi tăţii)
Ex: Il/7- . Comunicările,
informările ce se fac "de
îndată" în cadrul sistemului
informaţional.

V. Folosirea nomenclatorului

1 la registratura pentru clasarea
documentelor potrivit
problemelor conţinute
2. la compartimente pentru
constituirea corecta a dosarelor
şi inventarierea corespunzătoare
3. la depozitul de arhivă pentru
întocmirea corespunzătoare a
lucrării de selecţionare.

l. la registratura pentru
clasarea docwnentelor
potrivit problemelor
conţinute şi înregistrarea lor
în registre specifice
2. la grefă pentru
constituirea corecta a
dosarelor
3. la depozitul de arhivă
pentru stabilirea termenului
de păstrare pentru fiecare
dosar în parte, inventariere
şi întocmirea
corespunzătoare a lucrării
https://biblioteca-digitala.ro

1. la registratura pentru
clasarea documentelor
potrivit problemelor
conţinute şi înregistrarea lor
în registre specifice
2. la înregistrarea
documentului, indicativul
din nomenclator făcând parte
din numărul de înregistrare
al actului.
3. Ia depozitul de arhivă
pentru stabilirea termenului
de păstrare pentru fiecare
dosar în parte, inventariere şi
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de

selecţionare

Nomenclatorul arhivistic se
utilizează cel mai mult în
depozitul de arhivă în
special în criteriul de
stabilire a termenului de
păstrare al dosarului.

Nomenclatorul arhivistic se
utilizează cel mai mult de către
compartimente în activitatea de
constituire a dosarelor.

întocmirea corespunzătoare a
lucrării de selecţionare.
Nomenclatorul arhivistic se
utilizează cel mai mult la
registratura în special în
criteriul de înregistrare al
documentelor.

ANEXA III
Nomenclatorul arhivistic cadru al dosarelor şi materialelor preconstituite
păstrate la instanţele judecătoreşti, aprobat prin Ordinul Ministrului
Justiţiei nr. 3149/C/ 2010 comparativ cu Nomenclatorul arhivistic cadru al
dosarelor şi materialelor preconstituite păstrate la instanţele judecătoreşti
aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 665/C/1999
JUDECĂTORII
INDICATIV

Denumirea unităţilor

şi

grupelor de documente

T.p.

T.p.

2010

1999

Obs.

I. DOCUMENTE COMUNE JUDECĂTORIILOR
A. DOSARE ADMINISTRATIVE
IN2
IN9
IN11
IN14
IN16
IB/33
IB/32
IB/35

Procesele-verbale şi actele deliberative ale colegiului de
conducere şi ale Adunării Generale
Sinteze privind desfăşurarea şi validarea alegerilor,
respectiv a referendumului ....
Fişe de evidenţă a mijloacelor fixe
Evidenţa lucrărilor privind de resursele umane
Documente de control
B. MATERIALE PRECONSTITUITE
Registru de intrare-ieşire a corespondenţei administrative
Registru de evidenţă pentru corespondenţă din domeniul
relaţiilor juridice externe, inclusiv evidenţa emiterii
mandatelor de arestare europeană
Registru privind evidenţa practicii instanţei de control
judiciar
II. DOSARE SPECIFICE INSTANŢELOR

P.
10 cs

p

-

5
3
5 C.S.

P.
5
10

-

10

30 c.s

+

30 c.s

-

NOU

5 C.S

JUDECĂTOREŞTI

IIN44

A. DOSARE DE JUDECATĂ
Dosare care au ca obiect aplicarea Legii nr. 10/2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv
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IIN45
IIN46
IIN47
IIN48
IIN49
IIN50
IIN51
IIN52

IIN53

IIN54

IIN55

IIN69
IIN70
IIN71
IIN74
IIN75
IIN76
IIN77

IIN78

IIN79
IIN83

Dosare privind acţiuni referitoare la Legea nr. 11211995
privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile
Dosare privind cauze de fond funciar
Dosare civile privind acţiunile în revendicare şi alte
acţiuni reale
Dosare având ca obiect restituire metale preţioase,
potrivit OUG 190/2000
Dosare privind dobândirea personalităţii juridice de către
organizaţii sindicale, potrivit Legii sindicatelor nr.
54/2003
Dosare privind înfiinţarea asociaţiilor şi fundaţiilor
Dosare privind înfiinţarea societăţilor ~cole
Dosare având ca obiect Decretul nr. 92/1976 privind
carnetul de muncă
Dosare privind anularea, completaşi, modificarea actelor
de stare civilă şi a menţiuni înscrise pe acestea, potrivit
Legii nr. 1 19/1996 cu privire la ac .. e de stare civilă, şi
alte dosare privind statutul civil al persoanei (tutelă,
tăgadă sau stabilire patemi tate, etc.)
Dosare în care s-au pronunţat pedepse cu închisoarea
pentru infracţiuni grave, precum şi alte infracţiuni
prevăzute de Legea 39/2003 privind prevenirea şi
combaterea criminalităţii organizate
Dosare în care s-au pronunţat pedepse cu închisoarea
pentru infracţiuni grave, precum şi alte infracţiuni
prevăzute de Legea 39/2003 privind prevenrrea şi
combaterea criminalităţii organizate
Dosare privind confirmarea şi autorizarea interceptării
înregistrărilor şi convorbirilor telefonice
Dosare privind autorizarea percheziţiilor
Dosare având ca obiect luarea măsurilor de siguranţă
prevăzute de art. 113-114 C. penal
Contestaţii privind măsurile asigurătorii şi cereri de
restituire a lucrurilor (art. 168-169 C. j)fOC. penală)
Dosare privind cereri de eliberare provizorie sub control
judiciar sau pe cauţiune
Dosare având ca obiect luarea măsurii arestării preventive
şi prelungirea acestei măsuri
Dosare având ca obiect cererile de înlocuire, revocare,
încetare de drept a arestării preventive
Dosare având ca obiect plângerile împotriva ordonanţei
procurorului privind măsurile preventive prevăzute de art.
136 lit. b şi c C.proc. penală (obligarea de a nu părăsi
localitatea şi de a nu părăsi ţara)
Dosare care au ca obiect O.G. nr.5/2001 privind somaţia
de plată
Dosare în care s-a încetat procesul penal pentru alte cauze
decât arnnistia sau prescripţia (lipsa plângerii prealabile, a
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50 c.s

P.

50 c.s

P.

50 c.s

30

50

P.

30 c.s

P.

30
30

P.

30

P.

30C.S

P.

+

P.

30C.S

30

c.s

15

+

5 C.S.

NOU

5.C.S

NOU

c.s

NOU

5

5
5
5 c.s

5 c.s

5 c.s

3

2

3

5

+
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autorizării sau sesizării organelor competente ori lipsa
altor condiţii prevăzute de lege pentru punerea în mişcare
a acţiunii penale, decesul făptuitorului, retragerea
plângerii penale prealabile, împăcarea părţilor, înlocuirea
răspunderii penale, autoritate de lucru judecat)
Dosare în care s-au pronunţat hotărâri ce au avut ca efect
soluţionarea procesului civil şi comercial fără judecarea
în fond a pricinii (desi stări, perimări, anulări pentru
neplata taxei de timbru, etc.)
Dosare penale privind amânări, întreruperi la executare a
pedepsei, contestaţii la executare, anulare sau revocare
suspendare executare, contestaţii la executare sau alte
incidente intervenite în executarea pedepsei

3

5

-

3

2

+

B. MATERIALE PRECONSTITUITE
Alte registre cu caracter special, conform Regulamentului
de ordine interioară
11/B/94 Registru de intrare ieşire a corespondentei
IIB/95 Registrul valorilor şi corpurilor delicte
Registru de evidenţă a mandatelor de arestare preventivă
IIB/98
emise de judecător în cursul judecăţii
Registru de evidenţă a măsurilor educative de internare a
IIB/101
minorilor într-un centru de reeducare
Registru de evidenţă a inculpaţilor condamnaţi cu
IIB/102
suspendarea executării pedepsei
Registru de evidenţă a inculpaţilor condamnaţi cu
IIB/103
executarea pedepsei la locul de muncă
Registru de evidenţă a inculpaţilor condamnaţi de alte
IIB/104 instanţe care execută pedeapsa prin muncă din raza
teritorială a instanţei
Registru de evidenţă a sesizărilor privind autorizarea
IIB/109 efectuării percheziţii1or date de judecător în cursul
urmăririi penale
Registru de evidenţă a sesizărilor privind confirmarea şi
IIB/11 O autorizarea interceptărilor ŞI înregistrări lor pe bandă
magnetică sau pe orice alt tip de suport
Evidenţa repartizării aleatorii şi în sistem ciclic a cauzelor
IIB/117
înregistrate la instanţă
Evidenţa proceselor-verbale întocmite în procedura
IIB/118 repartizării aleatorii a cauzelor încheierilor prin care se
soluţionează incidentele procedurale
IIB/121 Caietul de note de şedinţă ale grefierului
IIB/93
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CÂTEVA PUNCTE DE VEDERE REFERITOARE LA
ÎNTOCMIREA EVIDENŢEI DOCUMENTELOR CREATE DE
INSTANŢELE JUDECĂTOREŞTI DIN JUDEŢUL NEAMŢ
Prof. Nicolae DUMITRAŞCU

Quelques ponts de vue sur la realisation des enregistrements
des documents crees par les instances de jugement du departement de Neamt
Resume

Par la variete des especes jugees et la richesse des informations contenues,
les documents crees par les instances de jugement representent une source
importante aussi bien pour l'etude de l'histoire nationale que pour l'histoire du
droit en Roumanie.
Les instances de jugement, grandes institutions creatrices de documents, ayant une
activite specifique, se heurtent â des problemes relatifs â la maniere de redaction
de ces documents qui ne se plie pas toujours aux les normes archivistiques en
vtgueur.
Ayant comme point de depart les realites constatees â leur niveau, sur le
territoire du departement de Neamt, apres avoir passe en revue la maniere de
realisation des enregistrements â partir du registre general des dossiers, des tables
de matieres et des registres informatifs, des points de vue exprimes par les
specialistes des Archives Nationales et les consultations avec les representants de
ces institutions, l'auteur veut preciser que l'adequation entre les dispositions de la
Loi des Archives Nationales et la legislation et les reglements du systeme
judiciaire peuvent se realiser facilement.
En ce sens, ont ete faites des propositions pour faciliter les operations
d'inventoriage des documents par les archivistes deces institutions et l'activite de
verification et d'evaluation de l'importance des documents par les representants
des Archives Nationales.
A part les modifications simples apportees au modele d'inventaire prevu
par la Loi des Archives Nationales ont ete egalement proposes de differents
modes d'inventoriage qui peuvent etre realises au niveau de chaque jury de seance
par sections, par espece, ce qui determine â conclure que le probleme de
l'enregistrement et l'importance historique des documents judiciaires necessitent
un debat dans un cadre plus large et une procedure de travail particuliere.
https://biblioteca-digitala.ro
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Mots ele: instances de jugement, Neamt, registre general des dossiers, registres
informatifs, sysU:me judiciaire.

Arhivele create de instituţiile judecătoreşti prin cantitatea, varietatea
speţelor judecate şi bogăţia informaţiilor conţinute constituie un important izvor,
atât pentru studierea istoriei naţionale, cât şi pentru istoria dreptului în România.
Având în vedere specificul activităţii acestor instituţii, situaţia
documentelor create şi păstrate, precum şi greutăţile întâmpinate în prelucrarea
arhivistică a acestora, am considerat necesar să ridicăm câteva probleme legate de
modul de întocmire a evidenţei lor, plecând de la situaţia constatată cu ocazia
controalelor efectuate la instanţele din judeţul Neamţ.
Trebuie precizat, de la început, că obiectivul intervenţiei noastre îl va
constitui modul de întocmire a evidenţei dosarelor de judecată şi mai puţin a
documentelor administrativ-contabile sau a materialelor preconstituite, care, cel
puţin din punctul nostru de vedere, nu ridică probleme în privinţa operaţiunilor de
inventariere sau selecţionare.
În prezent, la nivelul judeţului Neamţ funcţionează următoarele instanţe:
Tribunalul Judeţean Neamţ, Judecătoria Piatra Neamţ, Judecătoria Roman,
Judecătoria Târgu Neamţ şi Judecătoria Bicaz.
Dacă primele trei instanţe au o activitate îndelungată, ultimele două
instanţe sunt înfiinţate relativ recent, respectiv în anii 1995 şi 1997. Cantitatea de
arhivă deţinută de aceste instanţe depăşeşte în momentul de faţă cantitatea de
2500 metri liniari.
Din punct de vedere al gradului de prelucrare, situaţia nu se prezintă deloc
îmbucurător. Documentele au fost inventariate parţial, pe anumiţi ani, pe termene
de păstrare de 2, 3 şi respectiv 5 ani, şi aceasta pentru a se putea selecţiona şi
elimina dosarele create în număr foarte mare din perioada 1990-2008. O altă
explicaţie a gradului redus de prelucrare a acestor arhive o constituie condiţiile
improprii de păstrare şi conservare a documentelor.
Funcţionarea în sedii improprii desfăşurării activităţii, depozitarea
documentelor în încăperi necorespunzătoare, precum subsoluri, poduri, magazii,
sau spaţii neamenajate, producerea unor calamităţi naturale cum ar fi inundaţiile,
au dus la distrugerea unor mari cantităţi de documente sau la deteriorarea parţială
a altora, însoţită de pierderea vechilor inventare sau instrumente de evidenţă.
Şi, dacă tot am amintit de instrumentele de evidenţă, considerăm necesar
să facem câteva observaţii în legătură cu acestea.
Principalele instrumente de evidenţă a documentelor create de instanţele
judecătoreşti au fost şi mai sunt Registrul general de dosare, Opisul alfabetic,
https://biblioteca-digitala.ro
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Registrul informativ, care, pentru multă vreme, s-au substituit inventarelor
arhivistice, în sensul în care le înţelegem astăzi. Introduse în instanţă prin
circulara ministrului Justiţiei nr. 13890/ 17 octombrie 1867 1 Ele şi-au dovedit în
timp nu numai viabilitatea, ci şi importanţa în ceea ce priveşte ordonarea şi
păstrarea dosarelor, fapt recunoscut şi de Normele tehnice de lucru în Arhivele
Naţionale. Pe baza lor s-au întocmit evidenţele şi, tot pe baza lor, s-a făcut
selecţionarea dosarelor considerate nefolositoare, criteriul fiind numărul de dosar
fără nicio referire la speţa judecată sau conţinut.
Problema documentelor create de instanţele judecătoreşti şi a importanţei
documentar-istorice sau practice a acestora a fost abordată şi de specialiştii
Arhivelor Naţionale.
Au fost exprimate mai multe opinii, au avut loc discuţii pe această temă,
însă aspectele· avute în vedere s-au referit mai mult la cele legate de constituirea şi
delimitarea fondurilor judecătoreşti 2 , la selecţionarea dosarelor3 sau la discutarea
modalităţilor de îmbunătăţire a indicatoarelor termenelor de păstrare cu accent pe
mărirea sau reducerea termenelor pentru unele categorii de documente şi mai
4
puţin pe modul de prelucrare arhivistică a acestor documente •
Legat de acest din urmă aspect trebuie precizat faptul că Ministerul
Justiţiei a întocmit, de-a lungul timpului, mai multe indicatoare ale termenelor de
păstrare a documentelor, iar mai recent (1999 şi 20 10) a unor nomenclatoarecadru, instrumente pe baza cărora instanţele au întocmit evidenţa şi au făcut
selecţionarea documentelor.
O privire sumară asupra acestora ne arată că tendinţa în ceea ce priveşte
importanţa documentar-istorică, a fost aceea de a reduce termenul de păstrare
permanent pentru multe speţe judecate, ultimul nomenclator-cadru aprobat în anul
201 O păstrând, la dosarele de judecată, o singură poziţie. Precizările făcute în
ordinul de înaintare a acestui instrument de lucru, corelate cu prevederile
Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, au creat la nivelul

Ion 1. Şucu, SelecJionarea arhivelor judecătoreşti. Pregătirea şi datoria arhivistului, în ,,Revista
Arhivelor", VII, nr. 211946-1947, p. 239-263, Bucureşti, 1947.
2
Marin Stanciu, Constituirea şi delimitarea fondurilor create de instanfele judecătoreşti, în
,,Revista Arhivelor" nr. 2/1989, p. 232-234.
3
Al. Matei, SelecJionarea arhivelor instanfelorjudecătoreşti, în ,,Revista Arhivelor" nr. 1/1962, p.
92-101.
4
Considera/ii privind valoarea documentar-istorică a documentelor create în domeniul juridic şi
necesitatea peifecJionării indicatoare/ar termenelor de păstrare (masă rotundă), 1, în ,,Revista
Arhivelor" nr. 111987, p. 46-75, Valoarea documentar-istorică a documentelor create înjustiJie
(II), în ,,Revista Arhivelor" nr. 211987, p. 172-191
1
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instanţelor

o oarecare confuzie în privinţa modului de întocmire a evidenţei
documentelor.
Astfel, la nivelul judeţului Neamţ s-a considerat că prevederile din
Regulamentul de ordine interioară, considerat de conducere lege cu caracter
special, prevalează asupra Legii Arhivelor Naţionale şi a Instrucţiunilor de lucru
la creatorii şi deţinătorii de documente, care ar conţine numai prevederi cu
caracter general, comun, care nu ţin seama de specificul activităţii instanţelor.
În urma întâlnirii de lucru dintre reprezentanţii Serviciului Judeţean Neamţ
al Arhivelor Naţionale şi cei ai instanţelor judecătoreşti s-au clarificat o parte din
problemele ridicate de reprezentanţii instanţelor referitoare la înscrierea
indicativului şi a termenului de păstrare pe coperta dosarului, elementele ce
trebuie înscrise la rubrica conţinutul dosarului din inventar, datele extreme şi
numărul de file al dosarului, alte aspecte rămânând a fi lămurite ulterior.
În legătură cu cele discutate, amintim faptul că de ceva vreme în instanţe
circulă un material intitulat "Arhivarea documentelor" întocmit de dr. Ioan
Dordea, material ce se doreşte a fi un fel de manual arhivistic al instanţelor
judecătoreşti. Încercând să pună de acord prevederile Legii Arhivelor Naţionale şi
ale Instrucţiunilor privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de
documente cu prevederile Regulamentului de ordine interioară ale instanţelor
judecătoreşti şi Nomenclatorul-cadru aprobat de Ministerul Justiţiei, autorul, după
părerea noastră, nu face altceva, lăsând la o parte prevederile generale, decât să
mărească starea lor de nedumerire, mai ales în ceea ce priveşte inventarierea
documentelor şi stabilirea termenelor de păstrare ale acestora, respectiv a
indicativului dosarului.
Revenind la obiectul referatului nostru trebuie să precizăm următoarele:
Aprobarea nomenclatorului-cadru de către Ministerul Justiţiei nu schimbă cu
nimic prevederile art. 8 din Legea Arhivelor Naţionale privind confirmarea la
nivel local a nomenclatoarelor arhivistice.
În acest sens, atât Tribunalul Judeţean Neamţ, cât şi instanţele subordonate
şi-au întocmit, pe baza propriilor organigrame, nomenclatoare arhivistice care
respectă şi modul de întocmire prevăzut în Anexa nr. 1 din Legea Arhivelor
Naţionale, cu menţiunea că stabilirea termenelor de păstrare s-a făcut pe baza
nomenclatorului-cadru aflat în vigoare la data întocmirii instrumentului de lucru.
Aceste nomenclatoare arhivistice au fost folosite atât la inventarierea
documentelor, cât şi la selecţionarea celor cu termene de păstrare expirate, atât cât
s-a putut face.
Problema cea mai importantă, dar şi cea mai dificilă a documentelor create
de instanţele judecătoreşti, rămâne cea de inventariere şi respectiv de selecţionare
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a ac~stora, ţinând seama de faptul că cea mai mare cantitate de arhivă o reprezintă
dosarele de cauze. Mai mult, din punctul de vedere al Arhivelor Naţionale
stabilirea termenului de păstrare permanent pentru un dosar sau altul este dificilă.
Acestea ridică cele mai diferite probleme de ordin social, economic şi politic şi
implică cunoaşterea epocii istorice, a fenomenelor caracteristice din acea epocă, a
faptei sociale, a conjuncturii sociale etc.
Judecarea mecanică a valorii documentelor unui dosar după cuantumul
pedepsei aplicate este un criteriu, dar care nu poate fi absolutizat.
Dacă avem în vedere şi alte aspecte specifice activităţii instanţelor, cum ar
fi circulaţia dosarelor în cadrul instanţei, modul de soluţionare a cauzei şi
depunerea dosarului în arhiva generală spre păstrare şi conservare, constatăm că
apar şi alte probleme în privinţa întocmirii acestora, fără a mai menţiona şi faptul
că se doreşte respectarea şi a normelor arhivistice în vigoare.
Această situaţie generează un adevărat blocaj la nivelul instanţelor,
copleşite de numărul enorm de mare de dosare ce trebuie inventariate.
Situaţia, după părerea noastră, ar putea fi deblocată doar dacă s-ar avea în
vedere unele aspecte, cum ar fi:
- Inventarierea documentelor conform termenelor de păstrare din
nomenclatoarele confirmate de Arhivele Naţionale, stabilirea importanţei
documentar-istorice ale documentelor conţinute în dosar urmând a fi făcută de
reprezentanţii Arhivelor Naţionale ulterior.
- Inventarierea dosarelor depuse în arhiva generală a instituţiei după
soluţionarea defmitivă.

- Inventarierea dosarelor pe speţe judecate, ceea ce ar putea uşura mult
verificarea acestora în cazul în care s-ar propune selecţionarea lor. În legătură cu
acest aspect ar merita menţionat faptul că, cel puţin la ora actuală, există o mare
diversitate de cauze judecate.
- Inventarierea pe secţii şi complete de judecată. Aceasta ar fi o soluţie,
având în vedere faptul că în cadrul instanţelor funcţionează complete de judecată
specializate în anumite speţe, iar grefierul-arhivar şi cel de şedinţă, care cunosc
bine documentele din dosar şi speţa judecată, pot, în acelaşi timp, să stabilească
corect şi termenul de păstrare.
Dacă ţinem seama de specificul activităţii instanţelor, considerăm că
modelul de inventar prevăzut în Anexa nr. 2 din Legea Arhivelor Naţionale poate
fi modificat prin introducerea unei rubrici speciale referitoare la numărul de dosar
din Registrul general de dosare, cota arhivistică a dosarului, în cazul celor
conexate să rămână aceeaşi, urmând ca la rubrica Observaţii să se menţioneze
numărul de file pentru fiecare dosar în parte. În cazul dosarelor formate din mai
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multe volume, acestea pot primi cotă arhivistică distinctă cu menţionarea
numărului dosarului din Registrul general de dosare.
De asemenea, inventarierea ulterioară a dosarelor care se soluţionează
după o perioadă mai mare de timp nu ar crea probleme deosebite dacă luăm în
considerare faptul că stabilirea valorii reale a documentelor şi respectiv a
termenului de păstrare ar reveni în exclusivitate arhivistului.
Problema evidenţei şi importanţei documentelor create de instanţele
judecătoreşti fiind mai complexă decât pare la prima vedere, considerăm că ar
putea fi dezbătută într-un cadru mai larg pentru a se putea stabili o procedură
specială.
Părerile

exprimate în rândurile de mai sus considerăm că ar uşura mult
instanţele judecătoreşti prin întocmirea de inventare pentru un număr mai mic de
dosare şi ar veni şi în sprijinul celor care ar verifica documentele din punctul de
vedere al importanţei istorice sau practice.

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia Xl/20 16

421

PRELUCRAREA FONDURILORICOLECŢIILOR
PERSONALE ŞI FAMILIALE, PRIVIND SPRE VIITOR
Dr. Ina CHIRILĂ

The Processing of the Personal and Family Funds/Collections for the Fu ture

Abstract
The following text is dealing with aspects referring to the processing work
of the personal and family funds and collections and the need to update their
structuring and categorising. The categorising and structuring concern their
naming, overtaking, processing and research.
This is therefore, an attempt to legislate these archiving operations which
can be applied to other documents owned by the Archives. This updating process
is the result of comparing and combining the interwar, Communist and
contemporary archiving legislation.
We are proposing as a concrete example the archiving work manner ofthe
National Archives of Iasi, however, without offering too detailed and elaborate
solutions.
Keywords: family funds, personal, acquisition, donation, inventory work, the
National Archives of Iasi
Se cuvine să facem din start câteva precizări absolut necesare pentru
demersului nostru. Prin acest material nu ne propunem să realizăm o
demonstraţie ştiinţifică şi nici să introducem noi concepte teoretice sau să scoatem
pe tapet nişte realităţi arhivistice ascunse. Caracterul eterogen al textului este unul
intenţionat, iar motivaţia dezbaterii unor probleme privind fondurile/colecţiile
personale şi familiale a fost determinată de conjunctura naşterii acestor idei 1,
încercarea comună de actualizare a practicii şi legislaţiei arhivistice şi unele reacţii
de contestare, ce nu mă îndoiesc că vor apărea, dar care, sper, să dobândească
fmalmente un caracter constructiv.
Spre deosebire de arhivistica altor ţări, unde problematica fondurilor şi
2
colecţiilor personale sau familiale s-a bucurat de o abordare sub toate aspectele ,
înţelegerea

Prelucrarea şi cercetarea unor fonduri personale şi familiale.
A. Ducrat, Arhives personneles et familiales statut legal et problems juridiques, Piaf, 2.0, nr. 157,
1992, p. 134-171; Eadem, Le classement des archives de personnes et de familles, "Gazette des
archives", 3e-4e trimestre, 1998, p. 208-223; O. Gallego Dominiquez, Manual des archives
familiars, Madrid, 1994; Antonio Saladino, G/i archivi private, Roma 1970, 1; Marie-Anne
Chabin, Glossare D 'Archivistiques international: quelques definitions (material oferit de către
domnul Silviu Văcaru care a participat la stagiul tehnic internaţional de la Paris).
1

2

https://biblioteca-digitala.ro

422

Acta Bacoviensia Xl/20 16

istoriografia românească în domeniu este aproape inexistentă. Iniţiativa prezentării
fondurilor personale deţinute de Arhivele Naţionale 3 sub forma unui repertoriu
este salutară şi vine, practic, în sprijinul cercetătorilor interesaţi de anumite
probleme cuprinse în documentele fondurilor personale şi familiale. Aşa se face
că nu avem un studiu temeinic despre istoria fondurilor personale în arhivistica
românească abordat atât din punct de vedere legislativ, cât şi din punct de vedere
practic. Când s-a reglementat existenta sau constituirea acestor fonduri prima dată
în spaţiul românesc? Care a fost cadrul legislativ care a permis preluarea şi
prelucrarea acestor fonduri? Cine au fost artizanii primelor fonduri personale
intrate în evidenţele Arhivelor? Care au fost primele instrumente de evidenţă ale
acestor fonduri care, evident, aveau din start alt regim juridic decât documentele
fondurilor create de persoanele juridice? Interesant este de urmărit procesul de
constituire al fondurilor şi al colecţiilor personale în perioade diferite ale istoriei
dominate de variate regimuri politice. Acestea nu sunt decât doar câteva posibile
întrebări, ale căror răspunsuri pot constitui teme de cercetare care, temeinic
documentate şi corect analizate în contextul lor, permit înţelegerea modului în
care au fost constituite şi prelucrate arhivistic fondurile cu documente personale în
trecut şi în ce măsură pot fi adaptate instrumentele de evidenţă noilor cerinţe de
acces şi ne gândim în primul rând la eventualele ajustări ce se impun a fi efectuate
în momentul introducerii tuturor datelor în sistemul informatic.
Operaţiunile prelucrării fondurilor create de către persoanele fizice au fost
pe larg prezentate începând cu Nonnele tehnice privind desfăşurarea activităţii în
Arhivele Statului din 1976 şi reluate cu mici modificări şi completări în Normele
din 1996. Plecând de la schema arătată în normele aflate în vigoare, vom enunţa
câteva probleme care se impun a fi modificate sau completate în viitoarele
proceduri sau normative de lucru în urma unor dezbateri serioase, astfel încât să
răspundă noilor realităţi, dar mai ales pentru a scurta timpul de acces la cercetarea
lor.
Problema denumirii fondurilor. Considerăm necesară o revizuire a
conceptelor: fond/colecţie, fond personal, fond familial, pentru că definiţiile din
norme, deşi simple şi aparent foarte clare, nu au relevanţă, dacă avem în vedere
felul în care a fost constituit un fond. Potrivit definiţiei general acceptate prin fond
personal sau familial se înţelege totalitatea documentelor create în decursul vieţii
Filofteia Rînziş, Arhive personale şi familiale, voi. I, II, Bucureşti, 2001, 2002.
Pentru Arhivele din Iaşi, un demers asemănător a intreprins fostul director/şef Gheorghe
Ungureanu, Documente din Arhivele Statului Iaşi referitoare la viaţa şi activittea oamenilor de
seamă, în Îndrumător în Arhivele Statului Iaşi, voi. I, Iaşi 1947, p. 37-68. Gheorghe Ungureanu a
fost cel care a avut ideea scoaterii din dosarele fondurilor documentele referitoare la astfel de
personalităţi şi organizarea lor pe mape speciale, aşezate în vremea sa în "casa de fier", azi
regăsindu-se la colecţia Documente, p. 551-557, inv. 1129. A recurs la acest lucru pentru "o mai
mare uşurinţă pentru cercetători şi o mai mare siguranţă", fără să realizeze că de fapt a constituit
nişte colecţii cu documente personale.
3
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şi activităţii de o persoană sau familie care s-a afrrmat pe plan politic, social,
cultural, ştiinţific". Ideea de fond în sine reprezintă totalitatea "arhivaliilor" fără a
ţine seama de natura (volume, acte volante sau dosare), material (pergament sau
hârtie), forma (original sau copie), limba în care sunt scrise sau modul lor de
arhivare (pachet, legătură, cutie etcl. În depozitele şi în evidenţele noastre la
nivel local şi naţional constatăm două realităţi diferite. În funcţie de provenienţă,
documentele au fost constituite, prelucrate şi păstrate ca unităţi distincte. În
anumite perioade istorice însă, practica şi legislaţia arhivistică de atunci au impus ca anumite documente provenite sau create de persoane juridice şi fizice să
fie răspândite în diferite fonduri şi colecţii, constituite de cele mai multe ori
artificial de către angajaţii Arhivelor, singurul criteriu fiind natura, categoria de
documente 5 • Astfel, cel puţin la nivelul Arhivelor din Iaşi 6 s-au constituit cunoscutele colecţii: "Litere", ,,Documente", "Stampe şi fotografii", ,,Planuri şi hărţi",
"Sigilii", "Foi volante" fără a se ţine cont de provenienţa/principiul creatorului de
fond.
Introducerea datelor complete în sistemul informatic ScopeArchiv
transcede ideea de fond ca unitate fizică astfel încât, un fond creat sau provenit de
la o persoană fizică sau juridică va putea fi reconstituit virtual, la nivel intelectual,
printr-o simplă interogare, iar informaţia sau numele fondului căutat va fi automat
identificat, indiferent de locul unde fusese inventariat/depozitat documentul
respectiv, fondul sau colecţia.
Potrivit Normelor, fondul personal sau familial poartă numele creatorului 7 •
Propunem o relaxare a ordinii prezentări denumirii unui fond, pentru că forma
impusă de norme face să apară nume banale (similare celor arătate în actele de
identitate), aparent fără nicio legătură cu personajul celebru. O colecţie este
denumită după numele celui care a constituit-o sau de la care provine. Se impune
să se arate condiţiile în care un depunător, creator sau nu al documentelor
respective, poate stabili numele unui fond. Există situaţii când un fond sau
colecţie poartă numele depunătorului sau numele indicat de depunător chiar şi

Aurelian Sacerdoţeanu, lnstrncţiuni arhivistice, Bucureşti, 1948, p. 25.
Vezi consecinţele acestei practici în cazul prelucrării documentelor provenite de la Paul Gore,
Gheorghe Ghibănescu, Victor Cădere, George Bacovia şi al familiei Poni: Ina Chirilă, Paul
(Pavel) Gore -prezentare de fond, ,,Acta Bacoviensia", IV/2009, p. 439-445; Eadem, Colecţia
., Gheorghe Ghibănescu " - pespectiva unor noi teme de cercetare. Prezentare de fond, în ,,Acta
Bacoviensia", VIV20 12, p. 417 -436; Eadem, Pe urmele unei colecţii. Documentele lui Gheoghe
Ghibănescu în Arhivele din laşi, în ,,Archiva Moldaviae", IV/2012, Iaşi, p. 253-291; Eadem,
George Bacovia, în Arhivele Naţionale laşi, în ,,Acta Bacoviensia", IX/2014, p. 205-216; Eadem,
Colecţia ., Victor Cădere", în ,,Acta Bacoviensia", IX/20 14, p. 445-444; Eadem, Fondul familial
.,Poni", în Arhivele ieşene, ,,Acta Bacoviensia", X/2015, p. 497-506.
6
Îndrnmător în Arhivele Statului din laşi, voi. IV, Bucureşti, 1970,
7
Norme tehnice privind desfăşurarea activităţilor în Arhivele Naţionale aprobate de directorul
general prin Ordinul nr. 227 din 18 iunie 1996, p.23.

4

5
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în cazul în care acesta are cele mai puţine documente. În ce condiţii sau când
e permis angajaţilor Arhivelor să schimbe numele unui fond? Deşi accesul
informatizat la documente diminuează importanţa denumirii unui fond, consider
că problema trebuie foarte clar negociată cu depunătorul încă din momentul
preluării şi să reflecte clar conţinutul documentelor, astfel încât să ofere piste utile
de cercetare.
Preluarea documentelor/fondurilor personale. Legislaţia românească nu a
admis decât foarte târziu posibilitatea constituirii de fonduri personale sau
familiale. Prin Legea Arhivelor din 1925 s-a admis în mod explicit ca Arhivele
Statului vor primi spre păstrare şi depozitare [documente] de la persoane sau
instituţii particulare 8, fără însă a se arăta modul în care acestea urmau a fi
organizate 9 . Tot acum s-a acceptat ca Arhivele Statului să poată cumpăra sau
primi în dar orice fel de acte, monumente sau publicaţii 10 . Potrivit Normelor
tehnice, Arhivele pot prelua documente de la persoane fizice prin cumpărare,
donaţie, depunere spre păstrare (custodie). Din legislaţia arhivistică în vigoare
lipsesc cu desăvârşire condiţiile şi procedura potrivit căreia documentele pot fi
depuse în custodia Arhivelor, aşa cum nu avem nicio procedură în privinţa
vânzării lor.
Este absolut necesar ca acceptarea donaţiilor de documente să se facă în
anumite condiţii. Nu orice donaţie are valoare arhivistică deosebită. Aceasta poate
fi stabilită conform criteriilor prevăzute în cazul operaţiunii de selecţionare. De
asemenea, trebuie arătate condiţiile în care se acceptă donaţii asupra cărora
donatorul a instituit clauze ce restricţionează accesul la documente. O clauză
frecventă regăsită în actele de donaţie este aceea privind accesul doar cu
aprobarea membrilor familiei respective, fără a se menţiona un termen limită. O
încercare de a reglementa aceste situaţii s-a făcut în proiectul procedurilor'' unde
s-a arătat ca aceste termene să nu fie mai lungi decât cele prevăzute în Legea
Arhivelor 12 . Se impune, de asemenea să se arate în mod clar în ce condiţii se
acceptă preluarea de copii, pentru că au fost situaţii în care s-au refuzat copii ale
unor planuri deţinute de particulari străini şi s-au acceptat donaţii sau chiar

8

Legea pentru Organizarea Arhivelor Statului din anul1925, art. 3, în Arhivele Statului 125 ani
de activitate 1831-1956, Bucureşti, 1957, p. 205.
Acestea urmând să facă obiectul unui regulament de funcţionare al Arhivelor Statului, dar care
nu afost întocmit nici măcar în 1932, când Legea fusese modificată şi completată (,,Monitorul
Oficial" nr. 81, 1, din 5 aprilie 1932, p. 2236), în uz rămânând Regulamentele din 1872 şi 1906.
10
Legea pentru Organizarea Arhivelor Statului din anul 1925 ... , p. 206. Organizarea acestei
categorii de documente a fost reglementată şi în 1870 în Proiectul de lege pentru îrifiinţarea
Arhivelor Judeţene, art. VI, lit. d (Ibidem, p. 200).
11
Proceduri privind evidenţa, prelucrarea şi păstrarea documentelor deţinute de Arhivele
Naţionale, versiunea de consultare 2.
12
Legea Arhivelor Naţionale 1611996, republicată.
9
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O altă problema ce reclamă o soluţionare este cea a arhivelor particulare.
Nici astăzi 13 nu s-a stabilit foarte clar din punct de vedere juridic relaţia
deţinătorilor particulari cu Arhivele. Sigur vorbim de principiul proprietăţii
private, iar chestiunea este una deosebit de delicată. Care sunt însă pârghiile legale
şi instrumentele Arhivelor pentru a atrage această categorie de creatori şi
deţinători de arhivă? Articolul din Legea Arhivelor, nu reprezintă un element care
să faciliteze fmalmente îmbogăţirea fondului arhivistic naţional şi nici să asigure
păstrarea sau deschiderea documentelor spre cercetare.
Constituirea dosarelor. Ca şi în cazul dosarelor create de instituţii,
unităţile arhivistice din fondurile personale şi familiale sunt păstrate în integritatea
lor potrivit criteriilor concepute de creatorii fondurilor.
Ordonarea. În practica arhivistică ordonarea este de două tipuri.
Ordonarea documentelor în cadrul dosarului şi ordonarea dosarelor în fond.
Normele tehnice impun ordonarea pe grupe de documente. Consider ca o ordonare strictă care să urmeze o anumită schemă este pe cât de inutilă pe atât de
păguboasă. Din perspectiva cercetării contează mai puţin locul unui dosar în
schema de ordonare a fondului, ci descrierea cât mai relevantă din inventar care să
poată fi regăsită cu uşurinţă şi în sistemul informatic. În plus, această schemă
poate aduce prejudicii sistemului de ordonare şi constituire a fondului conceput
iniţial de creator sau depunător. Intervenţia arhivistului trebuie să fie una
excepţională şi temeinic argumentată, iar eventualele modificări trebuie menţio
nate în instrumentele de evidenţă, mai ales dacă fondul a intrat în circuitul
ştiinţific. O problemă ce trebuie dezbătută este cea a modului în care trebuie
prelucrată corespondenţa personală primită şi expediată. Este oportună ordonare
strict cronologică, alfabetică, după numele emitenţilor? Considerarea fiecărei
scrisori ca unitate arhivistică, poziţionată distinct în inventar presupune nu numai
un efort material de cele mai multe ori nejustificat (cămăşi de protecţie, foi de
folosire care măresc forţat metrajul pe raftul din depozit), dar şi un efort uman
implicat în prelucrarea lor şi în defmitiv, poate aduce şi un deserviciu cercetării,
fapt determinat de numărul maxim de unităţi arhivistice ce poate fi dat în cercetare
şi de timpul necesar prelucrării. Ordonarea şi inventarierea unor categorii de
documente, precum fotografiile, pergamentele etc. în cadrul altor fonduri cadrul
unor fonduri sau colecţii reprezintă nu numai o rupere a integrităţii fondului şi o
dovadă de lipsă de respect faţă de creator, ci şi un efort absolut inutil. În general,
unii dintre arhivişti ar trebui să renunţe la aşa zisa operaţiune de fondare,
"plimbând" documente dintr-un fond în altul după tot felul de criterii arhivistice
13

Problema a fost sesizată şi în trecut de A. Sacerdoţeanu, Arhivistica, Ed. Didactică şi
1971, p. 109.

pedagogică, Bucureşti,
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inexistente, fără măcar să facă trimitere la fondul unde a fost mutat. Cred că nu
contează locul unui dosar în fond, importantă este descrierea conţinutului cu
arătarea elementelor de identificare.
Inventarierea. Întocmirea instrumentelor de evidenţă şi informare
ştiinţifică reprezintă una din problemele actuale ale arhivisticii româneşti. Cred că
dezbaterea a devenit mai actuală ca oricând, fiind determinată în primul rând de
creşterea numărului de cercetători. Fără sa insistăm pe împărţirea acestora între
"academiei" şi "non-academiei", se ridică acum problema în ce măsură trebuie să
fie aceste instrumente suficient de explicite, de adaptate profilului unui cercetător
care nu are cunoştinţe de istorie sau care nu are pregătire superioară în domeniul
istoriei astfel încât să se poată orienta cu uşurinţă şi să abordeze o cercetare
eficientă, cum să se aventureze în descifrarea arhivelor. Afluxul mare de cercetători din ultimii ani ridică o altă problemă, şi anume dacă pot fi aceştia
mulţumiţi de modul şi timpul în care ajung la informaţie. Sigur implementarea
sistemului informatic va facilita şi scurta timpul de acces, însă nu implică şi
urgentarea prelucrării fondurilor personale recent intrate în depozitele Arhivelor.
Prin urmare, se impune modificarea practicilor arhivistice curente, astfel încât să
se poată pune la dispoziţia publicului într-un timp mai scurt un număr mai mare
de fonduri. În acelaşi timp, descrierea să fie făcută la fiecare unitate arhivistică,
chiar la documentul din dosar, dar care să cuprindă elemente pe sistemul
"cuvintelor-cheie", astfel încât să faciliteze cercetarea pe de o parte şi să protejeze
documentele pe de altă parte.
Cercetarea fondurilor personale. Potrivit Legii Arhivelor din 1925,
depunătorii de arhive particulare îşi rezervau dreptul de proprietate asupra
depozitelor lor, cu obligaţia să recunoască arhivelor facilitatea de a le utiliza
pentru studii şi cercetări ştiinţifice. Publicarea pieselor din depozitele de acest
fel se făcea doar în baza unei convenţii scrise între proprietari şi conducerea
Arhivelor 14 • Astăzi lucrurile s-au complicat odată cu introducerea termenelor
15
după care pot fi date în cercetare anumite categorii de documente , cercetarea
fiind astfel limitată de politica obsesivă şi excesivă de "protecţie" a informaţiilor
cu caracter personal. Producţia culturală, înţeleasă ca activitate intelectuală, presupune mai întâi de toate libertatea interioară, care nu se potriveşte deloc unui
anumit spirit închis ce încă mai bântuie regulamentele şi procedurile interne.
Constatăm, aşadar, că problema fondurilor şi colecţiilor personale rămâne
o chestiune de actualitate. Cele mai importante aspecte privind preluarea în
variatele sale forme juridice - donaţie, achiziţie sau custodie - ordonarea şi
inventarierea, precum şi punerea lor în cercetare sunt chestiuni sensibile care
necesită o reglementare clară şi în acord cu evoluţia arhivisticii moderne.
14

Legea pentru Organizarea Arhivelor Statului din anul1925, art. 3, în Arhivele Statului 125 ani
de activitate 1831-1956, Bucureşti, 1957, p. 197-198.
15
Anexa 6 Legea Arhivelor Naţionale.
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FONDUL DE ARHIVĂ, BIBLIOTECA ŞI SIGILIILE
COMISIEI EUROPENE A DUNĂRII (1856-1949)
Dr. Adrian POHRIB
The Archive Fund, the Library and the Seals of the European Commission
ofthe Danube (1856-1949)

The article aims at bringing to the fore the information and the documents
preserved in the archive fund The European Commission of the Danube (18561949), one ofthe most important archive funds owned by the National Archives
of Romania.
The European Commission of the Danube, consisting of the
representatives ofthe great European powers, was created as a result ofthe Treaty
from Paris (30-th of March 1856) and it had as its major objective the
maintenance ofthe proper conditions for navigation between Sulina and Brăila.
The headquarters of this international institution was in Galaţi; this is why,
at present, its archive fund is preserved by Galaţi County Department of the
National Archives.
Keywords: The European Commission of the Danube, Galaţi County Department
of the National Archives, Sulina, Hartley Charles, Secretariatul General, First
World War, Galaţi.
Scurt istoric instituţional al Comisiei Europene a Dunării (CED) 1• În
epoca modernă, odată cu intrarea ţărilor riverane Dunării în intensul circuit de
valori materiale, se intensifică lupta dintre marile puteri pentru dominarea
bazinului dunărean şi în special a gurilor Dunării, poartă de intrare şi ieşire la
Marea Neagră şi mai departe, spre Mediterana, prin strâmtori. Acest context a
generat "problema Dunării", în directă legătură cu un alt permanent nod al
contradicţiilor europene, "problema orientală", în a căror evoluţii un moment
important l-a constituit Războiul Crimeii.
Tratatul de la Paris din 30 martie 1856, care a încheiat acest mare conflict
european, a abordat şi problema Dunării, hotărând aplicarea principiilor stabilite
de Congresul de la Viena în privinţa navigaţiei pe fluviile internaţionale şi pe
Informaţiile referitoare la istoricul instituţional şi prezentarea fondului arhivistic au fost preluate
integral din Comisia Europeană a Dunării (1856-1949). Inventar arhivistic, Bucureşti, 1987, p. 513, lucrare editată de Direcţia Generală a Arhivelor Statului din R.S.R., autori Cezar Bejan,
Alexandru Duţă, Steliana Iordache şi Viorica Solomon.
1
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Dunăre (art. 15) şi înfiinţarea unei Comisii Europene a Dunării (CED), ai căror
membri erau marile puteri europene (art. 16). Acelaşi Tratat stabilea scopul
existenţei comisiei - acela de a amenaja pentru navigaţie porţiunea Dunării
cuprinsă între Isaccea şi vărsarea în mare şi preciza ca durată de existenţă a
acesteia termenul de doi ani, după care urma a fi înlocuită cu un organism
permanent al ţărilor riverane, respectiv Austria, Bavaria, Wurtemberg, Imperiul
Otoman, precum şi Moldova, Ţara Românească şi Serbia, aceasta din urmă sub
rezerva aprobării otomane (art. 17).
În ansamblu, prevederile Tratatului de la Paris referitoare la Dunăre, deşi
promovează tendinţele de dominaţie ale marilor puteri şi de nesocotire a
drepturilor Principatelor Române ca stăpânire a gurilor Dunării, marchează un
progres în abordarea acestei probleme, reglementând pentru prima dată navigaţia
pe Dunăre pe baza unei convenţii internaţionale multilaterale.
Înfiinţarea Comisiei Europene a Dunării în condiţiile istorice concrete de
atunci a avut şi unele părţi pozitive, constituind, totodată, prin însăşi existenţa sa,
o stavilă în calea tendinţelor expansioniste ale marilor imperii vecine. În acelaşi
timp, lucrările de amenajare a fluviului pentru navigaţie vor impulsiona legăturile
comerciale ale Principatelor şi, implicit, dezvoltarea lor social-economică.
Deşi, aşa cum am amintit, Tratatul de la Paris limita durata activităţii CED
la doi ani, existenţa acesteia a fost prelungită până în anul 1947, prin prevederile
unor tratate succesive şi convenţii ale Ungariei, Bulgariei, Turciei şi României.
Prin prevederile Tratatului de la Paris din 1856, Comisiei Europene a
Dunării îi erau conferite numeroase atribuţii, privilegii şi imunităţi, substanţial
sporite de reglementările internaţionale ulterioare până la Aranjamentul de la
Sinaia (18 august 1938). Atribuţiile sale erau de natură legislativă (elaborarea
regulamentelor de navigaţie şi poliţie fluvială în sectorul Dunării maritime),
judecătorească Uudecarea în primă instanţă şi în apel a contravenţiilor faţă de
regulamentele de navigaţie), administrativă (stabilirea şi perceperea taxelor de
navigaţie, administrarea portului Sulina) şi tehnică (executarea studiilor şi
lucrărilor de îmbunătăţire pentru navigaţie pe cursul fluviului). Privilegiile şi
imunităţile se refereau la neutralitatea Comisiei în timp de pace şi de război,
imunitatea personalului tehnic şi administrativ, scutirea de taxe de timbru, vamale,
poştale, telegrafice, telefonice, de plata impozitelor directe, dreptul de a arbora
propriul pavilion.
În general, CED avea unele atribuţii suprastatale, putând încheia
angajamente în nume propriu cu statul de reşedinţă, contractând împrumuturi,
având posibilitatea să uzeze în anumite cazuri de forţa armată, reprezentată de
vasele militare ale statelor membre pe care acestea le puneau la dispoziţia
Comisiei la gurile Dunării.
Comisia Europeană a Dunării avea ca organ de conducere sesiunile plenare
ale delegaţilor statelor membre; sesiunile se întruneau de două ori pe an,
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toamna, la Galaţi. La nevoie se întruneau şi sesiuni extraordinare
convocate la cererea majorităţii delegaţilor.
Printre delegaţii României la CED amintim ca reprezentanţi de seamă
ai literaturii şi diplomaţiei româneşti pe: Duiliu Zamfrrescu, Trandafir Djuvara,
generalul Eustaţiu Pencovici, Constantin Conţescu, Vespasian Pella.
Activitatea CED s-a desfăşurat în cadrul următoarelor servicii:
Secretariatul General;
Contabilitatea Generală;
Casa de Navigaţie;
Serviciul Tehnic;
Inspecţia de Navigaţie;
Căpitănia Portului Sulina;
Serviciul Spitalelor.
Fondul de arhivă al CED. În decursul activităţii sale de aproape un
secol, CED a creat o însemnată arhivă, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi
calitativ. Arhiva a fost păstrată în patru depozite situate la subsolullocalului CED
(actualul sediu al Bibliotecii "V. A. Urechia" din str. Mihai Bravu nr. 16), fiind
predată în anul 1948 Comisiei Dunării, care, la rândul ei o predă, în anul 1954,
Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) - instituţie creată în urma
Convenţiei asupra regimului de navigaţie pe Dunăre semnată la Belgrad în 1948,
care a preluat tot patrimoniul fostei CED.
În anul 1962, AFDJ îşi mută sediul, arhiva rămânând în continuare în
vechiul local, devenit Palatul Pionerilor. Din cauza restructurărilor interne şi din
lipsa personalului care să cunoască limba franceză, limba oficială a comisiei,
prelucrarea fondului de arhivă de către deţinător a întârziat, chiar dacă au fost
emise ordine interioare, acestea nu au dus la nicio schimbare a stării de fapt.
Acţiunea de pregătire a preluării documentelor de către Arhivele Statului
de la AFDJ a demarat la mijlocul anului 1966, tratativele inter-instituţionale
având loc între Arhivele Statului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene (căruia îi era subordonată AFDJ) şi
Ministerul Afacerilor Externe (care a formulat punct de vedere).
La 24 ianuarie 1967, după aproape 20 de ani de la desfiinţarea CED,
primul transport de arhivă aparţinând acestei instituţii internaţionale era preluat în
depozitele Arhivelor Statului din Galaţi, ocazie cu care s-au constatat lipsuri mari
ale documentelor din perioada 1856-1917, datorate incendiilor provocate de
bombardamentul de peste Dunăre a sediului CED (când a fost distrusă aproape în
totalitate clădirea construită în anul 1893).
Imediat după preluare s-a dispus prelucrarea în regim de urgenţă a acestei
arhive, fiind implicat tot personalul cu studii superioare din cadrul Arhivelor
Statului Galaţi (patru arhivişti). Activităţile de inventariere, de restaurare, de
legare a documentelor în dosare şi de microfilmare s-a extins pe parcursul mai
https://biblioteca-digitala.ro
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multor ani şi a implicat resurse umane şi logistice considerabile. Ca o încununare
a acestui efort, în anul 1987, sub egida Direcţiei Generale a Arhivelor Statului,
este publicat un inventar al fondului de arhivă aparţinând CED 2 .
Biblioteca CED. Biblioteca documentară de care dispune Arhivele
Naţionale din Galaţi a fost îmbogăţită cu peste 1.500 volume reprezentând fondul
de carte al CED, fiind preluate cărţi publicate în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea la: Paris, Londra, Oxford,
Madrid, Berlin, Leipzig, Magdenburg, Stuttgard, Strasbourg, Edinburgh, Breslau,
Bruxelles, Geneva, Lyon, Roma, Milano, Napoli, Bologna, Belgrad, Lausanne,
Basel, Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Washington, New York, Baltimore, Boston etc.
Astfel, din fondul de carte al bibliotecii pot fi consultate: tratate, manuale
şi lucrări de drept internaţional şi comercial, lucrări de drept diplomatic, lucrări de
jurisprudenţă şi principii de drept internaţional, manuale publicate de Societatea
Naţiunilor, lucrări referitoare la protecţia diplomatică şi consulară, cursuri de
drept şi procedură penală, repertoare de legi, acte ale unor conferinţe internaţionale, jurnale de drept internaţional, tratate de drept administrativ, ediţii de
acte şi documente, reviste de drept internaţional, jurnale oficiale, lucrări de
procedură penală, legislaţie fmanciară, coduri de comerţ, tratate de economie,
coduri şi manuale de drept maritim, manuale de pilotaj şi semnalizare maritimă şi
fluvială, ghiduri de semnalizare şi navigaţie, regulamente de poliţie şi navigaţie,
dicţionare, lucrări de gramatică, lucrări de istorie economică, politică, maritimă,
anuare, buletine, reviste culturale şi nu în ultimul rând colecţiile complete ale
Enciclopediilor Britanică şi Franceză.
Colectia "Hărţi şi Atlase". În cadrul fondului de arhivă al CED au fost
identificate cu ocazia prelucrării mai multe hărţi şi atlase, care au fost integrate
colecţiei deja constituite.
Astfel, în cadrul colecţiei au fost incluse şase hărţi ale Europei, cu
reprezentarea cursului Dunării şi a ţărilor învecinate, trei datate în a doua jumătate
a secolului al XVII-lea şi trei în secolul al XVIII-lea, unele dintre acestea editate
la Amsterdam şi Niirnberg.
În ceea ce priveşte atlasele, au fost identificate mai multe, însă remarcăm:
Plans comparatifs de Eembouchure et de differentes section jluviales du bras de
Soulina, indiquant l'etat de se bras de Danube anterieurement aux travaux
d'ameliration executes par la Commisision Europeenne, conforment a l'article 16
du traite de Paris du 30 mars 1856 (Leipzig, 1867) şi Cartes du Delta du Danube
et plans comparatifs de l'embouchure et des sections fluviales du bras de Soulina
indiquant les derniers travaux qui y ont ete executes par la Commisision
Europenne, d'apres les projets de sir Ch. A. Hartley (Leipzig, 1887).
Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian Iordache, Viorica Solomon, Comisia Europeană a Dunării
(1856-1949). Jnventararhivistic, Bucureşti, 1987.
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Colectia "Sigilii". Odată cu preluarea fondului de arhivă au fost preluate
un număr de 11 matrice sigilare, confecţionate din metal, aparţinând Comisiei
Europene a Dunării şi serviciilor acesteia: Secretariat, Casa Centrală din Galaţi
(Contabilitatea Generală) Galaţi, Casa din Tulcea, Comitetul Tehnic şi Serviciul
Tehnic, matrice sigilare care au fost integrate Colecţiei "Sigilii" din cadrul
Serviciului Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale.
Părţile structurale, categorii de documente şi informatii regăsite în
fondul de arhivă al CED. Fondul prezintă lipsuri mari de documente. Lipsesc în
totalitate documentele delegaţilor Turciei, Italiei, Franţei, Rusiei şi Germaniei,
care, având statutul de arhive diplomatice străine, au fost probabil duse în ţările de
origine ale delegaţilor. A rămas relativ completă arhiva delegatului României,
precum şi o parte din cea a delegatului Angliei din perioada 1856-1915. S-au
păstrat puţine documente de la Secretariatul General, de dinainte de Primul
Război Mondial. Majoritatea acestora, împreună cu o parte a arhivei Contabilităţii
Generale şi a dosarelor personale, au ars în 1917, când sediul CED a fost distrus
în timpul bombardamentelor germane asupra Galaţiului.
Arhiva Inspecţiei de Navigaţie, a Casei de Navigaţie a Căpităniei portului
Sulina şi a Serviciului Spitalelor, preluată la Sulina în 1939 de Direcţia Dunării
Maritime (DOM), nu a mai fost găsită. De la Serviciul Tehnic, a cărui arhivă a
fost de asemenea predată DOM, s-au păstrat numai 11 dosare.
În prezent, fondul Comisiei Europene a Dunării (1856-1949), ordonat,
inventariat şi microfilmat, cuprinde 5.908 dosare, reprezentând 178,50 metri
liniari de arhivă.
Principalele categorii de documente din fond sunt: protocoale,
regulamente, situaţii statistice, dări de seamă, rapoarte, instrucţiuni, planuri, hărţi,
inventare, fotografii, dosare de personal, state de plată, registre contabile etc.
Serviciile CED au constituit, în general, dosarele pe probleme: taxe de
navigaţie, lucrări tehnice, extrase din presă, accidente de muncă şi navigaţie,
situaţii meteorologice şi hidrologice ale Dunării, raporturile cu autorităţile
româneşti etc. Dosarele cu state de plată şi alte acte fmanciare de la Contabilitatea
Generală sunt constituite cronologic, pe lunile anului, iar cele cu operaţiuni
bancare, cronologic şi pe parteneri. Protocoalele sunt legate cronologic pe unul
sau mai mulţi ani până la Primul Război Mondial şi pe sesiuni pentru perioada
şi

interbelică.

Documentele sunt scrise în majoritate în limba

franceză;

s-au folosit

şi

limbile română, engleză, germană, italiană şi rusă.
Starea de conservare a documentelor este în general bună; unele din
dosarele Contabilităţii Generale de dinainte de 1900 care erau degradate, au fost
restaurate. Fondul de arhivă a fost organizat structural-cronologic, astfel:
Secretariatul General, Contabilitatea Generală, Serviciul Tehpic, Delegaţii
României şi Angliei, Protocoale şi Dosare personale.
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Studierea documentelor din fondul CED oferă cercetătorilor posibilitatea
unor aspecte ale relaţiilor internaţionale legate de problema Dunării,
navigaţie, comerţ, istoria literaturii şi ştiinţei, hidrologie şi meteorologie, lucrări
hidrotehnice etc.
Numeroase documente din fond reflectă geneza şi aplicarea unor tratate
internaţionale care au ca obiect principal problema Dunării, spre exemplu: Actul
Public din 2 noiembrie 1865, Tratatul de la Londra din 10 martie 1883, Convenţia
de la Paris din 23 iulie 1921, Aranjamentul de la Sinaia din 18 august 193 8 şi
Acordul de la Bucureşti din 1 martie 1939.
Un loc important îl ocupă evoluţia relaţiilor România - CED, în special
diferendele datorate luptei consecvente a statului român pentru apărarea
suveranităţii sale la gurile Dunării în perioada interbelică.
Cum este şi firesc, problemele legate de navigaţia pe Dunăre ocupă un loc
principal în documentele fondului şi este cu neputinţă să le prezentăm în acest
context. Trebuie totuşi să menţionăm importanţa deosebită a situaţiilor statistice,
care prezintă numărul şi pavilionul navelor intrate şi ieşite de pe Dunăre, taxele de
navigaţie, accidentele şi naufragiile, ca şi a regulamentelor de navigaţie întocmite
de CED.
Aceleaşi situaţii statistice dau informaţii detaliate asupra traficului de
mărfuri, pe categorii, din porturile de pe Dunărea de Jos. O serie de alte
documente reflectă evoluţia regimului de port-franc la Sulina.
În fond se găsesc şi documente referitoare la revendicările personalului
CED, în special despre grevele piloţilor, marinarilor şi muncitorilor din anii 1988,
1920 şi 1935.
Activitatea unor cunoscute personalităţi ale literaturii şi ştiinţei româneşti,
ca Duiliu Zamfrrescu, delegat al României în anii 1909-1918, şi Grigore Antipa,
în cadrul sau în legătură cu CED, este de asemenea reflectată în documentele
fondului.
Din situaţiile statistice, anexate la protocoale, ca şi din numeroase alte
documente, ca rapoarte anuale de activitate ale Serviciului Tehnic, planuri, hărţi,
diagrame, pot fi studiate evoluţia meteorologică şi hidrologică în sectorul Dunării
de Jos pe o perioadă de peste un secol, respectiv anii 1837-1939.
Aceleaşi situaţii statistice, ca şi dările de seamă anuale ale Serviciului
Spitalelor (începând din 1890), reflectă situaţia sanitară şi evoluţia epidemi ilor în
oraşul Sulina. Alte aspecte ale istoricului oraşului Sulina prezentate în fond sunt
legate de dezvoltarea urbanistică - în special alimentarea cu apă şi iluminatul
public.
În sfârşit, atragem atenţia asupra unor probleme mai puţin legate de
activităţile principale ale CED, dar care sunt reflectate în documentele fondului şi
care completează informaţiile din domeniul navigaţiei. Ne referim la navigaţia pe
cunoaşterii
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Dunăre

în zona Porţilor de Fier şi amenajarea pentru navigaţie a râului Prut, la
sfărşitul secolului al XIX-lea.
Fireşte, informaţiile cuprinse în documentele fondului sunt mai numeroase,
legate de o varietate de probleme, care interesează pe cercetătorii multor domenii
ale istoriei şi altor ştiinţe. Totuşi, cu rol informal, vom prezenta categoriile de
documente şi genurile de informaţii deţinute de acestea pentru fiecare din părţile
structurale ale fondului de arhivă: Secretariatul General, Protocoale, Delegatul
României, Delegatul Angliei, Contabilitatea Generală şi Dosare personale.
1. Secretariatului General (1856-1949)
1. Perioada 185 6-1900. Din această perioadă s-a păstrat o cantitate mică
de arhivă, doar 34 dosare, cuprinzând următoarele categorii de documente şi
informaţii:

- rapoarte, planuri şi corespondenţă cu autorităţile române (Ministerul
Afacerilor Străine al României, Comandamentul Diviziei a IV -a, Prefecturile
judeţelor Ismail şi Covurlui);
- corespondenţa Comitetului Executiv cu societăţile comerciale "Foscolo
& Co" şi "Watson & Youell" din Galaţi, Casieria Centrală şi Serviciul Tehnic cu
privire la importul de cărbuni din Anglia şi utilizarea stocurilor din depozitele de
la Sulina, aprovizionarea cu cărbuni a CED şi a navelor militare otomane de la
Silistra, care părăseau defmitiv Dunărea în urma războiului din 1877 -1878;
- memoriu publicat de Comisia Europeană a Dunării cu privire la lucrările
efectuate în scopul amenajării pentru navigaţie a Dunării, rezultatele observaţiilor
meteorologice şi hidrologice din anii 1859-1865, statistica navigaţiei pe Dunăre
pe anii 1847-1865 şi a nau:fragiilor pe anii 1855-1865;
- memorii, rapoarte, devize, planuri înaintate Comitetului Executiv şi
corespondenţa acestuia cu autorităţile otomane cu privire la amenajarea pentru
navigaţie a braţului Sulina, angajarea de muncitori din Dobrogea şi Ungaria,
împrumuturi, litigiul dintre autorităţile otomane şi CED în problema taxelor
vamale; contracte colective de muncă încheiate cu muncitorii din Galaţi;
- rapoarte, situaţii, planuri şi tabele înaintate Comitetului Executiv de către
inginerul şef, Hartley Charles, cu privire la consolidarea şi extinderea digurilor de
la Sulina şi lucrările de amenajare pentru navigaţie a braţului Sulina;
- corespondenţa viceconsulului Angliei la Galaţi, Cunningham Charles, a
comandantului vasului "Medina" din marina militară engleză, Spratt Thomas, şi
memorii ale acestuia către Comitetul Executiv cu privire la lucrările necesare în
scopul amenajării pentru navigaţie a gurilor Dunării;
- memorii ale delegatului Angliei şi ale unor comercianţi din Galaţi, Brăila
şi Ismail către Comitetul Executiv cu privire la posibilităţile de fmanţare a
lucrărilor, necesitatea amenajării pentru navigaţie a braţului Sf. Gheorghe,
construirea unui spital la Sulina;
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- rapoarte, devize, tabele şi planuri cu privire la construirea digului de la
ceatalul Ismail, pavarea cheiului portului Sulina şi rezultatele sondajelor
hidrologice de pe braţul Sulina;
- rapoarte înaintate Comitetului Executiv, corespondenţa acestuia cu
delegaţii României şi Rusiei şi planuri cu privire la regimul hidrologic la gura
braţului Sulina, sondajele efectuate pe braţul Chilia de inginerii români şi ruşi;
- memoriu cu privire la datoriile CED faţă de Imperiul Otoman în urma
lucrărilor de amenajare pentru navigaţie a Dunării în anii 1856-1865; procesulverbal încheiat de către delegaţii Angliei şi Italiei cu privire la fmalizarea
lucrărilor de la milele 39-40;
- memoriu publicat de CED, planuri şi situaţii cu privire la lucrările
efectuate în anii 1873-1886 în scopul amenajării pentru navigaţie a Dunării,
rezultatele observaţiilor hidrologice şi meteorologice, statistica navigaţiei şi
naufragiilor, activitatea Inspecţiei de Navigaţie, Serviciului Tehnic, Spitalului şi
Căpităniei Portului Sulina, situaţia financiară şi modificarea tarifului taxelor de
navigaţie;

- planuri cu privire la situaţia hidrologică în anii 1886-1890 la gura
braţului Sulina;
- rapoarte şi planuri înaintate Comitetului Executiv, corespondenţa
acestuia cu editura Brockhaus din Leipzig şi alte documente cu privire la
modificările regimului hidrologic al Dunării şi tipărirea unei noi ediţii a hărţii
Dunării;

- protocoalele sesiunilor CED, memorii ale armatorilor şi societăţilor de
cu Casa de Navigaţie cu privire la taxele de navigaţie,
înfiinţarea Companiei Continentale de Export din Bucureşti şi scutirea de plata
taxelor de navigaţie a navelor Navigaţiei Fluviale Române (NFR) care transportau
alimente la Sulina pentru aprovizionarea populaţiei;
- memoriul delegatului României la CED cu privire la activitatea
Serviciului Sanitar din Sulina pe anul 1893.
2. Perioada 1901-1918. Din această perioadă s-a păstrat puţină arhivă, fapt
datorat modului în care a funcţionat Comisia. Cu ocazia intrării României în
Primul Război Mondial (august 1916), delegaţii statelor inamice au fost trimişi
peste graniţă, iar agenţii acestor state din serviciul Comisiei au fost internaţi în
taberele de concentrare. În decembrie 1916, delegaţii României şi ai Rusiei au
plecat la Odessa, iar delegaţii aliaţilor s-au retras în ţările lor, astfel că activitatea
CED a încetat aproape complet. Probabil, o parte din arhiva creată de delegaţii în
cadrul CED a fost transportată în ţările de origine. De asemenea, o parte
însemnată a arhivei a ars în 1917, când sediul CED a fost distrus în timpul
bombardamentelor germane asupra Galaţiului.
Din perioada 1900-1918 s-a păstrat puţină arhivă, 34 dosare, cuprinzând
următoarele categorii de documente:
navigaţie, corespondenţa
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-protocoale ale sesiunilor CED, dări de seamă anuale şi bilanţuri întocmite
de Contabilitatea Centrală cu privire la situaţia fmanciară a Comisiei şi acordarea
de credite serviciilor;
- rapoarte ale Inspecţiei de Navigaţie, Căpităniei Portului Sulina şi
Contabilităţii Centrale, petiţii colective ale piloţilor către Comitetul Executiv şi
protocoale ale sesiunilor CED cu privire la situaţia corpului de piloţi, modificarea
sistemului de plată a salariilor, revendicările piloţilor pentru îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă şi de muncă;
- situaţii întocmite de Casa de Navigaţie cu privire la veniturile provenite
din perceperea taxelor de navigaţie în portul Sulina;
- corespondenţa Secretariatului General cu celelalte servicii ale CED şi
autorităţile teritoriale româneşti, documente referitoare la pagubele de război
provocate Comisiei şi personalului său de către armata rusă în perioada 19161918;
-rapoarte, telegrame, planuri înaintate de Serviciul Tehnic către Comitetul
Executiv şi alte documente cu privire la instalarea şi întreţinerea geamandurilor în
sectorul maritim al Dunării;
- corespondenţă cu diferite bănci cu privire la situaţia fmanciară a CED;
- instrucţiuni şi regulamente elaborate de către CED privind activitatea
serviciilor şi personalului;
- lista personalului şi a muncitorilor permanenţi din cadrul serviciilor
CED;
- instrucţiuni pentru căpitanul vaporului de inspecţie "Carol Primus", vasul
de inspecţie al CED;
- situaţii cu privire la statistica navigaţiei pe Dunăre;
- protocoale şi alte documente cu privire la statutul Dunării, starea de
război, limba oficială şi jurisdicţia Comisiei în sectorul Galaţi-Brăila şi pe braţul
Chilia;
- corespondenţă cu autorităţile româneşti cu privire la construirea căii
ferate Medgidia-Babadag-Tulcea;
- corespondenţa Secretariatului General cu celelalte servicii şi personalul
din cadrul CED cu referire la pagube le provocate de armata rusă ( 1916-1918);
- corespondenţa Secretariatului General cu serviciile Comisiei referitoare
la evacuarea materialului flotant al CED; Convenţia încheiată de către CED cu
Ministerul Marinei Ruse; bombardarea localului Comisiei de la Galaţi şi
inventarul obiectelor salvate.
3. Perioada 1919-1939. Documentele referitoare la activitatea CED în
perioada interbelică sunt destul de numeroase, regăsindu-se constituite într-un
număr de 760 dosare. Astfel, regăsim următoarele categorii de documente:
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- protocoale ale sesiunilor CED, circulare, rapoarte şi tabele întocmite de
servicii cu privire la modificările în componenţa personalului după Primul Război
Mondial;
- petiţii colective ale personalului, rapoarte şi tabele înaintate de servicii cu
privire la grevele şi revendicările muncitorilor şi marinarilor;
- documente cu privire la situaţia oraşului Sulina după Primul Război
Mondial, Comisia Interaliată a Dunării şi navele aparţinând SUA de pe Dunăre;
- corespondenţă cu privire la pagubele provocate CED de către Germania,
Austro-Ungaria şi Bulgaria în timpul războiului;
- corespondenţă cu Casa de Navigaţie cu privire la perceperea taxelor de
navigaţie;

- corespondenţă cu Serviciul Tehnic cu privire la semnalizarea pe Dunăre
faruri;
- hotărâri ale Inspecţiei de Navigaţie, sentinţe pronunţate în urma unor
accidente de navigaţie petrecute pe Dunăre;
- corespondenţă cu Asociaţia Internaţională Permanentă a Congreselor de
Navigaţie, Compania Canalului de Suez şi Comisia Interaliată a Dunării cu privire
la navigaţie;
- corespondenţă cu celelalte servicii şi autorităţi militare ruse cu privire la
activitatea serviciilor, lichidarea datoriei Rusiei pentru închirierea unor materiale
şi vase de la CED, datoriile autorităţilor militare austro-ungare şi germane către
CED;
-corespondenţă cu Banca Anglo-Română şi cu guvernele statelor membre
ale CED cu privire la acordarea unor împrumuturi şi avansuri;
- corespondenţă cu Societatea de Navigaţie Italiană "Lloyd Triestino",
Societatea Italiană de Servicii Maritime şi Serviciul Maritim Român cu privire la
circulaţia vapoarelor poştale şi de pasageri, scutirile de taxe vamale acordate unor
vapoare româneşti;
- rapoarte, situaţii şi planuri înaintate Comitetului Executiv cu privire la
modificările regimului hidrologic al Dunării, întreţinerea digurilor şi reconstrucţia
farurilor;
- corespondenţă cu frrma "Fleming & Ferguson" din Anglia cu privire la
construirea drăgii "Sulina" şi a altor nave ale CED, plata şi asigurarea acestor
nave;
- articole şi extrase din presă cu privire la navigaţia pe Dunăre, istoricul
serviciilor CED;
- situaţii întocmite de Casa de Navigaţie cu privire la statistica exporturilor
de mărfuri prin portul Sulina;
- Statutul definitiv al Dunării semnat la Paris la 23 iulie 1921 cu privire la
reglementarea navigaţiei pe Dunăre, atribuţiile CED şi Comisiei Internaţionale a
Dunării (CID);
şi
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- corespondenţă cu Societatea română de întreprinderi din Bucureşti şi
procese-verbale ale şedinţelor Comitetului Executiv cu privire la reconstrucţia
sediului CED de la Galaţi, distrus în timpul Primului Război Mondial;
- regulamentul de funcţionare a Spitalului CED de la Sulina;
- corespondenţă cu ministerele de Externe ale Germaniei, Austriei,
Bulgariei şi Ungariei, documente cu privire la despăgubirile datorate de aceste
state CED ca urmare a pagubelor provocate în timpul Primului Război Mondial;
- situaţii statistice întocmite de Căpitănia Portului Sulina, Inspecţia de
Navigaţie şi Serviciul Tehnic cu privire la accidente şi naufragii, amenzile
acordate în probleme de navigaţie de CED, situaţii referitoare la mişcarea navelor
în portul Sulina, mărfurile exportate, taxele de navigaţie, date meteorologice şi
hidrologice;
- proiecte de buget şi bugetele serviciilor CED aprobate de Comitetul
Executiv;
- Convenţia relativă la măsurarea tonajului vaselor de navigaţie interioară,
semnată la Conferinţa Europeană de la Paris (20-27 noiembrie 1925), desfăşurată
sub egida Societăţii Naţiunilor;
- corespondenţă cu privire la aplicarea jurisdicţiei CED în sectorul Dunării
Galaţi-Brăila şi pe braţul Chilia;
- rapoarte ale Serviciului Tehnic către Comitetul Executiv şi alte
documente cu privire la exploatarea şi transportul pietrei din carierele CED din
judeţul Tulcea şi lucrările de amenajare pentru navigaţie a braţului Sulina, planuri
şi alte documente cu privire la drepturile de proprietate ale CED asupra carierelor
de piatră din Tulcea şi Isaccea, exploatarea acestora, taxele pentru transportul
pietrei, relaţiile dintre autorităţile române şi Comisie în privinţa exploatării
cariere lor şi istoricul cariere lor în perioada 1862-1925;
- situaţii şi corespondenţă cu privire la împrumuturile făcute de CED la
unele bănci româneşti şi din Franţa, Elveţia, Anglia, contractarea unor
împrumuturi la guvernele României, Franţei, Italiei şi Angliei;
- liste nominale ale membrilor corpului de pilotaj al CED;
- corespondenţă cu Societatea Naţiunilor, Comisia Internaţională a
Dunării, Comisia Internaţională Fluvială şi Asociaţia Internaţională Permanentă a
Congreselor de Navigaţie cu privire la participarea CED la congrese şi conferinţe
internaţionale de navigaţie;
- regulamentul de navigaţie al Comisiei Internaţionale a Dunării (CID)
pentru sectorul Dunării cuprins între Ulm şi Brăila; alte documente cu privire la
reglementarea navigaţiei şi uniformizarea sistemului de semnalizare pe Dunăre, ca
urmare a înţelegerilor intervenite între CID şi CED;
- rapoarte şi tabele înaintate de servicii Comitetului Executiv, petiţii
individuale şi colective cu privire la aplicarea prevederilor Aranjamentului de la
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Sinaia în domeniul personalului, punerea în retragere şi concedierea personalului
de naţionalitate străină, menţinerea în serviciu a unei părţi a personalului român;
- articole din presa română şi străină cu privire la punerea în aplicare a
Acordurilor de la Sinaia şi Bucureşti, Conferinţa Micii Înţelegeri, activitatea CED
şi situaţia porturilor dunărene;
- documentele Conferinţei de la Sinaia din august 1938 cu privire la
modificarea regimului Dunării;
- Acordul de la Bucureşti prin care Germania intră în CED şi adeziunea
acesteia şi a Italiei la Aranjamentul de la Sinaia; dări de seamă extraordinare cu
privire la operaţiunile fmanciare ale CED în executarea Acordului de la Bucureşti
(situaţia debitorilor şi creditorilor).
4. Perioada 1940-1949. Pentru această perioadă, în fondul CED, partea
structurală Secretariatul General, s-au păstrat 218 dosare, în care se regăsesc:
- procese-verbale încheiate între reprezentanţii CED şi autorităţile române
în urma aplicării Acordului de la Sinaia;
- rapoarte ale Secretariatului General asupra situaţiei bugetare a CED,
situaţia fondurilor în aur deţinute în Franţa, Anglia, Italia şi România;
- corespondenţă, devize şi note ale Secretariatului General cu privire la
lucrările de reparare a imobilelor CED, deteriorate în urma cutremurului din 9-1 O
noiembrie 1940;
-documentele referitoare la desfăşurarea sesiunilor plenare de primăvară şi
toamnă;

- corespondenţă şi rapoarte ale Secretariatului General al CED referitoare
la incidentele din 30 iunie 1940 cu ocazia cedării Basarabiei şi Bucovinei către
URSS;
- corespondenţă cu Administraţia Monopolurilor de Stat din Turcia şi cu
delegatul Germaniei cu privire la achitarea datoriei CED faţă de statul turc şi
repararea palatului CED de la Sulina, distrus de bombardamente, verificarea
conturilor CED de la Banca Comercială Română, Banca Elveţiei, Banca
Comercială
Italiană
şi
Creditul Elveţian, rapoarte anuale ale Băncii
Reglementărilor Internaţionale;

- fotografii cu privire la distrugerile provocate de bombardamente
imobilelor CED;
- lista articolelor şi obiectelor din inventarul CED reţinute de marina de
război germană, încartiruită în imobilul CED din Sulina;
-tabele întocmite de Direcţia Dunării Maritime (DDM) cu privire la vasele
intrate şi ieşite pe Dunăre în perioada 1944-1949, cu indicarea denumirii vasului,
pavilionului, tonajului, taxei pe tonă şi taxele de navigaţie plătite în franci aur;
- corespondenţa Secretariatului General cu preşedintele Comitetului
Executiv şi alte documente cu privire la măsurile de evacuare a personalului şi
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arhivei la Orşova, ocuparea Palatului CED din Galaţi de către trupele germane,
precum şi pagubele provocate de bombardamente şi armata germană;
- corespondenţă cu preşedintele Comitetului Executiv şi cu delegatul
supleant al României cu privire la studierea unor documente din arhiva CED din
perioada 1921-1944 de către o delegaţie sovietică din cadrul Comisiei Interaliate
de Control (1945);
- corespondenţa cu Barclays Bank Ltd. din Londra referitoare la fondurile
CED în franci aur depuse la această bancă, fonduri care nu trebuiau considerate ca
ale unui stat inamic, ci ale unei instituţii internaţionale ( 1946-1947);
- rapoarte ale Secretariatului General şi corespondenţă cu Comis ia
Interaliată de Control cu privire la vizita la Galaţi a generalului colonel Susaicov,
preşedintele Comisiei Interaliate de Control, situaţia bunurilor CED luate de
armata germană în retragere (1946);
- liste ale personalului CED şi a corpului de pilotaj cu menţionarea
funcţiei, vechimii, naţionalităţii şi salariul primit;
- corespondenţă cu preşedintele Comitetului Executiv cu privire la
stabilizarea leului, greutăţile provocate de sucursalele din Galaţi ale Băncii de
Credit Român şi Băncii Naţionale a României prin blocarea unor sume aparţinând
CED; cursul francului aur şi a celorlalte monete în raport cu leul (1947-1949).

II. Protocoale (1856-1940)
În cadrul acestei părţi structurale regăsim un număr de 116 dosare şi
volume tipărite. Protocoalele, redactate în limba franceză (limba oficială),
engleză, germană, italiană, sunt legate cronologic pe unul sau mai mulţi ani până
la Primul Război Mondial, şi pe sesiuni pentru perioada interbelică. Acestea
conţin informaţii referitoare la înfiinţarea CED şi a serviciilor din cadrul acesteia,
aplicarea tratatelor internaţionale, regulamente de ordine interioară, modalităţile
de obţinere a fondurilor, raporturile cu ţările membre şi autorităţile locale,
reglementări referitoare la desfăşurarea lucrărilor pe Dunăre, soluţiile tehnice
propuse, exploatarea carierelor de piatră, achiziţionarea de nave, stabilirea taxelor
de navigaţie, participarea la sesiuni şi conferinţe internaţionale, prezentarea
situaţiilor fmanciare, instrucţiuni de lucru, lucrări legate de jurisdicţia CED,
diverse împrumuturi şi rambursarea acestora, lucrări referitoare la reorganizarea
serviciilor, evoluţia hidrologică a Dunării etc.
III. Delegatul României (1857-1949)
Arhiva creată în urma activităţii delegatului României în cadrul CED este
una destul de consistentă, 303 dosare, în cadrul căreia regăsim: corespondenţa
delegatului României la CED cu Ministerul Afacerilor Străine, instrucţiuni,
ordonanţe, note şi rapoarte cu privire la convenţiile internaţionale referitoare la
Dunăre (istoricul lor), ordine şi instrucţiuni ale Ministerului Afacerilor Străine,
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note diplomatice, corespondenţa purtată cu delegaţii ţărilor membre etc. În
general, toate problemele care au fost discutate în cadrul sesiunilor CED, dar şi
cele rezultate din activitatea curentă a serviciilor CED se găsesc reflectate în
aceste documente, care s-au păstrat după cum urmează: din perioada 1857-1900,
34 dosare; din perioada 1901-1918, 30 dosare; din anii 1919-1939, 218 dosare, iar
din 1940-1949 doar 21 dosare.
IV. Delegatul Angliei (1856-1916)
Această parte structurală cuprinde un număr de 42 dosare în care se
regăsesc următoarele categorii de informaţii şi documente, datate în perioada
1856-1916: ordine ale Ministerului Afacerilor Externe al Angliei cu privire la
ratificarea unor tratate internaţionale, rapoarte către Ministerul Afacerilor Externe
al Angliei, Ambasada Angliei la Constantinopole, cu privire la problemele
financiare ale CED, corespondenţă cu Departamentul Marinei din Ministerul
Comerţului al Angliei, note şi rapoarte privind sesiunile CED şi raporturile cu
delegaţii statelor membre în comisie, lucrări referitoare la amenajarea braţului
Sulina, stabilirea taxelor portuare şi de navigaţie, anchete, informări privind
tratativele purtate de statele membre, prezenţa navelor militare engleze pe Dunăre,
statistici, relaţiile cu autorităţile străine şi locale din Sulina, rapoarte cu privire la
activitatea detaşamentului de genişti englezi în Delta Dunării, situaţia urbanistică
a Sulinei, organizarea sistemului de staţii meteorologice pe malul Mării Negre etc.
V. Contabilitatea Generală (1857-1939)
Este reprezentată de un număr de 2.831 dosare, care conţin: manuale
tehnice referitoare la funcţionarea Casei Centrale a Contabilităţii (cu sediul la
Galaţi), corespondenţă cu diferite bănci internaţionale, corespondenţa cu celelalte
servicii din cadrul CED, proiecte de buget, documente referitoare la justificarea
executării bugetare pe articole, situaţii ale debitelor şi creditelor, corespondenţă
referitoare la încasarea veniturilor provenite din taxele percepute de CED, dări de
seamă contabile, registre/acte de venituri şi cheltuieli, chitanţe, note, ordine de
casă şi ordonanţe de plată, extrase de cont, acte financiar contabile, state de plata
salariilor, justificarea consumului de materiale etc.

VI. Dosarele personale (1862-1948)
În număr de 1.443 (inventariate în ordine alfabetică), conţin documente
referitoare la: numiri în funcţii, avansări, penalizări, sancţiuni, destituiri,
pensionări, şi aparţin tuturor categoriilor de personal din cadrul CED: delegaţi şi
delegaţi supleanţi ai ţărilor membre, funcţionari, ingineri, medici, ofiţeri portuari,
căpitani de vase, şefi de echipaj, maiştri, marinari, mecanici, fochişti, elevi-piloţi,
administratori, paznici de far, servitori, muncitori permanenţi sau temporari,
infirmieri etc.
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Fireşte, informaţiile cuprinse în documentele fondului sunt mult mai
numeroase, legate de o varietate de probleme, care interesează pe cercetătorii
istoriei şi ai ştiinţelor speciale ale istoriei, dar şi din domeniul altor ştiinţe. Fondul
CED a fost extrem de solicitat la sala de studiu a Serviciului Judeţean Galaţi al
Arhivelor Naţionale, însă, în mod cert, istoria acestei instituţii, extrem de interesantă şi generoasă în informaţii, îşi aşteaptă în continuare cercetătorii.

1859, Galafi. Fotografie de grup a comisarilor statelor membre ale CED.
Arhivele Naţionale Galaţi, colecfia "Documentefot(Jgrajice" JV/ 1.
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Sigilul Comisiei Europene a Dunării
Matrice sigilară rotundă (55 mm) din alamă, gravată în incizie, având în câmp un
trident. În exergă, între două cercuri liniare, legenda: · COMMISSION EUROPEENNE
DUDANUBE ·.
Arhivele Naţionale Galaţi, colecţia Matrice sigilare, nr. 233 .

de comisarul Prusiei la Comisia Europeană a
Dunării , conţinând o caricatură de grup a comisarilor statelor membre ale CED.
Arhivele Naţionale Galaţi, fond Comisia Europeană a Dunării , Secretariatul
General, d. 1046, f 1, original.
1859,

Galaţi. Acuarelă executată
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IAŞI

- Prezentare de fond Prof. Mariana URSACHI

The Water Service Region XII Iaşi- Fund Presentation
Abstract

In this presentation we intend to make a brief foray into the history of
the Iasi Water Service in order to determine the need for establishing such an
institution, its development and the changes undergone over time.
The Archive Fund taken over by the National Archives of Iasi, known
as, comprises documents created in the time frame between 1911 and 1961 which
refer to the activity carried out by this institution, especially with regard to the
exploitation of underground water sources, the correction of river and stream
courses in order to prevent floods,the hydrographic observations regarding the
activity of hydrometric stations, the execution of works for the restoration or
completion of dams on the rivers in Iasi county, as well as sewers for the
evacuation of storm water and draining pond water, conducting hydrographic
surveys and research.
Keywords: archive fund, Water Service, Iasi region, history of the institution,
hydrographic basins, hydrological bulletins, floods, embankments.
Fondul Serviciul Apelor Regiunea XII Iaşi a fost preluat de către Arhivele
Naţionale Iaşi pe baza unui inventar întocmit de creator, care, ulterior s-a dovedit
necorespunzător cu existentul din depozit'. Cercetându-se dosarul fondului au fost
depistate două procese-verbale de selecţionare a unor documente, considerate a fi
nefolositoare, respectiv lipsite de valoare politică, ştiinţifică sau practică, primul
proces-verbal din 20 martie 1961, iar cel de-al doilea din 5 iunie 1984, avizate
favorabil de Comisiile de selecţionare. Tot conform dosarului fondului, ultima
verificare a existentului cu instrumentele de evidenţă a fost realizată în anul 1984
iunie 4, în urma căreia au fost depistate lipsă un număr de 227 u.a. din cele 453
u.a. înscrise în inventar.

Nu există în Dosarul fondului niciun document din care să rezulte anul în care a fost preluat acest
fond de către Arhivele Naţionale Iaşi
1
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În consecinţă, în anul 2012 am propus o reordonare şi o re inventariere a
acestui fond, în paralel cu activitatea de verificare a existentului cu instrumentele
de evidenţă. Documentele cuprinse în noul inventar arhivistic au fost ordonate pe
ani, iar în cadrul anului, pe servicii sau compartimente, începând cu numărul 1 în
cadrul fiecărui an. S-a păstrat vechea organizare a fondului, iar în noul inventar au
fost introduse doar dosarele existente, cu precizarea cotelor din vechiul inventar.
Cuprinsul unităţilor arhivistice a fost îmbogăţit cu noi informaţii care ni s-au părut
relevante pentru crearea unei imagini de ansamblu asupra activităţii desfăşurate de
această instituţie pe o perioadă de jumătate de secol şi care să stâmească şi
interesul cercetătorilor.
A rezultat, astfel, un fond cu documente din perioada 1911-1961, reprezentând un număr de 550 u.a., respectiv 6,15 m.l. Toate dosarele au fost introduse
în cutii noi, s-au pus cămăşi de protecţie şi Foi de folosire şi au fost întocmite
Liste cu acele dosare care necesită legare şi restaurare. În acest din urmă caz,
trebuie precizat că, până în prezent, peste 95% din dosare au fost deja supuse
proceselor de legare şi restaurare.
Documentele cuprinse în acest fond fac referire la o gamă variată de
activităţi specifice Serviciului, care au conexiune în atribuţiile stabilite prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale a Apelor. Se
regăsesc astfel, informaţii referitoare la obţinerea de avize pentru lucrările de
exploatare a surselor de apă subterane, de corectarea cursurilor unor râuri sau
pârâuri pentru prevenirea inundaţiilor, observaţii hidrometrice privind activitatea
posturilor hidrografice, executarea de lucrări pentru refacerea sau completarea
unor baraje pe râurile din judeţul Iaşi, executarea de canale colectoare destinate
evacuării apelor meteorice şi scurgerii bălţilor, instrucţiuni şi directive primite de
la forurile superioare pe ramuri de specialitate, întocmirea buletinelor de nivel
hidrologic, acte de personal privind angajările, transferurile, detaşările sau
scoaterea din funcţie, regulamente de organizare şi funcţionare a şcolilor speciale,
întocmirea de studii şi cercetări hidrografice, state de plata personalului angajat,
documentaţia rezultată din activitatea desfăşurată de grupa sindicalistă din cadrul
Serviciului, planurile de lucru şi dările de seamă asupra activităţii desfăşurate de
posturile Direcţiei. În materialul de faţă vom puncta doar aspectele cele mai
relevante ce fac referire la modul de organizare şi activitatea desfăşurată de
această instituţie.

Din punct de vedere organizatoric, în cadrul Ministerului Lucrărilor
Publice funcţiona Direcţia Generală a Apelor, în subordinea căreia se aflau
serviciile regionale ale apelor. La baza funcţionării serviciilor regionale ale apelor
a stat Legea Regimului Apelor publicată în Monitorul Oficial nr. 137 din anul
1924 iunie 27. Pentru prima dată, gospodărirea apelor este inclusă explicit in
textul unei legi si este tratată, atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ,
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cum ar fi necesitatea luării în evidenţă a râurilor, dar şi adoptarea unor măsuri de
amenajare a cursurilor de apă.
La Capitolul I, Dispoziţii generale asupra apelor, albiilor şi terenurilor
lor, art. 1 al Regulamentului de aplicare a acestei Legi se menţionează că orice
lucrare, care se face în scop de folosirea apelor, pentru trebuinţele economice, .
sanitare, industriale, de plutire, de transport; ca şi lucrările care se fac cu scop
de apărare în contra inundatiilor, revărsărilor şi înmlăştinirilor, pentru scurgeri,
desecări şi împiedicarea spălării terenurilor sterpe şi mâncarea terenurilor pentru asigurarea cursului normal şi liber al apelor şi în genere orişice lucrare
care ar putea influenţa sau modifica curgerea sau albia naturală a apelor,
precum şi orice folosire care ar influenţa calitatea şi debitul, sau care ar utiliza
energia apelor, - urmează a se executa în conformitate cu dispoziţiile legii
regimului apelor şi a regulamentului de faţă. Apele minerale, apele salifere,
precum şi apele miniere se administrează pe terenul aferent exploatării lor, în
baza legilor speciale 2•
În Capitolul al II-lea, Folosirea apelor şi albiilor, la art. 10, se precizează
ce tipuri de lucrări se pot executa de către Ministerul Lucrărilor Publice: de
regulare, de amenajare şi de asigurare a cursurilor râurilor, de întreţinere şi
curăţire a albiilor în interesul navigaţiunei şi plutirei, de apărarea lucrărilor
publice. 3
În Capitolul VIII, Organele de aplicare a legei, în art. 97 se delimitează
instituţiile care se ocupă cu aplicarea Legii Regimului Apei şi anume Ministerul
Lucrărilor Publice, pe lângă care funcţionează Consiliul Superior al Apelor, cel
care întocmeşte toate regulamentele în legătură cu Legea regimului apelor şi dă
avizul asupra tuturor chestiunilor care i se trimit de către Ministerul Lucrărilor
Publice 4, precum şi Direcţia Generală a Apelor, care pregăteşte şi coordonează
toate lucrările Consiliului Superior al Apelor5 .
În urma adoptării acestei Legi, la 20 decembrie 1924 a fost înfiinţat
Serviciul Apelor Regiunea XII Iaşi, prin decizia ministerială a ministrului secretar
al Departamentului Lucrărilor Publice. Forul tutelar avea să fie Ministerul
Lucrărilor Publice 6 - Direcţia Generală a Apelor 7 , urmare a aplicării
Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiunii Generale a Apelor
din Ministerul Lucrărilor Publice. În baza acestui Regulament se stabilea
componenţa DGA, în cuprinsul căreia urma să funcţioneze un serviciu central, în
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Serviciul Apelor Regiunea XII laşi, d. 111921, f. 1
Ibidem.
4
Ibidem, f. 40.
5
Ibidem.
6
în continuare M.L.P.
7
în continuare D.G.A.
2

3
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16 servicii exterioare, înfiinţate pe regiuni, denumite după numele
localităţii de reşedinţă, astfel: Aiud, Arad, Bacău, Braşov, Bucureşti, Buzău,
Cernăuţi, Chişinău, Cluj, Craiova, Iaşi, Oradea Mare, Piteşti, Rădăuţi, Satmar,
Timişoara 8 , precum şi un număr de 4 inspectorate pendinte de DGA, la Bucureşti,
Cernăuţi, Cluj şi Timişoara. Prin urmare, prin intermediul acestor organisme,
Legea Regimului Apelor urma să fie aplicată în toată ţara, iar toate cererile şi
chestiunile referitoare la ape urmau să fie trimise de autorităţi sau particulari
Serviciului Apelor din regiunea respectivă. O dată cu noua Lege sunt trimise şi
sigilii pentru ceară cu denumirea exactă a Serviciului, precum şi un număr de 13
ştampile, ambele purtând amprenta: "Serviciul Apelor din regiunea ... ". 9
În componenţa Serviciului Apelor Regiunea Iaşi intrau judeţele: Iaşi, Bălţi,
Soroca, Vaslui, Fălciu, Tutova şi Covurlui. Această instituţie îşi avea sediul în
oraşul Iaşi, în strada Carol nr. 15.
Atribuţiile serviciilor regionale sunt precizate în art. 13 al Regulamentului.
Printre acestea menţionăm: fac studiile, întocmesc proiectele şi execută lucrările
aprobate sau pentru care se acordă ajutor de Stat din bugetul DGA sau din fondul
apelor din regiunea respectivă; dau informaţii particularilor sau autorităţilor care
se adresează în chestiuni de înfiinţare sau de autorizare de lucrări şi folosinţe, ce
interesează regimul apelor; întocmesc pentru autorităţile care nu au servicii
tehnice, proiecte şi supraveghează executarea lucrărilor referitoare la regularea
râurilor, apărării contra inundatiilor, irigaţii, drenaje, desecări, alimentări cu ape şi
canalizări; întocmesc şi păstrează cadastrul folosinţelor şi lucrărilor autorizate
conform Legii Regimului Apelor; controlează activitatea sindicatelor hidraulice
constituite pe baza aceleiaşi Legi; cercetează cel puţin o dată pe an lucrările
hidraulice executate de Stat precum şi lucrările de îndiguire executate în comune.
La 23 August 1938 are loc organizarea Serviciului Tehnic al Ţinutului
Prut, în cuprinsul căruia urmau a se integra şi serviciile regionale de ape,
modificându-şi raza de activitate după configuraţia Ţinutului şi în conformitate cu
dispoziţiile legii administrative. În cuprinsul Ţinutului îşi va desfăşura activitatea
Inspectoratul Apelor, care va avea în atribuţia sa îndrumarea şi controlul
Jolosinţelor de ape publice, precum şi proectarea şi executarea tuturor lucrărilor
hidraulice de folosirea apelor în interes public, sau de apărare împotriva
primejdii/ar produse de ele. 10 Se urmărea practic o bună organizare a mijloacelor
de comunicaţie din întregul Ţinut, care să pună capitala acestuia în legătură sigură
şi promtă cu cele mai îndepărtate centre de populaţie, pentru a se ajunge la
îndrumarea şi controlul la vreme a activităţilor administrative şi pentru
MLP

şi

Arhivele Naţionale Iaşi, fond Serviciul Apelor Regiunea XII Iaşi, d. 1/1925, f. 4-5.
Ibidem, f. 20.
10
ldem, d. 111939, f. 3.

8
9
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concentrarea cu uşurinţă a tuturor mijloacelor Ţinutului pentru remedierea unor
situaţii grave. La 25 octombrie 1938 este emisă Decizia Ministerială a
Ministerului Lucrărilor Publice şi Comunicaţiilor 11 , prin care s-a stabilit sediul a
7 servicii locale în cuprinsul ţinuturilor Bucegi, Prut, Timiş, Mureş, Suceava şi
Someş, în afară de cele 1O servicii regionale înfiinţate la 17 octombrie 1938, pe
baza Legii administrative publicată în Monitorul Oficial nr. 187 din 14 august
1938. Din punct de vedere organizatoric, între sarcinile care intră în atribuţiile
Serviciului Tehnic al Ţinutului se distingeau, cu deosebire, lucrările edilitare ale
satelor, târgurilor şi oraşelor.
Prin Jurnalul Consiliului de Miniştri din 14 octombrie 193 8 se decide
ca numărul inspectoratelor regionale de ape să se fixeze la 1O, având circumscripţiile teritoriale în reşedinţele ţinuturilor. Serviciile locale de ape vor continua
să funcţioneze cu îndatoririle prevăzute de legile şi regulamentele în vigoare şi
vor sta şi la dispoziţia rezidenţilor regali. Aceştia din urmă supraveghează şi
controlează activitatea acestor organe şi rezolvă toate reclamaţiile primite de
particularii nemulţumiţi. 12
Prin Decizia Ministerului Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor din 25
septembrie 1941 se stabilesc serviciile regionale ale apelor, cu reşedinţele la
Cernăuţi, Chişinău, Iaşi, Galaţi. Serviciul Apelor Iaşi va executa jurisdicţia asupra
teritoriilor judeţelor Bacău, Baia, Iaşi, Neamţ, Roman, Vaslui, Botoşani şi
Dorohoi 13 . Acestea două din urmă au reintrat în raza administrativă a Moldovei,
ca urmare a aplicării Legii nr. 790 pentru organizarea Basarabiei şi Bucovinei,
promulgată prin Decretul Regal nr. 2506 din 3 septembrie 1941 şi publicat în
Monitorul Oficial nr. 209 din 4 septembrie 1941.
Printr-o altă Decizie a Ministerului, din 3 noiembrie 1942, se menţionează
că, începând cu 1 noiembrie 1942, reşedinţele şi circumscripţiile de jurisdicţie ale
Serviciului Apelor au fost stabilite la Craiova, Piteşti, Bucureşti, Buzău, Iaşi,
Timişoara, Arad, Alba Iulia, Cernăuţi şi Chişinău. În ceea ce priveşte Serviciul
Apelor din laşi, acesta avea în componenţa sa judeţele: Iaşi, Dorohoi, Botoşani,
Vaslui, Fălciu, Tutova, Tecuci şi Covurlui, mărindu-i-se astfel aria de competenţă.
La începutul anului 1946 se fac primii paşi pentru modificarea Legii
regimului Apelor adoptată în anul 1925. Astfel, la 13 februarie 1946, Direcţia
Apelor solicită serviciilor regionale să înainteze sugestii bine chibzuite şi detaliate
în vederea schimbării Legii Regimului Apelor, ţinând seama de lacunele de care
14
v-aţi lovit în decursul anilor cu ocazia aplicării • Serviciul Apelor Iaşi răspunde
Il

A

In continuare M.L.P.C.
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Serviciul Apelor Regiunea XII Iaşi, d. 111939, f. 18.
13
Ibidem, f. 106.
14
Idem, d. 511946, f. 3
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acestor solicitări şi înaintează un Memoriu în care punctează deficienţele
constatate în ceea ce priveşte funcţionalitatea şi aplicabilitatea acestui act
normativ. Astfel se precizează că actuala Lege este lipsită de sancţiunile necesare
pentru constrângerea cetăţeanului de a respecta şi a se conforma întocmai
dispoziţiilor ei; regiunea jurisdicţională este disproporţionat de mare faţă de
posibilităţile ce-i stau la îndemână; se pierde mult timp pentru întocmirea
procedurilor de folosire şi taxare a apei, dar şi proiectelor de mari proporţii sortite
eşecului; numărul prea mic de personal care face aproape imposibilă executarea
lucrărilor caracteristice regiunii. Între lipsurile şi inconvenientele de care suferă
Serviciul Apelor Iaşi se aduce în discuţie lipsa de reorganizare a instituţiei,
absenţa completă a cadrelor tinere de specialitate, insuficienţa personalului tehnic,
lipsa utilajului necesar executării lucrărilor, lipsa unei continuităţi în executarea
studiilor şi măsurătorilor pe teren şi a lucrărilor mari, formalismul excesiv pentru
aprobarea proiectelor simple, ş.a.
Prin H.C.M. nr. 2483/26 noiembrie 1956 s-a înfiinţat Comitetul de Stat al
15
Apelor , care a preluat sarcinile Direcţiei Generale Hidrometeorologice din
cadrul Ministerului Transporturilor Navale şi Aeriene, cu sarcina de apărare
împotriva inundaţiilor; în cadrul fiecărei regiuni se constituie şi comisii care
iniţiază şi coordonează acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor şi a efectelor
acestora, subordonate direct Comisiei Centrale din cadrul Comitetului de Stat al
Apelor. Era pentru prima oară când se crea în România un organ central menit să
coordoneze toate problemele legate de ape.
În Regulamentul de organizare şi funcţionare a Sectoarelor Apelor,
înaintat de C.S.A. la 22 ianuarie 1958 se menţionează că, aceste sectoare sunt
unităţi exterioare ale Comitetului de Stat al Apelor de pe lângă Consiliul de
Miniştri, organizate pe bazine sau grupuri de bazine hidrografice pentru realizarea
sarcinilor sale în domeniul meteorologiei, hidrologiei, cadastrului apelor,
planurilor de amenajare a cursurilor de apă, precum şi în domeniul gospodăririlor
apelor. Pe teritoriul R.P.R. existau 7 sectoare: Bacău, Bucureşti, Cluj, Craiova,
Galaţi, Sibiu şi Timişoara. Acestea aveau în subordinea lor toate unităţile C.S.A.
aflate pe raza lor teritorială şi anume: birouri de asistenţă şi îndrumare, centre de
prevedere, observatoare aerologice, observatoare meteorologice, staţii meteorologice climatologice de bază, staţii de radiolocaţie, staţii meteorologice sinoptice,
staţii hidrologice, posturi meteorologice şi posturi hidrologice. De asemenea,
Sectoarele apelor îndrumă şi controlează din punct de vedere tehnic, secţiile
regionale ale apelor din raza lor de activitate 16 .

15
16

În continuare C.S.A.
Arhivele Naţionale Iaşi, fond Serviciul Apelor Regiunea XII Iaşi, d. 24/1957, f. 313-314.
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O problemă majoră pe care a întâmpinat-o Serviciul Apelor Regiunea Iaşi
de-a lungul activităţii sale a fost aceea a inundatiilor provocate de râurile şi
pârâurile care străbăteau teritoriul Moldovei. O astfel de situaţie a creat-o, în anul
1926, pârâul Rahova, care, nefiind îngrijit, s-a împotmolit pe o porţiune întinsă pe
teritoriul comunei Laza din judeţul Vaslui, ajungând să fie complet astupat până la
margine. La 14 aprilie 1934, Direcţiunea Apelor trimite Serviciului Apelor
Regiunea Iaşi o adresă în care se vorbeşte despre pagubele produse de inundaţii în
cartierul Broscăria, în spatele gării şi a islazului comunal şi arată că trebuie să se
ia urgent măsuri pentru întocmirea studiilor şi a proiectului lucrărilor necesare
regularizării şi îndiguirii râului Bârlad, precum şi a pâraielor Racova şi Vaslueţ, în
dreptul oraşului Vaslui 17 • O situaţie asemănătoare a fost şi în cazul râului Bahlui,
pentru care s-a impus rectificarea albiei de la Podul Iloaiei până la Ungheni,
urmare a unor inundaţii puternice care au avut loc în cursul anului 1932, când
apele au trecut peste liniile ferate, distrugându-le în anumite puncte. În timpul
acestei inundaţii a fost rupt şi podul care traversa oraşul Tg. Frumos, fiind
necesară construirea unui pod nou, întrucât cel construit provizoriu putea provoca
inundarea oraşului.
Pentru executarea lucrărilor de amenajare a albiei râului Bahlui se emite şi
un Decret Regal, prin care, regele Carol al II-lea declară de utilitate publică
lucrările pentru apărarea liniei ferate Podul Iloaiei - Hârlău în contra râului
Bahlui, între staţiile Cotnari şi Hârlău. Regia Autonomă a CFR beneficiază astfel
de dreptul de a expropria suprafaţa de 416 m.p. din terenuri particulare necesară
~ .Js
pentru executarea acestor l ucrarz .
Oraşul Tg. Frumos, aşa după cum se arată într-un ,,Memoriu asupra
studiilor făcute în oraşul Tg. Frumos pentru stabilirea cauzelor inundatiilor
provocate de pârâul Bahlueţ", a fost supus deseori inundatiilor acestui pârâu. Se
aduc în discuţie şi cauzele care stau la baza inundatiilor provocate de acest pârâu,
aşa după cum s-a întâmplat şi în anul 1932: fiind situat într-o regiune deluroasă
unde terenul este acoperit în cea mai mare parte cu arături, cea mai mare parte a
sa este accidentată, iar în timpul ploilor torenţiale, şuvoaiele de apă transportă
cantităţi importante de materiale (nisip şi pietre) erodate de pe coastele
dealurilor, care sunt depuse în albia Bahlueţului, împotmolindu-i albia într-o
mare măsură. Pârâul are mai cu seamă în amonte şi în aval de oraş mai multe
cotituri care de asemenea contribuiesc la împotmolirea a/biei, secţiunea lui de
scurgere fiind astfel micşorată pe porţiunea cuprinsă în limitele oraşului 19 •

17
18
19

Idem, d. 3/1926, f. 37.
Idem, d. 1/1932, f. 77.
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O atenţie deosebită s-a acordat şi lucrărilor de amenajare a cursului râului
Prut, în special proiectului de lucrări de apărare a şoselei naţionale Iaşi - Bălţi.
O altă problemă care revenea spre rezolvare acestui Serviciu era aceea a apei
potabile atât din zona rurală, cât şi din cea urbană. Spre exemplu, Serviciul era
preocupat să cunoască dacă în comune existau făntâni cu apă bună şi suficientă
de băut sau dacă sunt necesare captări de apă cu ajutorul cărora s-ar putea face o
alimentare generală a unui târg sau a unei comune cu o populaţie mai densă; de
asemenea, dacă adăpătorile din comune erau suficiente ca număr şi convenabil
aşezate. Serviciul mai era obligat să stea la dispoziţie pentru cercetările hidrologice pe teren şi apoi, pe baza lor să întocmească proiectele necesare. O atenţie
deosebită se acordă modului în care se construiesc şi cum sunt exploatate făntânile
de alimentare cu apă, în aşa fel ca şi pe timp de secetă să se poată scoate apă din
stratul aquifer, dar şi pentru a se putea strânge o rezervă de apă în timp. În acest
scop, făntânile trebuiau căptuşite etanş pe cel puţin 4 m de la nivelul terenului pe
jos cu tuburi de beton armat încheiate cu mortar de ciment pentru ca apele
superficiale, ajlătoare în preajma fântânei să nu se scurgă direct în fântână ci
numai după ce s-au filtrat printr-un strat de pământ de cel puţin 4 m20 •
S-au întocmit o serie de statistici cu privire la necesitatea construirii de
făntâni în comunele din judeţul Iaşi. În unele comune, cum ar fi Bucium,
Costuleni, Cornarna, Pocreaca, Osoi nu era nevoie nici de făntâni cu apă de băut şi
nici adăpători. În schimb, pentru satele Aroneanu şi Dorobanţi, din comuna
Aroneanu se simte mare lipsă de apă potabilă de băut, lipsind isvorul de apă
bună, iar acea apă care este - e puţină - în raport cu nevoile populaţiei numeroasă -plus în cele mai multe fântâni apa e la suprafaţă din pământ argilos
de multe ori sălcie ori sărată cu miros şi colorată din care cauză populaţia este
expusă la epidemii ... Ca mijloace băneşti ar fi contribuţia locuitorilor şi sumele
care se vor aduna din vânzarea stufului obştii satului plus locuitorii să lucreze în
21
natură. 1-u fost cazuri c-au perit şi vite din cauza lipsei de apă • Şi în satul
Româneşti, comuna Podul Iloaiei este necesară captarea unui izvor cu apă potabilă
pentru satisfacerea nevoilor populaţiei. Într-o scrisoare alcătuită de locuitorii
satului şi adresată medicului primar al judeţului Iaşi se arată următoarele: Satul
nostru, sat răzăşesc, fiind situat pe nişte gârle unde sunt mai multe mlaştini care
aduc infecţii, din care cauză puţina apă câtă este şi aceasta nu este bună de băut;
din această cauză populaţia şi mai ales copiii sunt pe fiecare an în descreştere 22 •
"Regulamentul pentru alimentarea cu apă în comunele rurale" publicat în
Monitorul Oficial nr. 149 din 11 iulie 1927 este transmis spre luare la cunoştinţă
20

21
22

ldem, d. 111929, f 160.
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Ibidem, f 185.
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la toate primăriile comunale din judeţul Iaşi, în care se precizează că se aplică şi
în viitor cu observare însă că conform legei regimului apelor trebuie să se
respecte în interiorul satelor 3 m depărtare între fântâni, iar în afară de sate
depărtarea este de 15 m între fântâni 23 • În anul 193 7, într-un raport întocmit de
Institutul de Igienă Iaşi şi adresat Serviciului Regional de Ape Iaşi se prezintă
proiectele însoţite de devizele a două tipuri de fântâni model ce s-ar putea
construi în satele, târgurile şi mahalelor oraşelor noastre unde lipsa unei ape
potabile şi în cantitatea necesară se face atât de mult simţită. Un început s-a
realizat la Dispensarul model din Tomeşti şi dacă Ministerul Sănătăţii ar consimţi
să mai aloce un fond pentru executarea de fântâni sistematice pe lângă
dispensarele sale, iar Ministerul Educaţiei pe lângă şcolile primare, problema
alimentării cu apă potabilă a satelor s-ar pune pe calea selecţionării ei
.
l e24 .
mtegra
Se pune şi problema construirii de latrine în mediul rural. Astfel, într-o
adresă a Serviciului Apelor Regiunea Iaşi, din 24 iulie 193 7, către Institutul de
Igienă Iaşi se vorbeşte despre un closet rural tip: Clarke Yeager, cu puţ absorbant
zidit, adâncit până la apă. Devizul acestui closet tip a fost întocmit în trei ipoteze,
după materialul cu care se poate căptuşi puţul (cărămidă, piatră sau nimic) şi
după materialul din care se poate alcătui suprastructura (adăpostul) ... Primul tip
se poate aplica în mahala/ele oraşelor cu străzi necanalizate, iar ultimele două în
târgurile mici şi în satele unde se poate dispune de nuele şi stuf. 25
Într-un raport al Serviciului Apelor Regiunea Iaşi către Institutul de Igienă
Iaşi se face o descriere a reţelei de distribuţie a apei în oraşul Iaşi, împărţită în trei
zone: o zonă superioară deservită de rezervorul aerian, denumit superior şi aflat
lângă Observatorul astronomic destinat a alimenta cu apă partea superioară a
oraşului; o zonă mijlocie deservită de rezervorul denumit mijlociu şi aflat în faţa
cazarmei Regimentului 13, destinat a alimenta cu apă regiunea îndepărtată a
oraşului şi a Spitalului Socola; zona inferioară deservită de rezervorul inferior
situat în spatele Grădinii Copou, destinat a alimenta zona inferioară a oraşului şi
cartierul Nicolina de pe dealul Galata. Această reţea de distribuţie a oraşului Iaşi
are de suferit de pe urma presiunilor prea mari şi de pe urma conductelor prea
subţiri şi de un efect dăunător asupra exploatării prin faptul că, aflată sub presiune
permanentă, apa din conducte primeşte materii organice prin fisurile care se ivesc
în chip inevitabil într-o reţea întinsă pe mai mult de 50 de km. Cu acest prilej se
discută asupra măsurilor ce trebuiesc luate pentru remedierea acestei stări a reţelei
de distribuţie a apei, în vederea combaterii febrei tifoide.
23

24
25
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a traversat această instituţie în perioada celui de-al
Doilea Război Mondial, dar şi în timpul crizei economice din 1947-1948. Încă din
anul 1940, prin Circulara emisă de Ministerul Lucrărilor Publice şi al
Comunicaţiilor - Direcţia Apelor către Serviciul Apelor Regiunea Iaşi, la 11
martie se aduce la cunoştinţa angajaţilor următoarele: Funcţionarii din Serviciile
exterioare pendinte de acest Departament cari nu sunt înscrişi încă în Frontul
Renaşterii Naţionale trebuie să se înscrie în Front, iar acei cari susţin că s-au
înscris urmează să prezinte dovada înscrierii 26 • Potrivit Legii pentru organizarea
Frontului Renaşterii Naţionale, în art. 5 este prevăzută obligativitatea salutului
în ordine ierarhică 27 • Membrii FRN aveau obligaţia ca la serviciu să poarte
uniforma. În acelaşi timp, potrivit art. 2 din Decretul-Lege pentru apărarea ordinii
politice totalitare şi unitare a Statului Român, nu poate fi funcţionar public cine nu
este membru în Partidul Naţiunii 28 • În acest sens trebuia depus şi jurământul de
credinţă: Jur credinţă Naţiunei şi Regelui Mihai/. Aşa să-mi ajute Dumnezeu 29 .
În adresa Preşedenţiei Consiliului de Miniştri, din 31 ianuarie 1941, către
Ministerul Lucrărilor Publice şi al Comunicaţiilor se precizează că, generalul
Antonescu, conducătorul Statului a hotărât destituirea imediată din funcţie şi
trimiterea în judecată a tuturor funcţionarilor ce aparţin instituţiilor de Stat şi
care au participat la rebeliune, luând poziţie în contra oştirii sau comiţând
banditisme, au îndemnat pe alţii la rebeliune, au scos arme, munitii din depozitele
Statului, cazărmi şi fabrici, au prădat depozite publice şi case de bani, au insultat
demnitarii Statului, au acuzat Guvernul de spirit iudaic şi masonic 30 • Tot prin
ordinul generalului Antonescu urmau să fie recompensaţi funcţionarii şi cetăţenii
care s-au distins în acţiunile de înăbuşire a rebeliunii.
În Circulara din 7 februarie 1941, emisă de Prefectura judeţului Iaşi către
toate autorităţile şi instituţiile publice din judeţul şi municipiul Iaşi se preciza că
trebuiesc luate imediat măsuri ca, în localul acestui Serviciu să nu mai fie expus
nici un alt tablou decât acela reprezentând chipul Majestăţii Sale regelui Mihai
i 1• Era interzisă, de asemenea, afişarea de manifeste sau afişe, altele decât cele
emise de autorităţi. Orice semne politice de orice fel- legionare, comuniste sau a
32
oricăror alte foste organizaţii politice vor fi imediat distruse •
În mai 1944, dată fiind evoluţia situaţiei militare de pe linia frontului,
Serviciul Apelor Regiunea Iaşi a fost evacuat la Craiova, în judeţul Dolj, dar, date
O

26
27

28
29
30
31

32

perioadă dificilă
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fiind atacurile aeriene asupra oraşului, Prefectura judeţului dispune mutarea
Serviciului în comunele Melineşti şi Bodăeşti, menţionând la Craiova doar localul
şi locuinţele rechizitionate, precum şi un delegat care să păstreze legătura cu
Serviciul Apelor Craiova în vederea primirii la timp a ordinelor Direcţiei Apelor.
Se aduc aici, de la sediul din Iaşi, mobilierul şi uneltele. Abia prin Ordinul MLPC,
din 31 august 1944 s-a hotărât ca Serviciile Regionale de Ape evacuate din
Moldova şi din Bucureşti să se întoarcă de urgenţă la vechile reşedinţe 33 . Pentru
început trebuia să se transporte doar arhiva strict necesară funcţionării Serviciului,
împreună cu întregul personal, restul arhivei urmând să rămână la sediul din
Craiova pentru a fi transportată ulterior. Atât arhiva, cât şi personalul urmau să
plece cu 11 care cu boi rechizitionate, în lipsa altor mijloace de deplasare, puse la
dispoziţie de pretorul Plăşii Melineşti. Pentru reinstalarea la Iaşi a Serviciului este
trimis să observe situaţia localului acestei instituţii, inginerul Vasile Vârlan, care,
într-un raport întocmit la 6 noiembrie 1944 menţionează: Fostul local al
Serviciului Apelor Regiunea Iaşi a fost distrus complect de incendiul provocat de
bombardamentul de la 6 iunie I 944, cu care ocazie a fost distrus tot cartierul
Păcurari de la nr. 10 până la nr. 100.... Au ars: tot mobilierul care nu s-a putut
evacua în martie 1944, din cauza lipsei de vagoane, arhiva veche anterioară
anului 1938, precum şi lemnele, sculele şi uneltele ce se aflau în magazia de
scânduri şi în gara/ 4 . Era astfel necesară găsirea unui nou local unde instituţia
să-şi desfăşoare activitatea.
Serviciul a sosit la reşedinţă la data de 8 iunie 1945. În mod provizoriu,
birourile au fost instalate în strada Gându nr. 9, în imobilul avocatului Ioan
Axinte, pus la dispoziţie în mod gratuit, până când vor fi amenajate cele două
camere ale imobilului închiriat de la d-na Smaranda Comarnescu, ce se aflau
în reparaţie. În acest din urmă imobil, cu sediul în strada Carp nr. 8, se mută
Serviciul la 12 iunie 1945.
În anul 1947, regiunea Moldovei este lovită de un alt flagel, respectiv
foametea din Basarabia care se răsfrânge şi asupra unor zone din Moldova. Din
această cauză, conducerea Serviciului Apelor Regiunea Iaşi trimite apeluri
umanitare către alte servicii din ţară pentru ajutorarea cu produse alimentare a
angajaţilor. Şi Organizaţia de Cruce Roşie, Filiala Iaşi este solicitată în ajutorarea
unor funcţionari din cadrul Serviciului. Astfel, într-o adresă a Serviciului trimisă
către acesată Organizaţie, la 5 martie 1947 se comunică următoarele: Serviciul
Apelor Iaşi... este încadrat de un număr de 12 funcţionari care alcătuiesc 1O
familii. După cum cred că vă este cunoscut, salariile funcţionarilor fiind mult
prea inferioare indicelui de scumpete al vieţii, personalul Serviciului este
33
34
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constrâns a suporta cele mai mari privaţiuni, nefiind în stare să-şi asigure acel
minim de existenţă pentru a-l păstra apt activităţii ce trebuie să o depună în
Serviciu. Funcţionarii nu s-au putut aproviziona cu nimic, iar lipsa totală a
diferitelor alimente a creat o situaţie foarte gravă funcţionarului. Fiind iriformaţi
că Dvs veţi distribui diferite ajutoare constând în îmbrăcăminte, încălţăminte şi
alimente sosite din Statele Unite, cu onoare vă rugăm să binevoiţi a dispune să se
distribuie şi personalului acestui Serviciu din ajutoarele puse la dispoziţie de
Guvernul SUA 35 .
Tot Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, Filiala Iaşi i se solicită să-i
permită omului de serviciu să ia masa la una din cantinele ce funcţionează pe
lângă această instituţie întrucât moare literalmente de foame 36 • Iar pentru personalul Serviciului se solicită o cotă din ajutorul oferit ,,Moldovei înfometate" de
către Guvernul Majestăţii Sale Regele Angliei. Aceleaşi apeluri umanitare sunt
adresate şi altor instituţii din oraş, inclusiv Primăriei Municipiului Iaşi. De la
Economatul Funcţionarilor Publici Iaşi, Serviciul solicită eliberarea cantităţii de
marmeladă ce se cuvine personalului, iar de la Crucea Roşie, cota de mazăre pusă
la dispoziţie de Guvernul American. În acelaşi timp, pentru funcţionarii
Serviciului sunt eliberate cartele de alimente.
Serviciul era preocupat şi de luarea de măsuri în vederea protecţiei muncii
prin asigurarea securităţii şi igienei. Astfel, în cursul anului 1950 se stabileşte ca,
pe fiecare şantier să se pună placarde şi afişe care să indice locurile periculoase în
muncă, spre a se evita accidentele, muncitorii care lucrează cu produse
periculoase să fie instruiţi, pentru fiecare muncă în parte muncitorul să aibă
calificarea profesională necesară, se vor lua măsuri de igienă şi apărarea sănătăţii
muncitorilor, astfel că, după terminarea lucrului zilnic sau cel puţin de două ori pe
săptămână, muncitorii să facă baie şi va fi interzisă angajarea tinerilor sub 14 ani,
iar cei între 14 şi 16 ani, doar cu avizul medicului. Prin Hotărârea Consiliului de
Miniştri din 15 iunie 1950, programul de lucru pe şantierele de construcţii este de
8 ore, iar cele care lucrează peste 8 ore trebuie să aibă aprobare legală 37 •
Se poate constata astfel că, fondul Serviciul Apelor Regiunea XII Iaşi, în
ansamblul său oferă informaţii dintre cele mai variate, care fac referire la
numeroase domenii de activitate: social, economic, politic, administrativ, ş.a. şi
poate constitui un material important pentru cei interesaţi să studieze istoricul
instituţiei, dar şi a regimului apelor pe teritoriul României într-o perioadă care
acoperă aproape jumătate de secol.
35
36
37

Idem, d. 2/1947, f. 23.
Idem, d. 111940, f. 25.
Idem, d. 24/1950, f. 6.
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TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN AUTORIZAREA ŞI ACTIVITATEA
OPERATORILOR ECONOMICI PRESTATORI DE SERVICII
ARHIVISTICE DIN JUDEŢUL SUCEAVA 1
Prof. Ioan SCRIPCARIUC

Theory and Practice Regarding the Archivists' Activity in Suceava County
Abstract

The archivist practice and the transformations within the archivist data
processing centres had as consequence the necessity to extemalise the archivist
services everywhere in the world.
Although it has been functioning since the 1990s, this phenomenon was
only recognised in Romania in 2013 through the Law No. 138. Since then, m
Suceava county there have been authorised eight such archivist centres.
Keywords: outsourcing, archival services, Suceava County.
Dacă

la începuturile sale, administrarea arhivelor a fost un atribut aproape
exclusiv al statului sau al instituţiilor centrale, constituirea arhivelor private a
rămas mereu limitată de interesul creatorului şi nu a depăşit aceste graniţe decât în
situaţii excepţionale legate de valoarea acestuia.. Dezvoltarea societăţii
informaţionale a dat însă un impuls deosebit organizării arhivelor iar după al
doilea război mondial, mai ales în lumea anglo - saxonă s-a observat o explozie
deosebită a interesului privat în asigurarea accesului la informaţie 2 care a depăşit
limitele unor arhive administrative, orientându-se tot mai mult către arhivele
economice. Interesul asupra dezvo hării afacerilor a influenţat în mod serios nu
numai gândirea economică dar şi scrierea istoriei la un alt nivel decât cel al
instituţiilor centrale. S-a creat astfel ceea ce va fi numită de Şcoala de la Annales:
"istoria prin cei mici". Documente care păreau a fi fără valoare istorică erau
privite într-un unghi cu totul deosebit. Urmarea a fost impunerea unui sistem
administrativ descentralizat în gestionarea arhivelor fie ele private sau publice iar
o situaţie aparte au cunoscut arhivele companiilor comerciale asupra cărora se
Referat întocmit pentru cercul profesional al lucrătorilor cu studii superioare din sistemul
Arhivelor Naţionale, zona Moldova
2
Catherine Krebs, La gestion des Archives d 'entreprises. Un en jeu economique et patrimonial.
L 'experience du Centre Rhenan d'Archives et de Recherches Economiques, Ecole Nationale
Superieure de Biblothecaires et Universite des sciences sociales de Grenoble, Annee Universitaire
1988/1989, pp. 21-23.
1
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exprima interesul unor asociaţii private, cele care organizau 1913 un prim congres
european al arhivelor economice 3 • Devenise evident că arhivele de afaceri
prezentau un interes deosebit, manifestat nu numai în organizarea internă a
companiilor comerciale dar şi în ilustrarea evoluţiei comunităţilor umane. În acest
context, mai întâi în Elveţia încă din 191 O se intenţiona crearea unui centru de
documentare specializat, legat de arhivele principalelor societăţi bancare iar în
Ţările de Jos era înfiinţat un depozit de arhive economice înainte de izbucnirea
celui de al doilea război mondial. Sub influenţa directă a Societăţii de Istorie a
afacerilor, dincolo de Oceanul Atlantic, încă din 1947, la New York a fost fondat
"National Management Records Council", organism care continua în fapt
4
mişcarea "Business History'' • În acelaşi timp, înEuropa, un depozit de arhive
economice era constituit cu participarea statului încă din 1942 la Aarhus în
Danemarca. Cu o viziune diferită şi orientată mai mult spre centralism şi etatism,
în paralel, în cadrul Arhivelor Naţionale ale Franţei se organiza începând cu anul
1949 şi un serviciu al arhivelor economice care se interesa de arhivele economice
private 5 • În practică acest serviciu s-a dezvoltat în tim}' până la se ajunge la
structura ,,Archives Nationales du Monde du Travail" , iar constatându-se că
gestionarea acestora necesită spaţii şi personal specializat se declanşa în fapt o
amplă mişcare de creare a unor servicii arhivistice private. Mai ales după
identificarea unor faze succesive ale organizării arhivelor, această tendinţă s-a
extins şi asupra arhivelor instituţiilor administrative. Pentru prima dată se crea un
cadru propice extemalizării serviciilor arhivistice de păstrare şi prelucrare,
asigurându-se în acelaşi timp şi o mai eficientă utilizare a resurselor proprii, în
condiţiile în care nu se renunţa definitiv nici la un control centralist.
Dacă în ţările anglo-saxone evoluţia arhivelor de business a fost puternic

Compania Krupp din Germania organiza sub egida Camerei de Comerţ un prim centru al
arhivelor economice la Koln încă din 1906 http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt
4
Mişcarea Business History a fost fondată la Universitatea Harvard de către N.S.B. Gras în anul
1927, după ce încă din 1926 a început publicarea "Buletinului Societăţii de Istorie a Afacerilor"
(1926
1953),
continuat
de
"Revista
de
istorie
a
afacerilor"
https://en. wikipedia.org/wiki/Business history
5
Didier Bondue, Les archives d'entreprises en France, în "Revista Arhivelor", Bucureşti, m.
2/2008, p. 37.
6
Primele încercări de organizare a arhivelor economice în Franţa debutează sub impulsul Şcolii
Annales iar încă din 1931 Arhivele departamentale erau îndrumate să se intereseze de arhivele
companiilor aflate în lichidare. După ce în 1949 Charles Braibant, directorul Arhivelor Franţei a
decis crearea unei Secţiuni a arhivelor private, economice şi de microfilm a urmat o perioadă în
care interesul deosebit asupra acestor arhive a dus la organizarea în 1973 Congresului naţional al
arhivelor franceze cu tema: ,.Arhivele private şi economice". A urmat de asemenea declanşarea
unei ample mişcări naţionale care a dus la crearea în jurul nucleului constituit de fosta uzină Motte
- Bossut din Roubaix a ceea ce se va numi din 1993 "Centre des archives du monde du travail"
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt
3
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influenţată de iniţiativa privată 7 , lumea francofonă rămâne şi în acest domeniu,
încă multă vreme legată de controlul direct al statului. Presiunea dată direct de
criza economică, de etatizarea multor întreprinderi şi mai ales de dezvoltarea
explozivă a volumului de informaţii a influenţat direct şi organizarea unor arhive
care rămăseseră fără stăpân şi a căror gestiune nu mai era justificată economic. În
acest mod încă din anii 60 ai secolului trecut se înfiinţează primele societăţi
private de arhivare, autorizate de Arhivele Naţionale, care ajung în scurt timp să
acopere aproape întreg teritoriul Franţei 8 . Activitatea acestora era recunoscută prin
Codul Patrimoniului şi prin Decretul 79 - 103 7 din 3 decembrie 1979. Era pusă în
vedere şi respectarea confidenţialităţii asupra unor informaţii cu caracter privat.
Ştiinţa arhivistică devenea în consecinţă mult mai flexibilă şi ancorată în realitatea
economică. Strâns legată de administrarea arhivelor economice ale întreprinderilor
se contura o latură nouă a arhivisticii, ataşată indisolubil de evoluţia arhivelor ca
utilitate publică şi privată, cu toate aspectele sale conexe legate de rentabilitate şi
de eficienţă. Este perioada în care s-au defmit şi principiile ,,records management"
ca specializare arhivistică şi cea în care s-au dezvoltat teoriile privind cele trei
vârste ale arhivelor 9 • În acest context administrarea arhivelor devine tot mai
evident un subiect al arhivisticii internaţionale, în care erau dezbătute probleme
dedicate arhivelor curente şi a gestionării acestora în toate fazele de existenţă: de
la creare şi până la organizarea lor ca arhive istorice 10 .
Amplificarea sistemelor şi a societăţii informatice, mai ales din deceniul
IX al secolului trecut au completat mai recent ştiinţa arhivistică şi cu afirmarea
problemelor de arhivare electronică care au fost rapid preluate de către diverse
organisme economice şi sociale. Principalele probleme care se ridicau erau cele
ale stocării şi a salvării documentelor. Odată ce începând cu utilizarea tot mai
intensă a mediilor informatice ca mijloc pentru crearea şi păstrarea documentelor
create exclusiv în formă electronică s-au pus în discuţie şi modalităţile noi de

Este semnificativă evoluţia companiei Iron Mountain, înfiinţată în anul 1951 ca un centru de
colectare şi protejare a unor documente de bază a unor companii private locale şi devenită în anii
90 ai secolului trecut lider mondial în administrarea informaţiilor. După preluarea firmei Docu
Guard Services SRL, în anul2004, lron Mountain intră şi pe piaţa serviciilor din România.
8
http://www.archivistes-experts.fr/externalisation.pdf
9
Yves Perotin, L' Administration et les "trois âges" des archives, în "Seine et Paris", no. 20,
octobre 1961, pp. 1 -3. Conceptul celor trei vârste arivistice a fost formulat conform observaţiilor
lui Marcel Caya, La theorie des trois âges en arhivistique. En avons nous toujours besoin ?, încă
din 1948 într-un raport al unui grup de lucru al Comisiei Hoover, cu precizarea necesităţii
reducerii cantităţilor de documente acumulate la un moment, în baza unor raţiuni economice.
http://elec.enc.sorbonne.fr/conferences/caya . ca o conseciţă directă a acestora a fost pusă în
discuţie necesitatea "prearhivării" şi a rolului arhiviştilor în această operaţiune.
10
Le râie de l'administration des archives et de la gestion des documents courants dans les
sistemes nationaux d 'itiformation: une etudeRAMP, Edition revisee, Paris, 1991, p. 2.
7
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arhivare a acestora 11 • În plus, a fost deschisă posibilitatea utilizării mediilor
electronice ca mijloace de copiere şi de păstrare a arhivelor tradiţionale. Erau
descrise astfel etape în evoluţie de la ,,record" (înregistrare) desemnând mai ales
arhiva curentă la "document", parte a arhivei istorice.
Tradiţiile arhivelor româneşti erau centrate mai ales asupra creatorului, iar
după organizarea Arhivelor Statului acestea se identificau mai ales ca organisme
de îndrumare şi coordonare .. Pornind de la intenţiile centraliste ale sistemului
politic şi administrativ comunist instituit în România după cel de al doilea război
mondial. şi de la mai vechile frustrări ale arhiviştilor privind un control absolut
asupra tuturor categoriilor de arhive 12 , de la creşterea volumului de documente
create de organizaţiile statului precum şi de la existenţa unui mare număr de
arhive abandonate, toate au determinat crearea Fondului Arhivistic de Stat defmit
prin Decretul353 din 16 iulie 1957 13 şi devenit ulterior Fond Arhivistic Naţional.
Intenţia explicită era cea de a asigura un cadru general care să nu permită
distrugerile necontrolate de arhive şi să asigure contextul legal necesar pentru
prelucrarea tuturor arhivelor existente la instituţiile statului 14 , chiar dacă alături de
acestea pot fi bănuite şi scopuri de restricţionare a accesului la multe categorii de
documente 15 • Este cert însă că prin Decretul 353/1957 şi apoi prin decretul
47211971 16 au fost asigurate cadrele pentru un monopol al statului în gestionarea
arhivelor. În această bază s-au conturat şi obligaţiile tuturor instituţiilor
deţinătoare de arhive în privinţa păstrării, prelucrării şi utilizării documentelor mai
ales în vederea eliberării de copii şi certificate tuturor solicitanţilor îndreptăţiţi.
Decretul 4 7211971 a fost considerat de altfel o bună vreme ca un "manual
arhivistic" pentru toţi creatorii şi deţinătorii de arhive prin supravegherea formării
şi administrării arhivelor curente şi intermediare 17 . Sistematic erau descrise toate
operaţiunile necesare prelucrării arhivelor curente la toate instituţiile statului, de la
Arhivarea electronică devine mai ales după anul 2000 subiect al arhivisticii internaţionale.
Acesta este utilizată în prezent şi de o mare parte a societăţilor prestatoare de servicii arhivistice ca
un răspuns prractic la numeroase provocări şi ca soluţii pentru gestionarea arhivelor. Stage
2009.
tehnique
international
des
archives.
L 'arhivage
electronique,
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/2997 În România arhivarea electronică este
reglementată prin Legea nr. 135 din 15 mai 2007. Potrivit articolului 2 al acestei legi, prelucrarea
documentelor electronice se face cu respectarea Legii Arhivelor Naţionale şi a tuturor
reglementărilor privind, conservarea, accesul şi protecţia informaţiilor cu caracter public sau privat
http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI!Tehnologia-Informatiei/Serviciielectronice/Arhivare-documentelor-in-forma-electronica/Lege-nr--135-15-05-2007
12
Aurelian Sacerdoţeanu, Arhivistica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucuresti, 1970, p. 88.
13
Buletinul Oficial nr. 19 din 26 iulie 1957
14
Bogdan - Florin Popovici, "Arhiva totală": experienţa românească. O incursiune în istoria
conceptului de Fond Arhivistic Naţional, în ,,Revista Arhivelor, Bucureşti, nr. 112008 p. 34
15
Ibidem, p. 36.
16
http://www.legex.ro/Decretul-472-1971-491.aspx
17
Bogdan- Florin Popovici, op. cit., p. 21.
11
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evidenţa acestora până la inventarierea, selecţionarea şi păstrarea lor. În condiţiile

în care în cvasitotalitatea lor creatorii de documente erau doar instituţii sau
organizaţii ale statului, Decretul 4 72 asigura un cadru general suficient, dar o lipsă
majoră a acestuia a fost abandonarea susţinerii activităţii compartimentelor de
arhivă 18 şi tranferul gestiunii practice a arhivelor ca sarcină suplimentară deşi la
unele instituţii administrative existase o tradiţie. Realitatea a dovedit în scurtă
vreme că multe instituţii creatoare de arhive nu deţineau baza logistică şi
intelectuală pentru a face faţă unor asemenea provocări. Dacă unele organizaţii, în
special cele administrative de rang mai înalt, au avut posibilitatea menţinerii unor
compartimente specializate şi a angajării unui personal cu experienţă 19 , majoritatea creatorilor de arhive, în lipsa unei specializări complexe, se împiedicau
mereu de această problemă şi au recurs la diverse soluţii, între care şi cea a
colaboratorilor externi. Se constata astfel necesitatea externalizării unor servicii
arhivistice chiar dacă legislaţia şi mai ales centralismul decizional nu permiteau
aceasta. În fapt arhivele româneşti erau puse în faţa unei acomodări la
problematica arhivistică internaţională şi în acest tip de activitate.
Transformările instituţionale şi dezvoltarea organizaţiilor private au impus
regândirea şi reorganizarea arhivelor româneşti. Prin Legea nr. 16 din 2 aprilie
199620 , Arhivele Statului deveneau Arhivele Naţionale, organizate la nivel local în
direcţii judeţene. Mai mult decât atât, prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996
erau aprobate Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii
de documente 21 , care explicitau în fapt prevederile legale. Ca noutate 22 era
prevăzută la articolul 23 al legii obligaţia creatorilor şi deţinătorilor de documente
de a înfiinţa compartimente speciale sau de a desemna persoane responsabile în
funcţie de cantitatea de arhivă deţinută. Personalul urma să obţină avizul
Arhivelor Naţionale, fără a fi însă stabilite în acel moment şi criterii pentru
acordarea acestuia. S-a dovedit însă că în cele mai multe cazuri, din motive
financiare aceste compartimente speciale de arhivă nu au fost înfiinţate şi chiar în
cazurile fericite ale numirii unor persoane responsabile arhivele nu au putut fi
organizate conform prevederilor legale. Pentru a răspunde totuşi exigenţelor
Claudiu Porurnbăcean, Armonizarea legislaţiei arhivistice româneşti cu cea europeană şi
personalului responsabil cu activitatea de arhivă, în "Revista de administraţie publică
şi politici sociale" Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" Arad, anul 1, nr. 2/2010, p. 62.
19
Arhivele Naţionale Suceava, fond Sfatul Popular al Regiunii Suceava, secţiunea Secretariat Administrativă, dos. 26/1963, p. 50. Încă din anul 1961 în cursul activităţii de prelucrare a arhivei
Sfatului Popular al Regiunii Suceava se constata că un singur arhivar nu poate asigura desfăşurarea
tuturor activităţilor impuse de lege şi că era necesar apelul la colaboratori externi.
20
http://www.cdep.ro/pls/legisllegis pck.htp act text?idt=4961
21
www.arhivelenationale.ro/images/custom/image/Pdfuri/lnstructiuni%20pentru%20creatorii%20d
e%20arhiva.pdf
22
Decretul 47211971 nu menţiona necesitatea numirii unui responsabil cu arhiva. Tangenţial în
articolele 12 şi 32 al acestuia era amintit şeful arhivei.
18 18

pregătirea
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măsurilor impuse prin controlul Arhivelor Naţionale foarte multe din
statului au recurs la o practică deja încetăţenită, cea a unor colaboratori
externi în prestarea unor activităţi arhivistice 23 , mai ales cele legate de inventarierea, selecţionarea şi legarea arhivelor. Noile condiţii legislative şi economice
au impus însă şi limite privind autorizarea acestor persoane, ca Persoane Fizice
Autorizate sau ca Societăţi cu Răspundere Limitată. Deşi realitatea o impunea
Arhivele Naţionale au stat departe de această problemă care a ajuns tolerată dacă
nu hărţuită dea binelea deşi era evident că majoritatea creatorilor abandonaseră
deja modelul unui compartiment specializat de arhivă 24 .
Avându-se în vedere noile realităţi economice articolul 18 al noii legi
prevedea obligaţia Arhivelor Naţionale de prelua documentele istorice ale creatorilor desfiinţaţi şi fără continuatori. Documentele cu valoare practică urmau a
fi depuse la unităţi ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. În foarte scurtă
vreme s-a dovedit că mai ales acest articol avea să pună cele mai multe şi mai
mari probleme. După ce prin legea 15/1990 fostele întreprinderi de stat devin
societăţi comerciale, prin legea 5 811991 este iniţiat un proces de mare amploare,
în care prin diverse metode majoritatea acestora sunt privatizate. În urma adoptării
Legii 6411995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, în perioada 1996 - 2000 un mare număr a acestor societăţi sunt divizate sau desfiinţate
iar arhivele acestora sunt distruse sau în cel mai fericit caz abandonate.
În faţa activităţii Arhivelor Naţionale se ridicau în mod concret două noi
provocări. În primă instanţă arhiva societăţilor intrate în procesul de lichidate
trebuiau prelucrate arhivistic conform legislaţiei sub controlul Arhivelor Naţio
nale. Dacă în timpul procedurilor depozitarea arhivei intra în sarcina lichidatorilor, după încheierea acestora părea a fi fără o soluţie clară. În mod nefericit
această problematică a fost pusă Arhivelor Naţionale exact în perioada sa cea mai
dificilă din punct de vedere financiar. Deşi investiţiile în dotări şi localuri erau
o necesitate lipsa acestora a complicat şi mai mult situaţia, au pus instituţia în
situaţii limită şi nu de puţine ori au determinat chiar şi erori de practică. Întrucât
numărul unităţilor economice desfiinţate a crescut în mod substanţial odată cu
acestea au sporit presiunile pentru preluarea unor arhive în cea mai mare parte fără
valoare istorică iar Arhivele Naţionale, ca instituţie specializată erau considerate
responsabile. Ca răspuns oficial, la 9 aprilie şi la 16 mai 2002 era adoptată legea
358 25 care modifica şi completa articolul 18 al Legii Arhivelor Naţionale. În
primul rând, documentele cu valoare practică ale unităţilor desfiinţate urmau a fi
preluate de Casele de Pensii, fără a fi însă evaluat şi impactul acestei măsuri, iar
noii deţinători ai patrimoniului erau obligaţi să ia măsuri şi pentru depozitarea

legale

şi

a

instituţiile

23
24

25

Claudiu Porumbăcean, op. cit., p. 60
Ibidem, p. 62.
http://www.legex.ro/Legea-358-2002-31674.aspx
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arhivelor. Prevederile Legii 358/2002 în privinţa preluării documentelor de către
Casele de Pensii nu au fost însă aplicate decât în foarte puţine cazuri şi ca urmare
a fost necesară o nouă soluţie. Aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 39 din 31
mai 2006 devenită Legea 474 din 12 decembrie 2006 26 introducea în ecuaţie
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului iar documentele cu valoare
practică urmau să fie preluate de Arhivele Naţionale numai după înfiinţarea unor
structuri specializate, finanţate şi dotate corespunzător. Era însă evident că lipsea
o viziune integratoare. Pentru înfiinţarea noilor structuri erau necesare eforturi
bugetare pentru care lipseau resursele dar mai ales voinţa politică.
Dacă în privinţa depozitării nu s-au putut găsit soluţii viabile, de cele mai
multe ori acestea fiind abandonate în spaţii nepotrivite; pentru prelucrarea
arhivelor societăţilor aflate în lichidare, colaborarea lichidatorilor cu diverse
societăţi private încă de la sfârşitul anilor 90 a fost o rezolvare certă, chiar dacă
aceasta nu era reglementată din punctul de vedere al Arhivelor Naţionale. Mai
mult decât atât iniţiativa privată în domeniul arhivelor a cunoscut un adevărat
"boom" 27 în faţa căruia Arhivele Naţionale au acţionat de cele mai multe ori chiar
împotriva propriilor interese. Pentru mulţi creatori de arhive, în spiritul unei
tradiţii mai vechi erau oferite servicii în general de bună calitate legate în special
servicii de legătorie a documentelor dar şi de efectuarea unor operaţiuni mai
complexe de inventariere sau selecţionare a documentelor.
În procesul de lichidare a societăţilor comerciale mai ales în faza fmală
responsabilii desemnaţi intră în contact direct cu Arhivele Naţionale doar atunci
când trebuie clarificată şi situaţia arhivelor, acesta devenind o problemă presantă
şi necesară doar formal şi procedural. Indirect, ca soluţie "între două rele"
Arhivele Naţionale au început să accepte activitatea unor frrme private care urmau
să prelucreze, în aceiaşi măsură să asigure păstrarea arhivei rămase după
selecţionare precum şi eliberarea certificatelor solicitate de foştii angajaţi 28 . Pentru
acestea din urmă s-a observat o presiune deosebită care uneori a generat şi
adevărate acţiuni de forţă. Dacă în timpul procedurilor de lichidare aceste
certificate puteau fi legal eliberate sub sigla lichidatorului, operaţiunea devenea
mult mai complicată după încheierea acestora. Ca urmare era necesară o legalizare
a unei situaţii deja existente. Ceea ce a fost considerată de Claudiu Porumbăcean
"o soluţie de moment" devenea însă odată cu legea 138 din 7 mai 2013 29 şi
o soluţie legislativă la o problemă care aniversa aproape două decenii. În esenţă
era recunoscută existenţa şi activitatea unor operatori economici de servicii
arhivistice. Aceşti operatori economici urmau să fie autorizaţi în condiţii clar
26

http://www.clr.ro/Rep dil 2002/.. %5Crep htm%5CL474 2006.htm
Claudiu Porumbăcean, Arhivele NaJionale şi economia de piafă, în ,,Revista de administraţie
ftublică şi politici sociale" Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" Arad, anul 1, nr. 112009, p. 66
8
ibidem, pp. 69- 70.
29
http://www.arhivelenationale.ro/images/custornlimage/serban/20 13/Legea%20 13 8.2013 .pdf
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definite prin Normele de aplicare aprobate de Ministrul Afacerilor Interne şi
publicate în Monitorul Oficial nr. 619 din 4 octombrie 2013. Integrată în textul
legii 16/1996 şi republicată în Monitorul Oficial nr. 293 din 22 aprilie 2014, legea
stabilea la art. 19 că operatorii economici pot presta servicii arhivistice de păs
trare, conservare, restaurare, legătorie, prelucrare arhivistică şi utilizare a documentelor numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare din partea Arhivelor
Naţionale. Până în data de 7 mai 2014 toate societăţile prestatoare de servicii
arhivistice existente erau obligate să solicite autorizarea. Societăţile nou înfiinţate
urmau să solicite autorizarea înainte de înregistrare. În scurtă vreme era astfel
evidenţiată o realitate neglijată oficial multă vreme 30 .
Pentru obţinerea autorizaţiilor de funcţionare, societăţile solicitante trebuie
să facă dovada îndeplinirii cumulative a trei condiţii principale privind
competenta profesională (diferenţiată în funcţie de serviciul prestat), deţinerea
unei baze materiale specifice (spaţii şi dotări) precum şi întocmirea unor
reglementări interne de practică arhivistică. În privinţa competenţei profesionale,
în teorie, pentru serviciul de păstrare şi conservare a documentelor este necesară,
conform art. 15 al Normelor metodologice, dovada angajării a câtei unei persoane
specializate în profesia de arhivar şi arhivist. Pentru funcţia de arhivar sunt
necesare studii medii cu diplomă de bacalaureat şi absolvirea unor cursuri de
pregătire cu certificat doveditor. Pentru funcţia de arhivist sunt necesare
absolvirea unor studii superioare cu profil arhivistică, istorie, filologie, drept sau
administraţie publică şi dovada urmării unor cursuri de pregătire arhivistică.
Pentru fiecare dintre angajaţi trebuie prezentate contracte de muncă înregistrate în
sistemul REVISAL şi însoţite de fişe ale posturilor De asemenea este necesară
prezentarea unui certificat emis de Registrul Comerţului, a dovezilor privind
proprietatea şi utilizarea spaţiului, a unei Autorizaţii de securitate la incendiu
precum şi a unui memoriu de prezentare a caracteristicilor tehnice ale spaţiilor şi
dotărilor folosite pentru păstrarea documentelor (în această situaţie se acordă o
atenţie deosebită parametrilor de rezistenţă şi a condiţiilor de microclimat).
Alături de acestea trebuie întocmite proceduri specifice de lucru şi trebuie achitată
o taxă de autorizare. Pentru autorizarea serviciului de restaurare, dovedit practic
cel mai dificil de acordat, articolul 16 solicită pe lângă dovezile privind
înregistrarea firmei, sediul, dotările, procedurile interne, plata taxei de autorizare
31
şi angajarea unei persone calificate pentru ocupaţia de restaurator . Articolul 17
reglementează condiţiile autorizării pentru serviciul de legătorie, cel pentru care,
avându-se în vedere experienţa anterioară s-au acordat şi cel mai mare număr de
Este de observat că una dintre cele mai mari societăţi autorizate Ştefadina Comserv SRL este
la Registrul comerţului cu codul CAEN 9101 activităţi ale arhivelor şi bibliotecilor încă
din anul 1996.
31
Întrucât presupune cunoştinţe tehnice deosebite, îndeplinirea acestei condiţii este cel mai dificil
de îndeplinit, iar numărul laboratoarelor de restaurare este limitat.
30

înscrisă
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Pe lângă condiţiile obişnuite privind spaţiile este necesară deţinerea
unui instrumentar specializat de legătorie şi mai ales încadrarea unui personal a
cărui calificare este dovedită prin diplome şi certificate. Acordarea autorizaţiei
pentru serviciul de prelucrare arhivistică este de asemenea una dintre cele mai
solicitate. Pe lângă condiţiile prevăzute pentru serviciul de păstrare şi conservare
este necesară, conform articolului 18, încadrarea a câte două persoane calificate ca
arhivist şi două calificate ca arhivar. Artico lui 19 stabileşte acordarea autorizaţiei
pentru serviciul de utilizare în condiţii aproape identice cu cele de păstrare şi
conservare, dovedind şi legătura directă dintre acestea. Autorizaţia are un termen
de valabilitate de 3 ani şi poate fi suspendată sau retrasă în urma unor deficienţe
constatate de Arhivele Naţionale. În urma unor proceduri destul de complexe,
reglementate de Normele de aplicare aprobate prin OMAI 137/2013 şi de
Procedurile pentru implementarea Normelor metodologice privind aplicarea unor
dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 1611996, în data de 4 februarie 2014
Arhivele Naţionale eliberau prima autorizaţie de funcţionare pentru serviciul
arhivistic de utilizare a documentelor, desfăşurat de către SC GALLILEO
COMP ANY SRL din Botoşani. Dacă metodologie s-a constatat îndeplinirea
condiţiilor impuse de articolul 19 al Normelor metodologice, o primă problemă
tehnică se punea: SC GALLILEO COMP ANY SRL urma să elibereze certificate
din documente pentru care nu deţinea autorizaţie de păstrare şi conservare. Ca
urmare, fiind necesară o atenţie sporită, autorizaţia cu nr. 2 eliberată la 27
februarie 2014 se referea la serviciul de păstrare şi conservare a documentelor,
prestat de SC A&B ACTIV DISTRIBUTION SRL Bucureşti. Ulterior, la 6 iunie
2014, aceiaşi societate obţinea autorizaţii pentru serviciile de legătorie, prelucrare
şi utilizare. Cu strategie mai bine definită, la 26 martie 2014 SC PRICE BANKS
SRL din Iaşi devenea prima societate din ţară care obţinea autorizaţii pentru patru
servicii arhivistice considerate cele mai importante, iar la 22 mai 2015, SC SDA
SERVICII DE DEPOZITARE ŞI ARHIV ARE SRL Braşov devenea prima şi
deocamdată singura societate autorizată pentru toate cele cinci servicii arhivistice,
inclusiv pentru restaurare, din anul 201 O fiind şi furnizor de servicii de arhivare
electronică. Cu un număr mare de unităţi economice desfiinţate dar şi cu multe
instituţii active, judeţul Suceava s-a manifestat încă de la sfărşitul anilor 90 ca o
bogată piaţă pentru prestatorii de servicii arhivistice. Încă din deceniul IX al
secolului trecut a fost "tolerată" activitatea mai multor persoane angajate direct
sau "la negru" în activitatea de organizare a unor instituţii administrative sau
şcolare. Erau implicate persoane care ocupaseră anterior funcţii de arhivar sau
care aveau cunoştinţe de legătorie şi dispuneau de o adevărată reţea de "relaţii".
Mulţi dintre aceştia, pentru a-şi reglementa situaţia juridică s-au înregistrat ca
Persoane Fizice Autorizate şi ca Societăţi cu Răspundere Limitată fără a dispune
şi de calificări dovedite prin diplome şi certificate în unele cazuri existând totuşi
diverse certificate eliberate în urma cursurilor organizate de Şcoala Naţională de
https://biblioteca-digitala.ro
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au continuat activitatea în baza unor diverse
privind activitatea anterioară sau autorizaţii de liberă iniţiativă emise
de organe ale administraţiei locale 32 •
Procesul de reorganizare şi de lichidare a unor întreprinderi a deschis însă
şi calea pentru dezvoltarea unor societăţi care au funcţionat iniţial în strânsă
legătură cu lichidatorii desemnaţi prin hotărâri ala judecătorilor sindici. Cu puţină
vreme înaintea apariţiei Legii 138/2013, la nivelul judeţului Suceava erau înregistrate la Registrul comerţului un număr de şaptesprezece societăţi cu răspundere
limitată având codul CAEN 9101 declarat: "activităţi ale arhivelor şi bibliotecilor". Alături de acestea mai funcţionau şi câteva societăţi declarate ca prestatoare de servicii de legătorie şi înregistrate cu acelaşi cod. Doar o parte a acestor
societăţi erau active, iar dintre acestea şi mai puţine au intrat din anul 2014 în
procedurile necesare de autorizare impuse de legea 13 8/20 13 33 . Ca o primă
observaţie s-a impus că societăţile care au solicitat autorizarea nu au respectat de
la început prevederile Normelor metodologice care în unele cazuri nu erau
explicite. Practica a determinat o perfecţionare şi o clarificare a multor probleme
în timp şi în evoluţie.
adeverinţe

Decretul-lege nr. 54 din 05 februarie 1990 prevedea posibilitatea autorizării de către autorităţile
administrative locale a unor activităţi lucrative pentru persoane fizice, asociaţii şi întreprinderi
mici cu mai puţin de 20 de salariaţi. http://www.legex.ro/Decretul-lege-54-1990-1122.aspx . În
această situaţie s-au aflat şi multe persoane care au desfăşurat activităţi de legătorie arhivă, în
practică dublate şi de prelucrarea acesteia, uneori în baza unor aşa zise adeverinţe eliberate de
Filiale ale Arhivelor Statului prin interpretarea articolului 25 al acestei legi care prevedea atestarea
capacităţii profesionale de către autorităţile centrale în domeniu. Acest decret a fost practic în
vigoare până la 04.11.2002 fiind înlocuit de Legea 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea
unor activităţi economice de către persoane fizice. http://lege5.ro/Gratuit/gm4tenrz/legea-nr-5072002-privind-organizarea-si-desfasurarea-unor-activitati-economice-de-catre-persoane-fizice
Articolul 1 al. 3 excludea autorizarea pentru ocupaţiile stabilite sau interzise prin legi speciale.
Deşi în articolul 4 al acestei legi se solicita o calificare, iar potrivit articolului 5 autorizaţia pentru
desfăşurarea activităţilor era eliberată de către autorităţile administrative
din localitatea de
domiciliu, la nivelul judeţului Suceava, Direcţia Arhivelor Naţionale nu a mai eliberat autorizaţii
privind activitatea prestatorilor de servicii arhivistice. De această dată autorizarea era făcută în
baza unui cod CAEN, iar conform art. 17, persoanele autorizate în temeiul legii 5411990,
beneficiau de un termen de graţie de un an. Legea 507/2002 a rămas în vigoare până la 27.09.2004
fiind înlocuită de Legea 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale
care desfăşoară activităţi economice în mod independent. http://lege5.ro/Gratuit/gu3dinbv/legeanr-300-2004-privind-autorizarea-persoanelor-fizice-si-a-asociatiilor-familiale-care-desfasoaraactivitati-economice-in-mod-independent ulterior, în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 44 din 16
aprilie 2008 toate persoanele autorizate anterior de autorităţile locale erau obligate să se
înregistreze la registru comerţului. Urgentând procedurile declanşate prin Ordonanţa de urgenţă nr.
76 din 24 mai 2001. http://lege5.ro/Gratuit/grnzdembx/ordonanta-de-urgenta-nr-76-2001-privindsimplificarea-unor-formalitati-administrative-pentru-inregistrarea-si-autorizarea-functionariicomerciantilor?pid=&d=200 1-05-31
33
www.arhivelenationale.ro/irnages/custorn/file/Registrul%20operatorilor%20economici 27%20a
ugust%202015(1).pdf
32
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în domeniu, prima care a intrat în malaxorul

autorizării a fost SC EV ANDER SRL Suceava , înregistrată la Registrul
comerţului cu nr. 133/1435/2006. În data de 24.04.2014, respectându-se termenul
34

impus de legea 138 erau depuse trei solicitări pentru autorizarea serviciilor de
păstrare, prelucrare şi utilizare a arhivelor mai multor societăţi lichidate. În datele
de 26 iunie şi 9 iulie 2014, Biroul secretariat, comunicare şi relaţii internaţionale
constatând unele neconcordanţe, solicita refacerea şi completarea documentaţiei
depuse de SC EV ANDER SRL, cele mai multe fiind observaţii formale privind
înregistrarea şi comunicarea documentelor. De asemenea era solicitată refacerea
listei fondurilor arhivistice deţinute cu informaţii detaliate privind anii extremi şi
cantităţile acestora. După refacerea şi completarea documentaţiei în data de
19.08.2014 erau eliberate autorizaţiile cu nr. 134-136. Ca particularitate, în funcţia
de arhivist erau angajate persoane care absolviseră Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Administraţie Publică, modulul de Arhivistică şi Documentaristică
sau Facultatea de Istorie-Filosofie şi Colegiul Universitar Tehnic şi de
Administraţie cu modulele Arhivistică şi Organizarea, Evidenţa şi Conservarea
fondurilor arhivistice dovedite prin foaia matricolă. În funcţia de arhivar au fost
angajate două persoane dintre care una absolventă a Facultăţii de Ştiinţe
Economice şi Administraţie Publică cu modulul Arhivistică şi Documentaristică şi
cea de a doua, un fost angajat al Arhivelor Naţionale cu certificat eliberat de
Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică. Ulterior a fost angajat un al treilea
arhivar şi acesta fost angajat al Arhivelor Naţionale. La data autorizării, SC
EVANDER SRL deţinea un număr de 50 de fonduri arhivistice în cantitate de
706,70 ml, după ce anterior o parte a documentelor permanente de la societăţile
desfiinţate au fost predate la SJAN Suceava. Activitatea SC EVANDER SRL a
sporit substanţial, iar după autorizare au fost preluate alte 59 de fonduri arhivistice
în cantitate de 408 ml. Pentru majoritatea acestor preluări, în conformitate cu
articolul 9 al. 3 al legii 16/1996 a fost solicitat avizul pentru scoaterea din
evidenţa creatorilor şi depozitarea arhivelor, aviz solicitat de adunarea creditorilor
în procedura de lichidare. De asemenea, conform art. 3 lit. C a Normelor metodologice au fost depuse notificări cu privire la arhivele societăţilor lichidate a
căror arhivă a fost preluată. A fost înaintată documentaţia pentru unele lucrări de
selecţionare a fondurilor deţinute. Ulterior autorizării, în anul 2015 contractul de
muncă al unuia dintre arhiviştii de la SC EVANDER SRL a fost înlocuit cu
contractul încheiat cu unul din foştii angajaţi ai Arhivelor Naţionale în funcţia de
arhivist. În data de 12.06.2014 era depusă solicitarea Întreprinderii Individuale
Iftirnescu Eugenia din Vatra Domei, înregistrată cu nr. F33/282/2002, pentru
autorizarea serviciului arhivistic de legătorie. În punctul cel mai sensibil, dovada
calificării în ocupaţia de legător manual (fără precizări exprese în textul normelor
34
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legale) a fost făcută cu o adeverinţă privind calificarea le locul de muncă, în
cadrul unei cooperative meşteşugăreşti. Documentaţia depusă iniţial a trebuit
completată cu copii ale actelor de studii, memoriul de prezentare a spaţiilor şi
echipamentelor, precum şi completarea procedurilor de lucru conform instrucţiu
nilor şi a legislaţiei în vigoare. După completarea documentaţiei, în data de 28
iulie 2014 au fost verificate condiţiile de autorizare la punctul de lucru al
societăţii. S-a constatat în primul rând că astfel de societăţi îşi desfăşoară
activitatea cu precădere la sediul beneficiarilor, verificarea unui sediu social
sau a atelier fiind nesemnificative. Autorizaţia pentru Întreprinderea Individuală
Ifrimescu Eugenia a fost eliberată cu nr. 207 din 13.10.2014, iar activitatea
acesteia s-a desfăşurat atât pentru legarea dar şi pentru prelucrarea arhivelor unor
primării şi ocoale silvice din zona Dornelor, dovedindu-se practic cum legarea
dosarelor şi prelucrarea arhivelor nu pot fi complet separate. În acest sens,
suplimentar au fost verificate prin sondaj şi o parte a contractelor de prestări
servicii încheiate în perioadele anterioare. Ulterior acordării autorizaţiei activitatea
Întreprinderii Individuale Iftimescu Eugenia nu a fost verificată de Arhivele
Naţionale. Implicată adânc în activitatea de prelucrare şi de preluare a arhivelor
societăţilor lichidate, în data de 13.08.2014, SC PRO GARANT SRL Suceava,
înregistrată la Registrul comerţului cu nr. J33/1004/2003, depunea solicitări
pentru autorizarea serviciilor de păstrare, prelucrare şi utilizare. Întârzierea faţă de
termenul stabilit de legea 138 era justificat verbal de lucrările de amenajare a
depozitului de arhivă într-un fost grajd CAP situat în comuna Comăneşti care a
provocat un adevărat scandal mediatic local la începutul anului 2013. Profitând
deja de experienţa anterioară, verificarea documentaţiei depuse a fost mult mai
uşoară. Ca noutate, pentru dovedirea calificării de arhivar erau depuse dovezi
privind activitatea ca arhivar registrator la Tribunalul Judeţului Suceava, fără
absolvirea unor cursuri specializate. Ca arhivişti erau angajaţi doi absolvenţi ai
Facultăţii de Istorie şi Geografie cu modulul Arhivistică de un semestru. Deşi din
extrasul REVISAL rezultă încadrarea în această societate şi a uni legător manual,
nu a fost solicitată autorizaţie şi pentru acest serviciu. În data de 16.10.2014 erau
eliberate autorizaţiile cu nr. 230 - 232. Conform listei depuse, la data autorizării,
SC PRO GARANT Suceava deţinea un număr de 1O fonduri arhivistice în
cantitate de 432,40 ml, documentele permanente fiind depuse anterior la SJAN
Suceava. Ulterior autorizării SC PRO GARANT SRL a pregătit şi întocmit câteva
lucrări de selecţionare pentru fondurile deţinute
Cu o activitate intensă, cunoscută înainte de 1990, la 26.05.2014, după
expirarea termenului impus de legea 138/2013, PFA VATAMANU
CONSTANTIN, înregistrată la Registrul comerţului cu nr. F33/885/2011,
depunea solicitarea pentru autorizarea serviciului de legătorie. A fost depusă
documentaţia prevăzută de art. 17 al Normelor metodologice precum şi dovezi
de absolvire a Şcolii profesionale şi de calificare în meseria de legător a unei
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persoane angajate în această funcţie. Întrucât au fost constatate unele
neconcordanţe între documentele depuse, în primă fază a fost solicitată refacerea
şi completarea documentaţiei. În urma verificării condiţiilor de autorizare s-a
constatat ca şi în cazul Întreprinderii Individuale lftimescu Eugenia că activităţile
se desfăşoară la sediul beneficiarilor şi că serviciile de legătorie sunt dublate
parţial şi de servicii de ordonare şi de inventariere. În data de 20 octombrie 2014 a
fost eliberată autorizaţia cu nr. 235. Cu intenţii mai nou declarate la data de
20.08.2014 era înregistrată solicitarea SC KIDO MEDIA PROIECT SRL Suceava
de a obţine autorizarea pentru serviciul de legătorie. Era angajată în funcţia de
legător manual o persoană care dovedea calificarea printr-o adeverinţă eliberată de
Tipografia Muşatinii Suceava. Nu erau însă anexate dovezi de înregistrare a
obiectului de activitate legătorie, dovezi privind spaţiul şi comunicarea
Procedurilor de lucru. După completarea documentaţiei şi verificarea condiţiilor
de la sediul social, în data de 24 octombrie 2014 era eliberată autorizaţia cu nr.
145. Până în prezent nu este cunoscută activitatea practică a SC KIDO MEDIA
PROIECT SRL. Cu un avânt şi intenţii deosebite, implicată şi în organizarea şi
sponsorizarea Conferinţei internaţionale "Arhive, Istorie şi Politică în România
secolelor XIX - XXI" desfăşurată la sediul Arhivelor Naţionale ale României în
perioada 21 - 22 septembrie 2012 35 , în data de 28 aprilie 2014, SC ARHIVARUL
SRL Suceava a solicitat eliberarea autorizaţiilor pentru păstrarea şi utilizarea
documentelor. Depozitele de arhivă erau organizate într-un fost sediu al unei
unităţi a cooperaţiei meşteşugăreşti, erau montate sisteme electronice de
supraveghere a condiţiilor de microclimat, un dezumidificator şi un sistem cu
ultraviolete pentru stoparea mucegaiului. În funcţia de arhivar era încadrat un fost
angajat al Arhivelor Naţionale cu Certificat de absolvire a Şcolii Naţionale de
Perfecţionare Arhivistică, iar în cea de arhivist un absolvent al Facultăţii de Istorie
şi Geografie, cu modulul Arhivistică. Sunt de remarcat în mod deosebit dotările
deţinute. După verificarea condiţiilor la punctul de lucru şi depozitul de lucru
documentaţia a fost înaintată la Biroul secretariat, comunicare şi relaţii
internaţionale care a solicitat în data de 02 iunie 2014 refacerea şi completarea
documentaţiei în termen de 30 de zile. Observaţiile se refereau în special la
reamenajarea depozitelor de arhivă întrucât spaţiile de la etaj nu asigurau
rezistenţa tehnică de 800 kg./mp. Întrucât completările au fost făcute abia la 17
octombrie 2014 a fost necesară reluarea întregii proceduri. În noua situaţie se
efectuaseră lucrările solicitate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
privind asigurarea unei guri de aerisire pentru depozitele de arhivă amenajate la
parter. De asemenea, întreaga arhivă deţinută era mutată în depozitele de la acest
nivel. În plus faţă de solicitările anterioare, la aceiaşi dată era solicitată şi
35
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eliberarea autorizaţiilor pentru serviciul de prelucrare. În funcţia suplimentare de
arhivar şi în cea de arhivist erau angajate persoane absolvente a Facultăţii de
istorie cu modulul de Arhivistică. Şi în această fază, la 12 decembrie 2014, Biroul
secretariat, comunicare şi relaţii internaţionale a solicitat refacerea şi completarea
documentaţiei. Mai întâi erau solicitate clarificări privind sediile secundare
menţionate în Certificatul emis de Registrul comerţului, clarificarea unor neconcordanţe privind suprafeţele şi apoi eru solicitate înregistrarea în evidenţa proprie
a tuturor documentelor depuse. După refacerea documentaţiei şi o nouă verificare
a condiţiilor de autorizare în data de 21 ianuarie 2015 erau eliberate autorizaţiile
pentru serviciile de păstrare, prelucrare şi utilizare cu nr. 15 - 17. La data autorizării SC ARHIVARUL SRL Suceava deţinea un număr de 6 fonduri în cantitate
de 637,00 ml. Ca noutate nu mai era vorba de arhive ale unor societăţi lichidate ci
numai de firme şi instituţii active şi de arhive curente. A fost încheiat un contract
de depozitare pentru o parte a arhivei Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sf. Ioan cel
Nou" Suceava.
Aceesarea de către SC ARHIVARUL SRL Suceava a programului
.. Dezvoltarea activitătilor de arhivare la SC ARHIVARUL SRL" prin POR 20072013. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor precum şi finanţarea acestuia a
facilitat achiziţionarea unor echipamente deosebite precum şi amenajarea unui nou
depozit de arhivă pentru care a fost solicitat un acord în data de 27 februarie 2015.
În urma verificărilor constatându-se îndeplinirea condiţiilor tehnice şi legale fiind
eliberat un aviz al Serviciului Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale. Ulterior
obţinerii tuturor avizelor şi autorizaţilor SC ARHIVARUL SRL s-a implicat în
extinderea activităţii şi integrarea în piaţa serviciilor arhivistice prin încheierea
unor contracte de prelucrare a arhivelor cu diferite instituţii şcolare. Mai mult
decât atât societatea a intrat şi pe piaţa societăţilor aflate în evidenţa lichidatorilor,
licitând pentru prelucrarea şi preluarea unor astfel de arhive. În plus, interesată
fiind de extinderea serviciilor oferite, în data de 05 august 2015 SC ARHIVARUL
SRL a solicitat autorizarea serviciului de legătorie, aceasta fiind în curs de
derulare. Ca dovadă necesară personalului a fost prezentată o copie a unei diplome
de absolvire a cursurilor de calificare în meseria de tipograf, precum şi copie după
cartea de muncă care a înregistrat activitatea la mai multe societăţi tipografice în
ocupaţia de legător manual.
Înregistrată la Registrul comerţului cu nr. J/33/33/2002 dar existentă pe
piaţă cu aproximativ doi ani înainte, în data de 08 ianuarie 2015 SC ARCHIVE
PRO CONSULTING SRL Suceava a solicitat eliberarea autorizaţiei pentru
serviciul de prelucrare a arhivelor. Într-o primă etapă s-a solicitat completarea
documentaţiei cu dovezi privind utilizarea sediului social, întocmirea unor fişe
ale posturilor ca anexe la contractele de muncă. De asemenea era necesară completarea procedurilor de lucru cu prevederi mai precise conforme legislaţiei şi
instrucţiunilor în vigoare. Nu era îndeplinită nici condiţia angajării a câte două
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persoane calificate în ocupaţiile de arhivist şi arhivar. Soluţia găsită a fost
angajarea unor absolvenţi al Facultăţii de istorie şi geografie cu modulul
Arhivistică. După refacerea, completarea documentaţiei şi verificarea condiţiilor
de avizare s-a constatat că societatea desfăşoară servicii de prelucrare a arhivelor
la diferite unităţi din domeniul silvic, la şcoli şi primării din raza judeţului
Suceava. În data de 16 aprilie 2015 a fost eliberată autorizaţia cu nr. 63/2015.
În baza activităţii desfăşurate şi a solicitărilor curente, în data de 4 iunie
2015 SC ARCHIVE PRO CONSULTING SRL a solicitat autorizarea pentru
serviciul de legătorie. Prezentându-se ca dovadă a calificării persoanei angajate o
diplomă de absolvire a unei şcoli profesionale pentru lucrătorii tipografi şi dovezi
privind experienţa ca legător manual a fost solicitată completarea documentaţiei
depuse iniţial cu înregistrarea procedurilor de lucru precum şi completarea listei
de inventar a instrumentarului de legătorie. În data de 24 iulie 2015 a fost
eliberată autorizaţia cu nr. 132. Serviciile arhivistice, atât prelucrarea cât şi
legătoria, urmau a fi prestate la sediul beneficiarilor.
Cu o activitate legată de cea a SC ARCHIVE PRO CONSULTING SRL,
în data de 25 iunie 2015 era înregistrată solicitarea SC BIBLIO CONSULT SRL
Suceava tot pentru autorizarea serviciului de legătorie. Ca legător manual era
angajată aceiaşi persoană cu o altă fracţiune de normă. De bună seamă era diferită
şi adresa sediului social. Autorizaţia a fost eliberată în data de 18 august 2015,
având numărul 141/2015. La mai bine de un an de la intrarea în vigoare a
termenului prevăzut de legea 138/2013 se constată că în raza judeţului Suceava
îşi desfăşoară activitatea un număr de 7 societăţi dintre care trei pentru serviciile
de păstrare, prelucrare şi utilizare; una pentru serviciile de prelucrare şi legătorie
şi alte patru numai pentru serviciul de legătorie. Este în curs procedura de
acordare a autorizaţiei de activitate pentru serviciul de legătorie în cazul SC
ARHIVARUL SRL Suceava care va deveni astfel una din puţinele societăţi din
ţară autorizate pentru mai mult de trei servicii, oferind o gamă completă şi putând
solicita în viitor şi autorizarea pentru restaurare şi arhivarea electronică. Faţă de
cele înregistrate la Registrul comerţului cu codul CAEN 91 O1 au rămas în afara
autorizării un număr de 1O societăţi dintre care doar două mai desfăşoară activităţi
după 2013, fără a fi intrat în legalitate.
Experienţa de mai bine de un an care a urmat aplicării Legii 138/2013 a
scos la iveală câteva realităţi: competenţa profesională a personalului angajat este
de multe ori mai uşor de dovedit în cazul arhiviştilor decât în cazul arhivarilor. La
universitatea din Suceava, atât la Facultatea de Istorie şi Geografie (specializarea
istorie) cât şi la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică
(specializarea administraţie publică), se desfăşoară de mai multă vreme şi cursuri
de arhivistică şi documentaristică. În privinţa arhivarilor fie au fost solicitaţi
absolvenţi ai unor asemenea studii (teoretic supracalificaţi) sau, întrucât s-a folosit
posibilitatea angajării cu fracţiuni de normă, mai multe societăţi au putut angaja
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ai Arhivelor Naţionale (cei cu adevărat calificaţi), aceiaşi la societăţi
diferite. Practic doar aceştia din urmă au putut efectua activităţi arhivistice mai
complexe iar ceilalţi au putut totuşi învăţa "din mers" multe operaţiuni practice. În
privinţa legătorilor au putut fi folosite persoane calificate care au lucrat la diferite
tipografii. O provocare rămâne încă dovedirea calificării în profesia de restaurator,
deşi la Suceava există un laborator zonal de restaurare muzeală, iar la Facultatea
de istorie se desfăşoară unele cursuri de profil.
Ceva mai simplă pare asigurarea bazei materiale şi a dotărilor, posibile cu
voinţă şi ceva investiţii nu întotdeauna foarte costisitoare. S-a demonstrat de către
unele societăţi că pot fi accesate şi fonduri europene pentru dotări de arhivă, astfel
încât deja unele societăţi au un potenţial material mai ridicat decât cel al Arhivelor
Naţionale 36 . În sfărşit, elaborarea unor reglementări interne adecvate legislaţiei şi
practicii arhivistice contemporane e doar o problemă de consultanţă care poate fi
uşor rezolvată. În activitatea societăţilor de arhivare se constată serioase întârzieri
în depunerea notificărilor legale privind preluarea fondurilor arhivistice. Problema
poate fi depăşită printr-un control mai riguros din partea Arhivelor Naţionale. De
asemenea se poate uşor constata că majoritatea societăţilor autorizate pentru
servicii de legătorie efectuează în realitate şi prelucrarea arhivelor. Problema
poate fi rezolvată prin controlul Arhivelor Naţionale, prin aplicarea unor sancţiuni
mai aspre şi mai ales prin stimularea estinderii serviciilor oferite de societăţile
autorizate pentru păstrare şi prelucrare. Desigur că piaţa poate conduce în mod
natural către această din urmă soluţie şi către eliminarea intruşilor. În acest mod
nu pare a fi prea depărtată ziua în care şi societăţile româneşti de arhivare vor
urma modelul IRON MOUNT AIN sau ARCHIVECO, exemplul oferit de SC
SERVICII DEPOZITARE şi ARHIV ARE SDA Braşov, SC A&B ACTIV SRL
Bucureşti, SC STEFADINA COMSERV SRL Bucureşti, SC PRICE BANKS
SRL Iaşi sau SC UBERUM SRL Brăila fiind concludent. Şi atenţie ! Alte
asemenea societăţi vin tare din urmă. În lipsa unor investiţii serioase Arhivele
Naţionale riscă să rămână şi fără personalul destul de bine calificat, singurul lor
atu în faţa societăţilor de arhivare căci în privinţa spaţiilor şi dotărilor sunt demult
depăşite. Vor solicita oare atunci prestarea unor servicii calificate de către
societăţile autorizate?

SC ARHIVARUL SRL Suceava are deja dotări la nivelul cel mai avansat şi care îl depăşeşte
clar pe cel al Arhivelor Naţionale.
36
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NOI DOCUMENTE REFERITOARE LA SATUL ALBOTEŞTI
Dr. Silviu VĂCARU
Dr. Ina CHIRILĂ
New Documents Referring to the Albotesti Village

Abstract
This text is putting into circulation documentary sources less known about
a village in the Bacau county that used to be called Albotesti. The above
mentioned information was found in a document book recently acquired by the
National Archives oflasi.
The document book used to belong to the Iurascu family who owned the
village for over 300 years.
Keywords: acquisition, property, Albotesti, Bacau county
Textul de faţă îşi propune să pună în circulaţie surse documentare mai
puţin cunoscute despre fostul sat Alboteşti din ţinutul Bacău. Condica pe care o
publicăm provine dintr-o achiziţie nouă de la familia Ghibănescu. Manuscrisul a
aparţinut marelui postelnic Iordache Iuraşco, stăpân pe o treime din moşia
Alboteşti, şi a fost scris, în oraşul Bacău, de dvoreanul (curteanul) Iancu
Gheorghiadi Lascar, probabil secretarul personal al postelnicului. Operaţiunea de
copiere s-a fmalizat la 15 iunie 183 7, iar "întăririrea" documentelor s-a făcut de
către Judecătoria ţinutului Bacău, la 3 decembrie 183 7.
O particularitate a manuscrisului este aceea că în afară de documentele în
sine acesta conţine mai multe desene făcute, probabil, de cel care 1-a scris.
Primul document din condică este din 13 iunie 1622 şi este singurul care
apare şi într-un izvod de scrisori al moşiei Alboteşti, ţinutul Neamţ, aflat la
Academia Română 1• Este momentul când satul se împarte pe trei bătrâni. Din
acest moment fiecare stăpân îşi are propriile documente, moşia mergând în acest
fel până la jumătatea secolului al XIX-lea.
Satul este mult mai vechi, prima atestare documentară de care avem
cunoştinţă este din 4 mai 1584, când un Nichita din Alboteşti 2 este martor la o
vânzare.
Câteva cuvinte privitoare la evoluţia satului credem că se impun aici. Fiind
un sat dispărut este necesară localizarea sa. A fost aşezat în partea de N a
1

2

Academia Română, Documente istorice, CCCXLX/328.
DRH, A. Moldova, voi VII, întocmit de Ioan Caproşu, Bucureşti, 2012, p. 651, nr. 532.
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actualului sat Siret 3 (vechiul Căţăleşti), comuna Săuceşti. Către 1850 satul începe
să se lipească de satul Peletuci care, în anul 1856, include trupul de moşie
Alboteşti4 • La sîarşitul secolului al XIX-lea Alboteştii dispăruse ca sat, numele
desemnând doar o moşie numită Alboteşti-Peletiuci, «În care moşie aveau parte şi
paharnicul Ioniţă Iuraşcu, zestre de pe cucoana dumisale Binea şi Gh. Tătarul avea
271 stânjeni, şi nepoatele sale Catinca şi Marghioala Băncilescu; ... fără sat» 5 .
Documentele din condică se referă doar la bătrânul care a ajuns prin
cumpărări succesive la familia Iuraşcu. Între 1666 şi 1669 Stratulat Iuraşcu a făcut
mai multe cumpărături de la urmaşii lui Ţinţar. La început a luat două părnânturi
de la Nistor, fiul Agafiei Ţinţăroae devenind răzeş în moşie. De acum drumul spre
cumpărarea de pământ în această moşie era deschis. Alte cinci pământuri sunt
luate de la Pătraşco Ţinţar şi cu toţi ai lui, pentru ca la 9 decembrie 1679
pârcă1abul Strătulat Iuraşco să cumpere de la urmaşii aceluiaşi Pătraşco Ţinţar "a
lor dreaptă ocină şi moşie" "dintr-a treia parte de sat, dintr-o parte, a treia parte".
De acum înainte până în anul 1837 când fostul mare postelnic Iordache Iuraşco
cerea domnului să i se facă "luminată cartea mării tale de hotărât cătră dumnealor
isprav(ni)cii de ţânut(u1) Neamţului, ca după scrisorile ce am să-mi aleagă părţile"
s-au făcut mai multe cumpărături din acea a treia parte ce era a Ţânţăreştilor.
Toate zapisele de cumpărare sunt trecute în această condică.
Legate după modelul unei condici de mici dimensiuni (21,7x17,5 cm),
textele celor 16 documente au fost scrise în ordine cronologică, de aceeaşi mână,
fiecare filă având conţinutul, scris cu cerneală neagră, încadrat într-un chenar roşu
(19x15 cm). Condica are 16 file legate cu aţă subţire de culoare maro-roşiatic.
Probabil a avut coperţi, care în momentul de faţă lipsesc.
Prima pagină are în partea de sus un desen foarte frumos colorat care
încearcă probabil să prezinte principalele activităţi şi bogăţii ale moşiei. Împărţit
în două registre de un pergament desfăşurat pe care scrie Copiile acturilor de
Alboteşti, în partea stângă este reprezentat un deal pe care se află nouă căpiţe de
făn, un ţăran în picioare îmbrăcat cu pantaloni şi cămaşă peste ei, ambele de
culoare albă, încins cu brâu, o casă ţărănească cu un geam, acoperită cu stuf şi un
fănar. În partea dreaptă este stilizată o pădure de foioase şi conifere, un mic
pârâiaş ce curge din pădure, un ţăran prăşind şi, probabil o îantână.
Toate literele iniţiale sunt incluse în mod artistic în desene care reproduc
imaginea: unor obiecte sugestive. Avern, aşadar reprezentat un pergament
desfăşurat, foarte frumos colorat (documentul 1), un baldachin cu o coroană
Tezaurul toponimie al României. Moldova. Volumul 1. Repertoriul istoric al unităţilor
administrativ-teritoriale. 1772-1988. Partea 1. A. Unităţi simple (Lcalităţi şi moşii). A-0,
Bucureşti, 1991, p. 9 (sub voce).
4
Ibidem, vol. II, Bucureşti, 1992, p. 856 (sub voce).
5
Cf. Marele dicţionar geografic al României, alcătuit de George Ioan Lahovari, C. 1 Brătianu şi
Grigore G. Tocilescu, vol. 1, Bucureşti, 1898, p. 44 (sub voce).
3
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(documentul 2), o carte închisă cu ferecătură de aur (documentul 3), motive
florale (documentele 4, 5 şi 6, 10, 12, 13), un romb împărţit în mai multe pătrate
colorate (documentul 7), o vază cu flori (documentul 8), un ceas străpuns de două
săgeţi în formă de x (documentul 9), o casă ( docwnentul 11 ). Caligrafia extrem de
îngrijită şi maniera în care au fost realizate aceste desene demonstrează că cel care
le-a realizat, nu era doar un copist experimentat, ci şi un pictor foarte talentat,
înzestrat cu un spirit fin de observaţie a realităţi înconjurătoare.
Condica se află în păstrarea Arhivelor Naţionale din Iaşi, făcând parte din
colecţia achiziţionată în 2015 de la urmaşii cunoscutului editor de documente
Gheorghe Ghibănescu. Nu ştim cum a ajuns această condică în posesia
colecţionarului şi nici de la cine provine, deoarece nu are alte însemnări. La o
primă cercetare a cunoscutelor ediţii de documente, se pare că aceste mărturii
documentare sunt inedite, iar editarea lor integrală, aduce în circuitul ştiinţific nu
doar o exemplu a evoluţiei proprietăţii, ci şi un fragment important din istoria
fostului sat Alboteşti.

Copiile actelor de

Alboteşti

No. 1
Mafiei şi Pintilei şi fraţii lor, feciorii lui Miron de Grădeşti, înşine de noi
mărturisim întru acest zapis, cum noi am vândut a noastră dreaptă ocină, a treia
parte de sat de Alboteşti, de nimenea nevoiţi, nici împresuraţi. Deci o am vândut
drept şasăzeci de taleri, bani buni, din casa popii lui Grozav şi a mulţi oameni
buni, cu tot venitul.
Şi au dat acei toţi Ţinţariu de Peletiug, bani, el cu Agahia, şasăzeci taleri,
dinaintea Zăpalcei şi a lui Silion, şi Ionaşco Preavul, şi Onaşco Bumaia, şi
Grigorie Caş, şi Nuvac, şi Serghie de Căţăl/f. 1 v.//leşti, Eremia diacon, şi Ion
Leavul, şi Gliga, şi Toader Zăpalcea, şi Ion Ia ... 6 /nu să cunoaşte/.
Acest zapis ca să hie de mărturie şi tărie şi de la noi o cină în veci de veci 7 .
Ve leat ;3jM IOHH(e)
A(bi)He.
7130 <1622> iuni(e) 13 zile 8 •
Judecătoria ţinut(ului) Bacău.
Fiind întocmai cu orighinalul, să
încredinţază. 1837 dechemv(rie) 3. No. 8.930. Ion Lupaşc, paharnic. Alecu
Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi Haciungu 9 .

m

1/f. 2 r./1
6
7

8

Aşa în orig.
Urmează un cerc colorat în albastru şi roşu, în interior având scris L(ocul) p(eceţii) vânzător.
EDITII: DJR, A. Moldova, veacul XVII, voi. V, p. 143, nr. 198 (după originalul aflat la

Academia Română, Documente istorice, CCCXLI/17). Există
între cele două documente.
9
Urmează sigiliul Judecătoriei Bacău imprimat în tuş negru.

diferenţe
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Documentul nr. 1

No.2
Ion Vasâlie vo(i)evoda, bojia m(i)lostia gospodar Zemli Moldavscoi. Datam cartea domnii mele slugei noastre lui Pătraşco din Peletiuci, spre ceea el să fie
tare şi puternic cu cartea domnii mele, aş ţine şi aş apăra a sa direaptă ocină şi
cumpărătură cât să va alege partea lui în sat în Alboteşti, cât vor şti oamenii buni,
https://biblioteca-digitala.ro
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în vatra satului şi în ţareni, şi fănaţ şi în tot locul, nimea să nu aibă treabă cu
partea lui, pentru căci s-au pârât Pătraşco cu Eremia de faţă înaintea domnii mele
şi 1-au rămas pre Eremia. Şi să nu să mai pârască //f 2 v.// de aceasta pâr în veci.
Şi să ţie el cum au ţinut părinţii lui.
Leat ;3PMH IMH(e) Mi.
7148 <1640> iuli(e) 11 10 •
Cum au avut

şi mărturie

pre

Mihăilă şi

pre

Ionaşco

din Peletiug.

Judecătoria

ţinut(ului) Bacău. Fiind întocmai cu orighinalul, să
1837 dechemv(rie) 3. No. 8.931. Ion Lupaşcu, paharnic. Alecu
Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi Haciungu 11 •
încredinţază.

//f 3 r./1
No. 3
Adecă eu, Gligoraş, şi frate-meu Andrei, şi suru-me Irodina, şi soru-me
Ioana, feciorii lui Patraşco Ţinţar din sat din Alboteşti, scriem şi mărturisim cu
cest adevărat zapis al nostru cum de nimea silit, nici asuprit, ci de a noastră
bunăvo(i)e, am vândut a noastră dreaptă ocină şi moşie, din sat din Alboteşti,
dintr-a treia parte de sat, dintr-o parte, a treia parte, precum să împarte satul, am
vândut dumisale pârcălabului Stratului, feciorul lui Iuraşco, ca să hie dumisale
dreaptă ocină şi moşie, şi jupânesii dumisale, şi cuconilor dumisale. Şi o am
vândut drept 20 lei bătuţi. Care moşie este cumpărată de moşul nostru Ţinţar de la
Mafiei şi de la Pintilei şi de la fraţii lor, feciorii lui Miron din Grăjdeni, acea parte
o am vândut du//f 3 v.//misale, precum mai sus să scrie. Şi ne-au făcut plata
deplin dumnealui precum ne-au fost tocmala.
Şi această tocmală o am făcut denaintea dumisale lui Vasilie Vamav de
Săcuieni, şi Toader a Măricăi de Giuleşti, şi Toader căpitanul tij ot tam, şi
Grigorcea Şoldan de Şofrăceşti, şi Vasilie Humea ot Săcuieni, şi Ştefan, feciorul
lui Ciocârlie de Cârleşti.
Deci noi cari mai sus sintem iscăliţi, văzând noi făcând dumnealui plata
deplin am iscălit şi ne-am pus peceţile ca să hie de mare credinţă. Şi un zapis
carile au fost de cumpărătură de la moşul nostru, de la Ţinţariu, l-am dat la mâna
dumisale.
De a//f 3 r.//ceasta scriem ca să să ştie.
V(ă) leat ;3ji'iiH AEKEMs(p"le) .;'/7188 <1679> dechemv(rie) 9.
Irodiana; Andrei; Gligoraş; Iona 12 • Iscăliţi: Vasile Vamav; Toader
căpitanul; Ştefan Ciocârlie.
10
11

12

Urmează un cerc în care este scris: "Locul" p(eceţii) g(os)pod".
Urmează sigiliul Judecătoriei Bacău imprimat în tuş negru.
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Şi eu Ştefan, ficiorullui Vamav, am scris să să ştie.
ţinut(ului) Bacău.
Fiind întocmai cu orighinalul, să
încredinţază. 1837 dechemv(rie) 3. No. 8.932. Ion Lupaşcu, paharnic. Alecu
Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi Haciungu 13 •

t

Judecătoria

1/f. 3 v.//
No.4
eu Gavril şi Ion şi Gorghiţă şi Aniţa, feciorii lui Arsene din
Căţăleşti, scriem şi mărturisim cu acest adevărat zapis al nostru cum de nime siliţi,
nici asupriţi, ci de a noastră bunăvoie, am vândut a noastră direaptă ocină şi moşie
din sat din Alboteşti, din ţinutul Neamţului, din trei bătrâni ce umblă satul, din trei
bătrâni a cincea parte, partea tătâne nostru, am vândut dumisale pârcălabului
Stratului şi giupânesii dumisale, din siliştea de sat şi din ţarină, şi din bălţi cu
peşte, şi din pădure şi din tot locul cu tot venitul ce să va alge partea noastră.
Aşijderea am mai vândut doî pământuri din ţarenă, din partea unchi(ului)
nostru lui Toader, ca să fie dumisale direaptă ocină şi moşie şi cuconilor dumisale
1/f. 4 r./1 şi nepoţilor dumisale, în veci.
Şi acest zapis s-au făcut dinaintea lui Chiriiac, unchi(ul) nostru, şi
dinaintea lui Constandin de Şerbeşti, şi a lui Istratati 14 ot tam, şi a lui Ion a
Smărandei din Căţăleşti.
Şi am vândut dirept doisprezece lei.
Deci şi noi cari mai sus sântem scrişi văzând plata deplin ne-am şi iscălit,
ca să ştie.
Şi eu Mihălachi Trencheş am scris zapisul.
15
Ve let ~" M(ilc.t.)l.\4 MApTfie) 81 1791 <1683> mart(ie) 2.
Gavril; Ion; Gheorghiţă; Aniţa; Costantin ot Şerbeşti 16 ; Istratie ot Şerbeşti.
Iscălit: Mihalachi.
Adecă

Judecătoria

ţinut(ului)

Bacău.

Fiind întocmai cu orighinalul, să
încredinţază. 1837 dechemv(rie) 3. No. 8.933. Ion Lupaşcu, paharnic. Alecu
Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi Haciungu 17 •
1/f. 4 v.//
No. 5
Adecă eu Gligorie Ţinţar şi cu feciorii mei anume Lupul şi Ion, scriem şi
mărturisim cu cest adevărat zapis al nostru precum de nime siliţi, nici asupriţi, şi
de a noastră bunăvoie am vândut dumisale Stratului Iuraşco, pârcălabului, a
13
14

15
16

17

Urmează sigiliul Judecătoriei Bacău imprimat în tuş negru.
Aşa în orig.
Greşită calcularea anilor, corect 1683.
Între literele numelor există câte un cerc, care marchează semnul punerii degetului.
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noastră dreaptă ocină şi moşie

din sat din Alboteşti, din vatra satului şi din bălţi cu
câmp, din pădure şi din tot locul cu tot venitul ce să va alege partea
noastră, am vândut dumisale precum mai sus scrie, să fie dumisale dreaptă ocină
şi moşie în veci neclătit.
Şi la făcutul acestui zaspis s-au tâmplat Ionaşco Ţinţar, frate-meu, şi
Istratie de Şerbeşti, şi Constandin de Şer //f. 5 r./1 beşti şi alţi oameni buni, cari sau prilejit.
Şi pentru credinţă ne( -am) pus degetele şi iscăliturile ca să fie de credinţă.
------- '""10 e
......... / 7192 18 <1 684 > mam
. 5.
Let >~<3fl"'R
Gligorie; Lupul; Ionnu; Ionaşco; Costantin 19 •
Şi eu Miron, feciorul potrupop(ului am), scris zapisul să-s /rupt/.

peşte, şi

Judecătoria

ţinut(ului) Bacău.
Fiind întocmai cu orighinalul, să
1837 dechemv(rie) 3. No. 8.934. Ion Lupaşcu, paharnic. Alecu
Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi Haciungu 20 .

încredinţază.

1/f. 6 r./1
No. 6
Adecă eu Ioana, fata Alexandrei Rătbăsoai, nepoata lui Ion Ciomârtan,
femeia lui Ştefan Ţar, scriem şi mărturisim noi cu cest adevărat zapis al nostru că
noi de nime siliţi, nici asupriţi, ci de a noastră bunăvoie am dat şi am dăruit a
noastră dreaptă ocină şi moşie din sat din Alboteşti dumisale Stratului Ioraşco,
pârcălabului, din tot locul venitul ce să va alege partea mea pentru mult bine ce
ne-au făcut dumnealui noî. Pentru aceasta am dat şi am dăruit şi noi această parte,
care mai sus scrie, să fie dumisale moşie în vechi neclătit, şi giupânesăi dumisale,
şi cuconilor dumisale.
Şi la făcutul lui acest zapis s-au prilejit mulţi oameni buni, megieşi de pre
împregiur, anume: Gavril izbaş, şi Istratie ot Şerbeşti, şi Toader //f. 7 r.// Lupuş
de Spineni, şi Ionaşco Ţinţari, şi Chiriac a lui Ion Ciomârtan, şi Ion, feciorul
Smărandei şi alţi oameni buni şi boieri, carii mai gios sânt iscăliţi.
Şi pentru credinţă ne-am pus şi degetele că să fie de credinţă.
Leat ~A cenT(eMRp'le) r 1719221 <1683> sept(em)v(rie) 5.
Eu, Ionaşco; Ioana; Gavril, izbaş; Chiriac; Ion a Smarandii; Toader
22
Lupeş •
t Istratie ot Şerbeşti, martur.

18
19

20

21
22

Greşită calcularea anilor: corect 1684.
Între literele numelor există câte un cerc, care marchează semnul punerii degetului.
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ţinut(ului) Bacău. Fiind întocmai cu orighina1ul, să
1837 dechemv(rie) 3. No . 8.935. Ion Lupaşcu, paharnic. Alecu
23
Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi Haciungu •
1/f. 7 v.//

încredinţază.

Wl4. ,

23

Urmează sigiliul Judecătoriei Bacău imprimat în tuş negru.
https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XI/20 16

https://biblioteca-digitala.ro

481

482

Ac ta Bacoviensia XI/20 16

No. 7
eu, Chiriac, şi frate-meu, feciori(i) Tudoscăi Câmpeniţei, şi noi
Grigori şi fraţii mei, Stamati, feciorii lui Gligoraş Şorog, făcut-am zapisul nostru
la mâna dum(ni)ilor sale Ursului şi lui Miron, feciori(i) Stratului Iuraşco,
logofătului, pe cum noi, de nime siliţi, nici asupriţi, ce de a noastră bunăvoie, am
vândut toată partea noastră şi a fraţilor noştri câtă au fost nevândută de alţi fraţi a
noştri părintelui dum(ni)ilor sale din sat din Alboteşti, de pre apa Siretiului, din
ţânutul Neamţului. Iar de s-ar afla vro parte vândută cuiva despre neamul nostru
cuiva să nu să ţie samă căci unchii noştri au vândut părţile noastre de printr-alte
hotară. Şi de s-ar fal/f. 8 r./ ce vro-ntrebare cu noi să-şi întrebe şi de ne-ar rămâne
ca să dăm câtă parte s-ar hi vândut dintr-alte hotară ce avem de(n)preună; iar
dumilor tot să-şi ţie locul ce le-am vândut. Şi ne-au dat cincisprezece lei, bani
gata. Şi cinci lei ne-au plătit de gloaba dumisale lui vei vornicu pentru o moarte de
om ce s-au făcut pe-acel hotar, care fac doâzeci de lei bătuţi, bani daţi. Şi acmu,
după Paşti, ca să venim să alegem locul. Şi ce-a mai face să-i ne mai de, iar de n-a
agiunge să mai întoarcem şi să dăm şi zapisele ce om hi având noi la mânule
dum(ni)ilor sale.
Şi la ceastă tocmală a noastră s-au tâmplat mulţi oameni buni, cari mai
gios s-au iscălit şi pe zapisul nostru, ca să-şi facă dum(ne)lor //f. 8 v.// şi dres
domnesc ca să fie dreaptă moşie şi dum(ni)ilor sale în veci de veci.
Şi pentru credinţa ne-am iscălit să să crează.
Ot Roman, v(ă) leat
M"PTfle) K+ 17220 <1712> mart(ie) 29.
Adecă

"'m

Judecătoria

ţinut(ului) Bacău.
Fiind întocmai cu orighinalul, să
1837 dechemv(rie) 3. No. 8.936. Ion Lupaşcu, paharnic. Alecu
Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi Haciungu 24 •

încredinţază.

1/f. 9. r./1
No. 8
Adecă eu, Ghorghiţă şi cu Stamati, şi Ion şi Gvril, feciorii lui Gligoraş
Şoroagă din Albeşti, şi eu, Chiriac diaconul şi cu frate-meu Vasile şi Istrati,
feciorii Aniţei Câmpeniţii, surorii lui Grigoraş Şoroagă, scriem şi mărturisim cu
acest adevărat zapis al nostru, de nime siliţi, nici asupriţi, ci de a noastră bunăvoie,
am vândut a noastră parte de moşie din sat din Alboteşti, din ţânutul Neamţului,
de pe apa Siretiului, toată partea noastră a tuturor fraţilor noştri ce să va alege
dintr-acel hotar a Alboteştilor dumisale vatavului Ursului şi fratelui dumisale
Miron med( elnicer), feciori lor răposatului Stratulat Ioraşco logofăt drept 55 lei,
bani gata, căzând noi la mare cheltuială pentru 1/f. 9 v.// o moarte de om ce s-au
făcut în acele locuri. Carii şi dumnelor neavând bani au luat pre mori şi ne-au dat
deplin. Şi neîncăpând alţii, fiind numai domnealor răzăşi la ace silişte am vândut24

Urmează sigiliul Judecătoriei Bacău imprimat în tuş negru.
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o dumis(a)le tot locul, cu tot venitul, şi din câmp şi ţarină, şi pădure, şi silişte, şi
apa Siretiului, şi bălţi cu peşte, în tot locul tot venitul ce să va alege a treia parte,
partea noastră. Şi prea zapisul nostru ca să fie dumilor voinici hotărî şi a alege şi
aş face ispisoace domneşti de întăritură. Iar mai sculându-să alţii din rudele
noastre ca să între într-această vânzare de moşâe, al noastră dreaptă ocină, veri
cine s-ar scula noi să le dăm dintr-alte părţi de pintr-alte moşii, iar aceasta să le fie
a dum(ni)ilor sale dreaptă ocină şi mo//f. 10 r./1 şie dom(ni)ilor ale, şi ficiorilor
dum(ni)ilor sale, în veci de veci.
Şi la făcutul acestui zapis s-au tâmplat mulţi părinţi şi boieri marturi şi alţii
/rupt/ cari mai gios s-au iscălit.
Şi pentru credinţa ne-am pus şi degetele şi iscăliturile ca să fie de mare
credinţă.
Şi

zapisele cele vechi să avem a le da toate la dum(nea)lor.
Ot Roman, let ;3CK" NoeMB(p"le) K4 A('h)NH 1 7221 <1712> noiemv(rie) 21
zile.
Gheorghiţă, s(â)nă Gligoraş Şoroagă;

Vasilie

Şoroagă, vânzaş;

Gavril

Şorog, vânzaş; Ion Ţinţar a Zmarandei, vânzaş 25 ; eu, Chiriac, diacon, vânzaş;
Vasilie 26 sin Aniţei Câmpeniţei, vânzaş; Grogori, pârcălabul, martur; Andrei;
Ştefan

Bogza, căpit(an) m-am tâmplat; Ştefan, vel căp(i)t(an), m-am tâmplat; //f.
1O v.// lftirni Bogza, martur; Toader /nu să înţă1ege/; Ion Turcul.
Şi eu, Irimia clucer, am scris zapisul.
Gheorghi Rocăleţ, martor; Miron Blaş, căp(i)t(an); Vasile Hârţăscu,
căp(i)t(an); Hristofor, sin Gligorcea, m-am tâmplat; o iscălitură nu s-au putut
înţălege.

Judecătoria

ţinut(ului) Bacău. Fiind întocmai cu orighinalul, să
1837 dechemv(rie) 3. No. 8.937. Ion Lupaşcu, paharnic. Alecu
Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi Haciungu 27 •

încredinţază.

1/f. 11 r.//
No.9
Precum s-au socotit hotarăle la gloaba lui vei vomic pentru moartea
arrnanului. Din toţi răzăşii, cine pe câtă parte va ave, 19 lei, pol face gloaba cu
cheltuiala: Alboteştii cu Coţăleştii s-au socotit tot un hotar precum şi alte hotară
pen pregiur cum este în izvodul cel mare ce s-au dat la feciorii lui Istrati ot
Şerbeşti să-1 ţie. Alboteştii îmblă pe trei bătrâni. Un bătrân Ţânţăreştii, vândut tot
la Ursul, sin Iuraşco logof{ă)t. 2 bătrâni Andrieşti să împarte în 5 părţi. Acesti 5
părţi le împarte în doî Ursul Ioraşco şi cu Şorogeştii, face de parte 2 lei i 2 pol
25
26
27

Între literele numelor există câte un cerc, care marchează semnul punerii degetului.
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cheltuiala. Căţăleştii îmblă pe trei bătrâni, 2 bătrâni dede samă Ion Ţiţariu, //f. 11
v.// sin Smarandei, că-i ţine Ştefan Roset stol(nic). Iară un bătrân răzăşăscu dintracest bătrân s-au venit Ursului Iuraşco a treia parte şi o parte Şorogeştii şi alta
Ţântăreştii; şi numai ~loaba să face pe parte, să de câte 2 lei, bez 1 pol, care face
peste tot Alboteştii să 8 Căţăleştii 6 lei, 5 pol numai partea Ursului Iuraşco, 4 lei, 6
pol pe partea Şorogeştilor, 2 lei, bez 1 pol Ţânţăreştilor numai pe Căţăleşti. 6 lei, 8
pol să face lui Ştefan stol(nic) numai pe Căţăleşti.
Şi pentru credinţa au pus degitele toţi răzeşii să să ştie.
Let ;3C'KB ~eBp(b'Ap'ie) 7221 <1713> februarie.
Ion, sân Istrati; Ion Ţinţar; Ghiorghiţ Curgiou; Grap 29 Dumitraşcu Lupeş;
Apostol Beneş; Dumitraşcu Ţinţar; Ifrim Tofăniţ, zet Ştefan Ţinţar 30 .
1/f. 12 r.// Judecătoria ţinut(ului) Bacău. Fiind întocmai cu orighinalul, să
1837dechemv(rie) 3. No. 8.938. Ion Lupaşcu, paharnic. Alecu
Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi Haciungu 31 •
încredinţază.

No. 10
Izvod de zapise ce s-au găsit la com(isul) Costandin, sin Ursului Iuraşco,
pe satul Alboteşti cum arată în gios. ;3C'Or ABrb'CT lii. 7273 <1765>.
1) zapis din velet 7175 <1666 septembrie 1-1667 august 31> a lui Nistor,
fecior Agafiei Ţinţăroai, ce-au vândut 2 pământuri pol Stratului, fecior lui Iuraşco,
cu tot venitul.
1) zapis a lui Pătraşco, ficior lui Ţinţar şi //12 v.// cu femeia lui, Ştefana, şi
cu Gligori, sin lui şi cu Mirodia, fata lui, şi cu alţi feciori mai mici, au vândut 5
pământuri Stratului şi lui Pătraşco med( elnicer), cu toată partea acelor 5 pământuri
din velet 7176 <1667 septembrie 1-1668 august 31>.
1) zapis a lui G ligoraşco şi frate-său, Andrei, şi soru-sa, Irodina, şi soru-sa,
Ioana, feciorii lui Pătraşco Ţinţar, dintr-a treia parte de sat dintr-o parte, a treia
parte din velet 7188 <1679> decemv(rie) 9, au vândut Stratului Iuraşco.
1) zapis a lui G ligori Ţinţar şi cu feciorii lui, Lupul şi Ion, ce să va alege
partea lor din tot locul, cu tot vent(ul), au vândut-o Stratului Iuraşco din velet
7192 <1684> mai 5.
1) zapis a lui Gavril şi Ion şi Gheorghiţă //f. 13 r.// şi Aniţa, feciorii lui
Arsanie din Căţăleşti, din trei bătrâni ce îmblă satul, dintr-un bătrân a 5 parte,
partea Tănăsască, lui Arsene, ce să va alege cu tot venitul partea aceea, au vânduto Stratului Iuraşco. Aşijderea au mai vândut 2 pământuri din ţarină, din partea
unchiului lor lui Toader, au vândut-o Stratului, din velet 7191 <1683> mart(ie) 2
28
29

30
31

Pentru "şi".
Aşa în orig.
Între literele numelor există câte un cerc, care marchează semnul punerii degetului.
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1) zapis a lui Ioanei, fata Alexandrei Râmbăsoaei, nepoata lui Ion
Ciomârtan, femeia lui Ştefan Ţinţar, au dat danie toată partea ei cât să va alege din
tot locul cu tot venitul, au dat-o danie Stratului Iuraşco, din velet 7194 <1685>
sept(em)v(rie) 3.
1) zapis de danie a lui Chiriac, fecior lui Ion Ciomârtan, ce scrie toată
partea lui ce să va alege cu tot venitul au dat-o //f. 13 v.// danie Stratului Iuraşco,
din velet 7198 <1790> fevruar(ie) 8.
1) zapis de vânzare a Şorogeştilor pe a treia parte de sat cât să va alege din
tot locul, cu tot venitul, din velet 7223 <1714> noiemv(rie) 23, au vândut-o
Ursului, şi frăţine-său lui Miron, sin Stratului lui Ioraşco.
Judecătoria

ţinut(ului)

Bacău.

Fiind întocmai cu orighinalul, să
încredinţază. 1837 dechemv(rie) 3. No. 8.940. Ion Lupaşcu, paharnic. Alecu
Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi Haciungu 32 .

1/f. 14 r.//
No. 11
Eu, Chiriac şi eu, Gheorghiţă, făcut-am scrisoarea noastră la mâna
dumisale Ursului Iuraşco, şi dumisale lui Miron, fratele dumisale, precum ne-au
dat dumnealor bani pe o moşie de la Alboteşti, ne-au dat cincisprăzece lei pără om
măsura locul, iar după ce-om măsura de-a mai face ne-ar mai da, iar de n-a
agiunge le-om mai întoarce. Şi locul s-a alege după Paşti a fraţilor tuturor carii
sânt nevânduţi, să-I dăm dumilor sale şi dumnealor să ne facă plată pe ci-or face
deplin câţi s-a a altor fraţi am luat noi aceşti bani.
Pentru credinţa am iscălit.
Let ;3C"Kr 4npHI\Ciefe 17223 <1715> april(ie) 5.
Chiriac, căp(i)t(an).
Gheorghi, sână Şorugă33 .

1/f. 14 v.// Judecătoria ţinut(ului) Bacău. Fiind întocmai cu orighinalul, să
încredinţază. 1837 dechemv(rie) 3. No. 8.938. Ion Lupaşcu, paharnic. Alecu
Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi Haciungu 34 .
No. 12
eu, Andrei, sin Pătraşco Ţinţar de Alboteşti, scriu şi mărturisescu cu
cest zapis al meu pe cum am vândut partea me din Alboteşti dumisale lui Grigorie
cămăraşului şi mi-au dat 6 lei. Şi ce mai face să-mi mai de.
Şi pentru credinţa mi-am pus şi pecetea ca să ştie.
Adecă

32
33
34

Urmează sigiliul Judecătoriei Bacău imprimat în tuş negru.
Urmează un cerc, care marchează semnul punerii degetului.
Urmează sigiliul Judecătoriei Bacău imprimat în tuş negru.
https://biblioteca-digitala.ro

486

Acta Bacoviensia XI/20 16
Avgust 3.
Andrei.

1/f 15 r.// Judecătoria ţinut(ului) Bacău. Fiind întocmai cu orighina1ul, să
1837 dechemv(rie) 3. No. 8.941. Ion Lupaşcu, paharnic. Alecu
Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi Haciungu 35 .

încredinţază.

No. 13
Prea înălţate doamne
Jăluiescu mării

tale pentru că în moşâia Iteşti şi Alboteşti de la ţânut(ul)
Neamţului, fiindcă într-acele moşii am şi eu părţi pentru care mă rog măriei tale ca
să mi să facă lumitată cartea //f 15 v.// mării tale de hotărât cătră dumnealor
isprav(ni)cii de ţânut(ul) Neamţului, ca după scrisorile ce am să-mi aleagă părţile.
Şi după cum a fi mila mării tale.
Iordache Iuraşco, biv vel post(elnic).
În dosu1ja1obii: Mergi la dumnealui vellogoftă)t; iulii 3.
Prescrisu-s-au copiile acestea la anul1837, luna iunie 15, în
de dv( o)r( ean) Iancu Gheorghiadi Lascar.

oraşul Bacău

Judecătoria ţinut(ului) Bacău. Copia aceasta /fără de însemnarea
scriitoriului/ fiind întocmai cu orighinalul, să încredinţază. 1837 dechemv(rie) 3.
No. 8.942. Ion Lupaşcu, paharnic. Alecu Anastasiu, stolnic. Director Gheorghi
Haciungu36 .

35
36

Urmează sigiliul Judecătoriei Bacău imprimat în tuş negru.
Urmează sigiliul Judecătoriei Bacău imprimat în tuş negru.
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IUNIU LECCA (1863-1940)- FILE DE JURNAL
Prof Dumitru LECCA

Iuniu Lecca (1863-1940)- Daily Notes
Abstract
Iuniu Lecca was an important personality of the city of Bacău , the prefect
ofthe city, a deputy and a senator in the Parliament ofRomania.
He left nine sets of daily notes, which include interesting informations
about politicians ofthe time and about the important events for the country.
At his death the great historian Nicolae Iorga wrote: "Only now has passed
beyond Iuniu Lecca, the companion of my bank in the old Liberal Parliament of
reforrns. Iuniu Lecca was from one of those families who hereditary ran a whole
county. He was a fierce political combatant and he told his ideas clearly and
curagios, without diffidence in attack the intangible areas, when he thought that it
must be so".
As a recognition of his merits, a street from the commune Traian bearing
his name.
Keywords: Iuniu Lecca, Bacău , Capşa, Brătianu, politics, senator, prefect,
deputy, Radomireşti, one's own country, Sturdza, Universul newspapaer.
Membru al familiei boiereşti Lecca din
ţinutul Bacăului, Iuniu Lecca a deţinut moşiile
Radomire şti
(Letea Veche) ş i Bogdăneşti
(Traian). A fost o personalitate importantă a
oraşului ş i judeţului Bacău. Cu studii la Sorbona,
a fost prefect, deputat şi senator de Bacău în mai
multe legislaturi, reprezentând Partidul Naţional
Liberal.
Ca o recunoaştere a meritelor sale, o
stradă din comuna Traian îi poartă numele.
La moartea lui, Nicolae Iorga scria:
"Abia acuma a trecut dincolo Iuniu Lecca,
tovarăşul meu de bancă în vechiul Parlament
liberal din era reformelor. Iuniu Lecca era dintruna din acele familii care stăpâneau ereditar un
judeţ întreg. Era un aprig combatant politic şi
ideile sale ş i le spunea limpede Şi curagios,
nesfiindu-se să atace părţile intangibile, când el
credea că aşa trebuie".
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Începând din anul 1906, a scris nouă caiete de jurnal, extrem de valoroase,
care se găsesc la Arhivele Naţionale din Bucureşti, în fondul Iuniu Lecca, din care
am extras câteva din însemnările făcute în perioada 1 ianuarie - 20 octombrie
1906, tocmai pentru a evidenţia personalitatea şi implicarea sa în diverse
activităţi, pe care le prezentăm în continuare.

01/01/1906
În Bucureşti. Mers în vagon cu Radu Porumbaru. Am vorbit cu Tănase
Gheorghiu care mi-a spus de întrunire. Am mers la Poni şi cu el şi cu Gheorghiu
la Stătescu. Vorbit cu Protopopescu, care mi-a spus de întrunire. Întâi îmi spusese
Gheorghiu, faţă de N. Albu, dar citeam dorinţa în gazete. Apoi Ionel îmi spusese
că s-a amânat pe a doua zi, totuşi întrunirea a fost. Sturdza, Diamandi, Atanassiu,
Brătianu. Sturdza a vorbit. Les s.o.i. mettent les pieds dans le plat (1). Seara am
plecat la Gosa, dar imposibil. M-am întors la hotel. Era o ceaţă că nu s-a putut ieşi
din bulevard şi soarele electric, de la rădăcina stâlpului, se vedea o lumânare.
Ceva mai departe o auroră. Am avut odaia nr. 11. Am mers pe jos la gara Filaret
(nu mai fusesem niciodată acolo), am trecut prin gară, dar pe peron nici o trăsura
nu era. Am mers pe jos până la vale de unde am luat tramvaiul până în strada
Carol, unde am luat o birjă de am mers la hotel. Am ajuns la 514 ş i îndată la
întrunire, care nu se începuse. La întrunire era prea amabil cu mine Protopopescu,
care a aplaudat numai pe Brătianu şi eu numai pe Sturdza. Au fost generoşii
înţeleşi să fie numai ei la întrunire.
04/01/1906
În Radomireşti. A venit Costachi Pilat de la sărbatori. Amânat cu
Herşcovici termenul camerei. Am citit d-nei Şeptilici documente vechi. Erau
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acolo d-na Şeptilici, Adriana, născuta Emest Sturdza, sora doamnei Septilici,
doamna Kati Miclescu, Ana Ercoe Rosetti, Donici avocatul tânăr, domnişoara
Beller. Am fost cu Puiu. În Radomireşti citit englezeşte. La masă în Bacău singur.
Ionel, Luciu, Puiu la masă la Duduca unde era şi Mircea.
05/0111906
In Radomireşti. După dejun, între 2 şi 3 ~ am fost la Bogdăneşti, de am
văzut unde a pus Herşcovici moara. Trebuia pe arătură, la colţul între drumul la
Bogdăneşti şi la Prăjeşti. La 3~ am fost în Bacău la mama, unde era Niculica şi
Miss 1. A. Geere. Copiii mei erau la Duduca.
06/0111906
În Radomireşti. Am stat toată ziua în pat, culcat, am băut ceai, fiind cam
răcit. Mama s-a dus la Bacău.
07/0111906
In Radomireşti. Sfântul Ion. Am dat oamenilor 25 garafe de vin, borviz.
Am dat doctorii, o cafea cu lămâie, cu mâna mea, lui Nicu Tisescu şi l-am
tămăduit. Am dejunat în Radomireşti. Am stat la masă la mama, Ionel, Luciu,
George şi Niculica. Ziua lui Ionel, am băut şampanie, era şi Miss I.A. Geere şi
mademoiselle Bella. Franceza şi germana lui Niculica şi a Loretei. Venind în
Bacău am găsit scrisoarea generalului Cantilli de la Palermo.
17/0111906
În Bucureşti. Ajuns la 7~. Am venit într-un compartiment cu Şendrea,
tânărul. Am scris de la 8 la 11 ~ caietul cu limba engleză. La 12 ~ m-am tuns. Era
Sandu Răşcanu, 64 de ani, care îmi arată o prietenie bună, a oamenilor vechi. A
ieşit de la bărbier înaintea mea. Ne vom vedea la 2 p.m. la Adunare. La dejun, 1~
la 2. Era lângă mine Basilescu, ce mi-a cerut cuvântul. I l-am dat pentru a lucra la
ridicarea ţăranilor, pentru a avea pământul în mâinile lor. La Adunare la 2114 şi cel
dintâi deputat ce mi-a zis an bun, a fost, în faţa camerei Consiliului de Miniştri,
Ionel Brătianu. Apoi, în incintă, Costinescu, cu o nesfărşita prietenie. S-a validat
alegerea de la Buzău, Carp şi de la Râmnic. Votat mai multe recunoaşteri şi
împutemiciri de nemţi şi francezi, protestanţi şi catolici. La ieşire mi-a zis Ionel,
mergea cu Anghelescu, să merg şi eu cu ei şi am spus că merg cu Costinescu care
m-a luat în trăsură şi adus în pasajul Wilagros. Pe drum am vorbit de situaţia lui
Sturdza, partidul. Întrunire de tineri nu, să nu mai facă. La masă şi până la 12114
vorbit cu generalul Iarca despre armată.
12/0111906
Am mers la Adunare. Costinescu, scrisoarea Moldovei. Niku Ghica
Comăneşti şi Ionel Brătianu. Ştirbei mi-a spus să votez contra Bercovici. La
Adunare ajuns odată cuT. Ionescu, el în urmă în automobil sub bolta de intrare în
curtea Mitropoliei, a venit direct de la gară. Tibănescu mers la Adunare. Se zice că
Grădişteanu a dat lui Mello prea multe vagoane desfăcute şi nu le va putea furniza
la timp, însă este în lege. Nu licitaţie ci prin oferte la o dată. După masă, la 10~,
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verde la Capşa. A venit Ionel Brătianu şi mi-a zis: "te voi spune lui domnu
Sturdza că mergi la femei şi la cafenea şi nu vii la întrunire". A fost în această
seară o întrunire la Club. Am citit şi scris mai multe file engleze.
13/01/1906
În Bucureşti. Doctorul Barom a venit la mine la 1O - 11 Y2. Mi-a spus o
mulţime despre oculta. Eu nu i-am vorbit nimic. Apoi a venit Charlot Miclescu.
Am ieşit cu el, întalnit pe P. Carp, a spus că vine la Adunare. Am mers cu Albu,
merge la dejun la Brătianu. La 2 eram la Adunare. A vorbit P.Carp. Mult şi bine,
de va fi fost în înţelegere cu Vodă. A răspuns Cantacuzino, prea categoric. Am
stat la Adunare alături de Costinescu. La 6Y2 am fost la C.C. Mitză. Mi-a dat copie
de pe hrisovul Mălineştilor ce era în lada de fier a lui Jenică, de la moş Gheorghe
şi pe care 1-a dat ea generalului Năsturelu. Rău a făcut, dar nu arată ce a tăcut cu 2
hrisoave cu pecetea atâmată.
21/01/1906
În Bucureşti la 7 ajuns. În vagon cu R. Porumbaru. A fost fereastra
deschisă de un deget şi am îngheţat, erau 12 grade. La hotel, camera 12. Tuns,
încercat straiele. La bărbier, colonelul Capşa mi-a spus că generalul Cantilli, la
Roma şi Neapole, şi-a găsit beleaua, că vrea să-I otrăvească pe colonelul
Cristodorescu. La Adunare, Costinescu mi-a spus, vorba mea faţă de Carp, că nu
sunt acţionar cu Vodă la nici o întreprindere. Am combătut slab pe Lupu,
farmacistul de la Piatra. A fost susţinut de Isăcescu şi a trecut. Am luat cuvântul
pentru această combatere. Am mai împiedicat, cu N. Filipescu, votarea altora.
Vacanţă pâna miercuri. La dejun cu Roman, fratele său Frank, prezidentul de la
Roman şi Zarifopolu. Erau şi Grigore Ghica Deleni, d-na Cămărăşescu cu d-1. La
6% la d-1 Sturdza, erau d-na şi fiul.
01/03/1906
La Adunare a venit dosarul pentru infrrmierii rurale. La Senat interpelare
Sturdza politica financiară şi economică. Alexandrescu Tololoi mi-a spus că am
făcut o crimă că am combătut pe I. Brătianu şi apoi pe Sturdza, aşa oameni nu se
combat. Bădărău răspunde la dosarul judiciar al fiului lui, contesa Talievici. Slab
răspunsul, mai bine tăcea. T. Ionescu şi N ababii consternaţi. Seara întrunire la
Club. La Capşa Cretzulescu şi eu, îngheţată. Cretzulescu merge la Nice. Va spune
lui Tache că m-a văzut, dacă nu va fi plecat la Paris. T. Ionescu la Senat, în faţa
lui Ferekide mi-a zis: "Je regretle". Am zis "nu-i nimic" şi Ferekide n-a înţeles
mm1c.
03/03/1906
În Bucureşti. La Adunare am susţinut să nu se desfiinţeze gimnasiul din
Vaslui. Reporterul de la Universul a cerut să-i scriu fraza întocmai cum o
spusesem. Gr. Cantacuzino a spus: ai făcut bine. Generalul Manu şi contingentul
Armatei- cam 40 mii de oameni, dar, în particular mi-a spus că nu ştie câţi sunt.
Nu este încă recensământ tăcut. l-am spus să punem taxa pe străini şi să ne
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de serviciul lor. Va cerceta aceasta. Seara la Capşa, Dimitrescu ş.a. Era
a spus multe bazaconii. La dejun, Lupu Costachi mi-a spus: Partidul Liberal
a regretat totdeauna că n-a luat pe Enachi în guvern. Vorba a spus-o şi Eugenia
Voinescu, o ştia de la Carada, care ar fi zis: "Dacă ar fi trăit Enachi Lecca,
Brătianu n-ar fi făcut guvern fără el nici unul".
12/03/1906
La Bacău. Am citit gazetele. În Protestarea zice că la ultimul comitet
Sturdza a strâns mâna lui Protopopescu. Nu cred. Dar m-am întristat citind
aceasta. N-ar mai rămâne decât, pierzând toate iluziile, să dorim un Ţepeş Vodă.
La 1OY2 ajuns la Radomireşti. Oamenii din Prăjeşti dărâmă gardul vechi din colţul
grădinii, la frasinul cel bătrân, pentru a face altul nou. La moară, vântul a ridicat
tabla de pe moară, care trebuie bătută la loc.
29/01/1906
La 7 ajuns în Bucureşti. La gara Bacău, în wagon-lit erau d-1 şi d-na Th.
Rosetti, P. Missir, Calimache ş.a. N-am putut avea loc. Am venit, în vagon, şi de
la Mărăşeşti, doar Demetre Catargi şi eu. În gară la Bucureşti, pâna la hotel, cu
Ştefan Ioan în trăsură. Am aflat în tren că a fost ales Carp la Buzău, Dinulescu la
Giurgiu, la R. Sărat Djuvara răpune cu 3 voturi, la Roman balotează Petre Missir
69 voturi, Ciuntu 67 şi 2 anulate. Costică Cantacuzino Paşcanu şi Demetre Catargi
şi-au anulat din greşeală voturile. De vota bine Demetre Catargi ar fi fost ales P.
Missir. Mi-am cumpărat cravată 3 fr., sopon 1 fr.75, această agendă Gotha şi caiet
pentru limba engleză. La dejun, cu d-1 şi d-na Tapordea, înteleşi să mergem
împreună la d-1 şi d-na G. Cantacuzino în astă seară la inaugurarea palatului lor.
Arion în Senat moale. Titu Craioveanu ş.a., lipsă completă de direcţiune. A vorbit
deasemenea de pădure, N. Ghika.
01/02/1906
La Adunare, N. Filipescu lui Bădărău: "eşti un pungaş". Cu mare energie
am cerut în Adunare apelul nominal. S-a admis pentru a face diversiune şi a ajuta
pe N. Filipescu. Am vorbit după Adunare cu Miclescu, Popa, Scortzescu, Ştirbei,
Marghiloman şi toţi în grup în calea Victoriei. Moruzzi mi-a spus că Bădărău a
trimis martori, Ciucu şi V. Ionescu, lui Filipescu. La 2Y2 noaptea am luat ciocolată
glace la Capşa unde erau Păvălucă, Brăteşteanu, N. Ciucu, Tomescu ş.a.
17/02/1906
Vorbit în Adunare. Legea lui 1. Lahovari. Impozitul, contribuţie, asigurare
în contra lipsei. Lege rea. 11 Nu vine în ajutor decât în cazul de lipsă în mai multe
judeţe. 2/ Nu este control pentru ajutorul ce se va distribui în cereale, care ne mai
plătindu-se nu vor mai avea interes să reclame cei ce nu vor fi primit şi vor fi
trecuţi ca şi cum ar fi primit. Abuzuri mai uşor se vor face decât în legea veche
unde totuşi s-au făcut multe. Dacă va fi bună, administraţia acestui fond va ajunge
într-un număr de ani să constituie un mare tezaur, ce va putea fi de folos
incalculabil în caz de grea cumpănă a neamului român. Aceasta aveam de spus.
criţă,
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10/02/1906
Ionel pune ceva la cale cu deputaţii, le tot vorbeşte în taină. Nicu Albu este
în combinaţie. Am vorbit cu Ionel despre alegerea de la Credit şi cred că noi
suntem în majoritate. El are aerul a se îndoi. l-am spus că: ,jncep a avea
răspundere de guvern". l-am spus cuvântul pe care el îl spusese convorbirilor mai
mici în particular în Adunare, dar el a înteles "ad literam".
14/03/1906
In Radomireşti. Am citit gazetele pentru cele petrecute la Bucureşti.
Mentalitatea tuturor partidelor este să nu supere dinastia şi toţi a fi în bunele graţii
a lui Vodă. Nimeni nu-şi dă încă seama de redeşteptarea opiniunii românesti, a
românilor adevăraţi ai acestei ţări. Va veni momentul, în curând, şi vom vorbi
tuturor, verde româneşte. Pătura suprapusă, în mare număr străini de neam, va
deveni mai docilă şi maleabilă în mâna aceluia ce va putea vorbi în numele
sentimentelor neprihănite româneşti. Să fim gata pregătiţi. Studenţii români din
Bucureşti au pus în mirare pe străinii din elita românească şi de la început au avut
victorie strălucită. Cei ce nu înţeleg aspiraţiunile neamului român spuneam: "sunt
plictisiţi, acceptă de o oră, îmbrăcaţi în frac, au loc şi vor să înceapă reprezentaţia
(societatea Obolo dădea o piesă în limba franceză la Teatrul Naţional), dar în
urmă au putut să înţeleagă ce însemnează simţul naţional român". Prinţul
Ferdinand a zis.
05/04/1906
In Radomireşti. Am fost la pusul viei. La ocoale la oi. Am văzut cum stau
vtţen. Am fost la grajduri, în ograda coşarelor, în grădină. Costin cu viţeii în
grădină, trebuie daţi în vaci că nu mai dau lapte. Am fost pe malul Siretului.
Fântânarii pe fântâna din ograda coşerelui Radomireşti şi de lângă vie. Ghiţă îi
aduce. Miei peste 60 fătaţi, gemenii nu prea au ce suge. Viţeii mici, 5, din care
unul a mamei, trei a celor ce au ani slujbaşi. Trebuie să le dăm fân sau câte puţină
uruială de păpuşoi. Stupii trebuie scoşi în gradina. Unde anume?
20/10/1906
Paris. A 8 Y2 avec Ionel au Licee Louis le Grand, a la lingerie, choisit son
lit, vu classe, etude. Dejeuner ensemble chez Boulant au Boulevard Saint Michel.
A 1 heure au Licee. (2)
2/ Cu Ionel la liceul Ludovic cel Mare, la lenjerie, ales patul, văzut clasa, studiul.
Dejunat împreună la Boulant pe bulevardul Saint Michel . La 1 la liceu.
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DOCUMENTE INEDITE PRIVIND COMUNITATEA
CATOLICĂ DIN FUNDU RĂCĂCIUNI,JUDEŢUL BACĂU
Dr. Anton COŞA
Des documents inedits
sur la communaute catholique de Fundu Răcăciuni -

Bacău

Resume

L'auteur presente dans cet article que1ques documents inedits sur la
communaute catholique de Fundu Răcăciuni. Les documents proviennent des
Archives Nationales Bacău. Ils montrent, parmi d'autres choses, des moments de
la vie quotidienne, l'organisation ecclesiastique, la construction d'eglises etc.
Mots ele: Fundu Răcăciuni, archives, documents, Moldavie, catholiques.
Prin intermediul acestui articol, introducem în circuitul ştiinţific câteva
dintre documentele privitoare la comunitatea catolică din satul Fundu Răcăciuni 1,
comuna Răcăciuni, judeţul Bacău. Documentele alese provin din fondurile
Arhivelor Naţionale Bacău şi se referă în principal la organizarea eclesiastică, la
construirea bisericii romano-catolice din sat. În ceea ce priveşte aria temporală pe
care o acoperă, acestea provin din prima jumătate a secolului a secolului XX.

1.

laşi,

16 februarie 1919

DIOECESIS CATHOL. IASSIENSIS IN ROMANIA
AB OFFICIO PAROCHIALI CIVITATIS IASSIENSIS
Nr. 41/1919
Iaşi, 16 Februarie 1919

Prea Cucernice Părinte,
Mă bucur mult de hotărârea luată de Prea Cuc. V. Şi de Credincioşii din
Fundul Răcăciuni cu privire la zidirea unei biserici în acel sat şi cred că acuma
este şi momentul potrivit pentru a putea strânge sumele necesare.
Relativ la comitetul ales pentru strânge rea fondului necesar pentru zidirea
bisericei îl aprobăm cu următoarele restricţiuni:

Anton Coşa, Comunităţi le catolice din judeţul Bacău, Editura Magic Print, Oneşti, 2007, p. 98100.
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1. Sumele ce se vor încasa rând pe rând să nu fie păstrate nici de Dl.
Casier nici de vre-o altă persoană, ci să fie depuse la o bancă sigură
îndată ce încasările vor ajunge la suma de 500 (cinci sute) lei. Aşa că
nici Dl. Casier nici altă persoană să poată păstra sumă mai mare de
500 (cinci sute) lei.
2. Pentru fiecare vărsare de bani la bancă, să se elibereze din partea
băncii chitanţa respectivă, iar pe chitanţă să fie menţionat: "banii
depuşi nu se pot ridica decât cu învoirea în scris a Episcopiei Catolice
din Iaşi".
3. Deşi nu respingem concursul binevoitor al nimănuia, totuşi ca membri
în comitet nu veţi admite decât numai Catolici.
Să Vă ajute Dumnezeu, Prea Cucernicia V Ca împreună cu poporul
cuvios, să-I puteţi rădica un lăcaş în care generaţii şi generaţii să cânte laudele
Lui.
Vă salut cu stimă şi mă recomand rugăciunilor Prea Cuc. V
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Preot Dr. Diomede UlivP
Delegat Episcopal

Arhivele
7v.

Naţionale Bacău,

2. Fundu

Răcăciuni,

fond Parohia

romano-catolică

Cleja, d. 111914, f. 7r.-

8 februarie 1925
Prea înalt sfinţite,

Subsemnaţii membrii ai Comitetului construirei Bisericei catolice din
Fundu Răcăciuni, parochia Cleja, îngenunchindu-ne în faţa prea înalt sfinţiei
voastre, venim spre a vă aduce la cunoştinţă toată starea materială a satului
nostru.
1. Satul nostru aflându-se în regiunea păduroasă şi cea mai neproductivă
regiune, unde acest popor a fost adunat din vremuri grele, încă din timpul
barbarii/ar greceşti şi turceşti spre a fi adăpostiţi şi îndepărtaţi de lângă
drumurile mari pe unde circula această barbarie au devenit astăzi din

Preotul Diomede illivi s-a născut în Italia, la 16 februarie 1872. A venit împreună cu părinţii în
România, s-a înscris la Seminarul Catolic din Iaşi, a fost sfinţit preot la laşi în 26 ianuarie 1896. A
fost trimis pentru specializare la Universitatea din Fribourg, unde a obţinut doctoratul în teologie şi
filozofie. După întoarcerea în România a fost numit paroh, delegat episcopal, rector al seminarului.
A trecut la cele veşnice pe 16 decembrie 1931, fiind înmormântat în cimitirul "Eternitatea" din
Iaşi. A se vedea şi Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon, Necrolog (1600-2000), Iaşi, Editura Presa
Bună, 2001, p. 248.
2

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia Xl/20 16

495

cauza sporirii poporului atât de constrânşi încât fiecare locuitor trebuie
în depărtare pe pământuri străine în parte sau chiar în ...
spre a putea câştiga hrana zilnică.
2. Credem că acest popor atât de constrâns în viaţa socială nu poate lua
asupra lui spre a vărsa o sumă de 2 milioane precum ne devizează
antreprenorul care ne-a zidit temelia şi soclul.
3. Credem şi nădăjduim că prea înalt sfinţia voastră va bine voi a aproba ca
acest popor să ridice o biserică din lemn în cinstea prea sfintei fecioare
Maria.
Pentru ca acest locaş al sfintei fecioare să fie pus în fiinţă cât mai curând,
şi ca prea înalt sfinţia voastră să poată veni cât de curând spre a sfinţi acest sfânt
să muncească

locaş.
Ştiind că clădindu-se biserica din cărămidă sau piatră, biserica nu va
putea figura în acest scop nici în 1O/zece ani de zile, pentru că drept vorbind acest
sat chiar să fie pus în vânzare nu va putea costa 2. 000. 000.
Îngenunchindu-ne în faţa prea înalt sfinţiei voastre vă rugăm să bine voiţi
a decide şi a ne răspunde la umilita noastră rugăminte.
Comitetul construirei bisericei catolice Fundu Răcăciuni
1. Cochior, M Cochior, Ianus Polcovnicu, Mihai D. Sep, M. Duma, Gh.
Andrei, Mihai Patras, M. Bărbuţ, Petrea Gh. Megyari, Mihai Ciceu Patrasc,
Petrea M. Ciuraru, 1. Duma, Anton A. Duma, Ianuş Meşterca.

Arhivele Naţionale
r.v. bis-145.
3. Fundu

Bacău,

Răcăciuni,

fond Parohia

romano-catolică

Cleja, d. 1/1925, f. 144

mai 1925

Comitetul Construirii Bisericii Catolice din Fundu Răcăciuni

Onor. Episcop de Iaşi
Prea Cucernice Părinte,
Noi Comitetul construirei Bisericei din Fundu Răcăciuni, precum şi toţi
locuitorii în acord venim cu lacrămi în ochi a Vă ruga să bine voiţi a ne admite ca
construirea sfintei Biserici a maicei Domnului să fie construită din lemn de stejar
care să poate procura din apropiere fiindcă ne găsim pe regiune păduroasă.
Deşi temelia şi soclul s-a ridicat din piatră, însă după devizul făcut de
antreprenorul din trecut ne-ar costa de peste (2 milioane) 2. 000. 000 pe care sumă
nu o putem ridica nici în timp de 1O ani după starea în care ne aflăm.
De aceia vă rugăm încă odată a ne admite şi a ne răspunde pe adresa
casierului Construirei Bisericei, anume Martin Cochior.
Cu supunere vă sărutăm mânile şi iscălim.
https://biblioteca-digitala.ro
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Comitet: M. Cochior, Martin P. Iştoc, Gh. Andrei, Mihai Duma Sep, Ianuş
Polcovnicu, M. Duma, Mihai Patraşcu, 1. Cochior, M. Bărbuţă, Martin !stoc,
Martin Iacob, Gh. Gherghef, Anton Sabou, Ferenţ Francu, Petrea Bulai Deac,
lanoş Baba, Martin Demşa, Petrea Ciceu, lanoş Tamaş, Mihai Bulai Antal,
Martin Balint, 1. Ciuraru, Gh. Cochior, lanoş Gh. Andrei, Andrei Gh. Cochior,
Petre P. Cochior, Petre Gh. Patraşcu, Gh. Polcovnicu, Petrea M. Baba, Martin
Baba, Gh. Iştoc, Mihai Ambaruş, Mihai Cabalaş, Mihai M Ciurariu, lojii
Ambaruş, Gh. Cochior, Feer Gh. loji, Mihai F. Baba, Mihai Duma Trunchi, Ianoş
Duma Trunchi, Ferenţ Comsa, Mihai Duboi Ştefan, Petre P. Iştoc, Martin
Grădinaru, Ilie Unguru, Ilie Frâncu, Gheorghe Frâncu, Martin Frâncu, Gh.
Tamaş, Mihai Patrasc, Martin Patraşc, Ştefan Tamaş, Gherghel Tamaş, Martin
Mesterca, Ştefan Cochior, Mihai Ignat, Mihai M Farcaş, Petrea M. Bulai, Mihai
Bodou, Gheorghe Dobos, Mihai Ciceu, Ianuş Balan, Ianus P. Ciurea, Ianus
Tamaş, Mihai Gh. Sarea, Martin D. Balan, Ştefan Ianău, Gherghel Andrei,
Gheorghe M. Andrei, Ianus 1. Dobos, Gheorghe Dobos, Martin Bulaica, Mihai
Bulaica, Anton C. Tamaş, Gherghel Voidoc, Petrea Dobos, Anton Gh. Andrei,
Petrea !stoc, lojă Demşa, Martin Cochior Antal, Gh. 1. Demşa, Petrea Demşa,
lojă Coşa, Antal 1. Bulai, Ştefan 1. Bulai, Martin Gh. Farţadi, Gheorghe Barbuţ,
Gheorghe Bulai, Mihai Benca, Ianuş Iacob, Mihai Porundi, lojă Balan, Mihai
Vacaru, Mihai St. Ciurea, Gh. Cochior, Anton Adam, Martin Bulai, Stefan Bulai
Mihai, Gheorghe Feier.

Arhivele Naţionale
144r.-144v.
4.

Bacău,

Bacău,

fond Parohia

romano-catolică

Cleja, d. 1/1925, f.

12 mai 1925

NETTO Întreprinderi Technice Bacău
Bacău, 12 mai 1925
Sfinţiei Sale Părintelui Ion Poglut3
Preotul Ioan Poglut s-a născut la Roman, pe 10 ianuarie 1874. A studiat la Seminarul catolic din
a fost sfinţit preot în ziua de 31 ianuarie 1897, fiind trimis de episcopul Dominic Jaquet
pentru specializare la Universitatea din Fribourg. După revenirea în România va sluji ca preot în
câteva comunităţi rurale, în 1921 fiind numit ca paroh la Cleja, judeţul Bacău. A murit la laşi pe 2
ianuarie 1928 şi a fost înmormântat în capela cimitirului parohial Cleja, în ziua de 4 ianuarie 1928
(Arhiva Parohiei Romano-Catolice Cleja, registru Liber Defunctorum, VI, 1918-1943, fila 161;
Anton Coşa, Cleja. Monografie etnografică, Bucureşti, Editura SemnE, 2001, p. 39-40; Pr. Iosif
Gabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 21). Din păcate, biserica de lemn din cimitirul parohial Cleja,
edificată în anul 1814 (Anton Coşa, Bisericile din Cleja, în Almanahul "Presa Bună", Iaşi, 2009,
p. 213-222), unul dintre cele mai reprezentative monumente de patrimoniu arhitectural eclesiastic
romano-catolic din Moldova, alături de biserica de lemn cu hramul "Sf. Martin", din cimitirul
comun satelor Faraoani şi Valea Mare (Anton Coşa, Monografia comunei Faraoani, Oneşti,
Editura Magic Print, 2009, p. 95-96) şi biserica de lemn din cimitirul Buchila al Parohiei RomanoCatolice Valea Seacă (Anton Coşa, Monografia comunei Nicolae Bălcescu, Bacău, Editura Babel,
3

Iaşi,
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Administrator Parohia Cleja,
V-am promis că vă voiu comunica rezultatul de la Fundu Răcăciuni în
chestia Bisericii.
Duminica 1O crt. am fost acolo chemat după cum ştiţi de câţiva oameni
din Comitet cu care m-am întâlnit la bulciu din Satul Nou 4 . M-am prezentat cu
Planurile complete pentru construcţie, Măsurătoare şi Deviz. Am ofertat să lucrez
mai departe până la complecta terminare a lucrărilor făcând un rabat de 8 la %
sub preţurile unitare din deviz, aşa că toată lucrarea complect terminată ar costa
lei 428 mii, bine înţeles mână de lucru. Tot odată depunând în mână casierului
Comitetului şi o garanţie de lei 17500 echivalentă cu 4 la % conform Art. 79-85
din legea contabilităţii publice.
Oferta mea a fost primită numai de câţiva membri în comitet cari poate îşi
dau seama de greutatea lucrului, iar parte din comitet cari cu siguranţă sunt
cointeresaţi după cum am şi aflat că Renegatul mincinosul Francesco le-a
făgăduit, bine înţeles înşelând, că alt fel nu se poate.
Văzând această debandadă în comitet şi costatând că după împăcăciunea
făcută cu acest Francesco sunt înşelaţi, am refuzat de a preda Planurile pentru
construcţie dacă nu mi se achită ceea ce mi se cuvine conform legei, eu n-am luat
planurile Măsurătoare şi Deviz pentru mine ci pentru Biserica din Fundu
Răcăciuni, după cum am şi mai spus n-am nici opreţiune dacă lucrările vor fi mai
departe executate de mine.
Pentru acest aranjament le-am dat un termen la 14 crt. după care termen
dacă nu voi primi răspuns, cu regret dar sunt nevoit a da în judecată întregul
Comitet fiind solidar la plata onorarului ce mi se cuvine.
Rog cu respect Sf Voastră să bine voiţi a comunica şi a-i face să înţeleagă
că o asemenea lucrare nu se execută fără planuri cum au ei de gând. Nu vreu să
fac ceea ce n-am făcut nici o dată dar aci sunt silit dacă nu se îndreaptă repede
lucrurile.
Primiţi vă rog asig. sentimentelor...
[Semnătură indescifrabilă]

Arhivele Naţionale
141r.-141 V.

Bacău,

fond Parohia

romano-catolică

Cleja, d. 111925, f.

201 O, p. 142) a fost distrusă în anul 2001 de autorităţile locale (în locul acestui edificiu de lemn
fiind construită o capelă de zid), care au manifestat astfel un profund dispreţ faţă de păstrarea
memoriei străbunilor, faţă valorile culturale strămoşeşti.
4
Este vorba de localitatea Satu Nou (numită ulterior Gheorghe Buzdugan, după numele fostului
regent al României, a cărui proprietate se afla în acea zonă), actualul sat Gheorghe Doja, comuna
Răcăciuni, judeţul Bacău (Anton Coşa, op. cit., 2007, p. 104-106).
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5.

laşi,

14 aprilie 1926

Episcopia Catolică de
Nr. 523/1926
Iaşi, 14 aprilie 1926

Iaşi

CUCERNICE PĂRINTE,
Îmi pare bine că lucrările pentru terminarea bisericuţei din Ciocani 5 şi din
Fundu-Răcăciuni înaintează cu spor. Precum V-am dat învoirea să sfinţiţi
bisericuta din Ciocani, aşa Vă dau învoirea şi pentru sfinţirea icoanei de la altar
"Sf Maria Magdalena", când o veţi avea.
Pentru Fundu-Răcăciuni îmi veţi mai scrie mai târziu, când veţi fi gata cu
lucrările, ca să putem fixa ziua venirii mele
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Mihai Robu
Episcop de Iaşi
Cucemiciei Sale
Părintelui IOAN POGLUT, Paroh catolic de CLEJA
Arhivele Naţionale

6. Fundu

Bacău,

Răcăciuni,

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 111925, f. 131.

1 septembrie 1926
Consimţământ

Subsemnaţii,

membrii ai comitetului de construcţie a Bisericii din Fundu
ca Domnul ecstra maistru Leopold din Bucovina să facă
acoperişul bisericii ce-o administrăm.
Pentru care dăm prezentul consimţământ garantând că nu vom mai refuza
venirea D. sale.
Drept care semnăm şi susţinem.
Comitetul de construcţie a Bisericii catolice Fundu Răcăciuni
1 septembrie 1926
Vice preşedinte Anton Benchea
Casier M. Cochior
Secretar /. Cochior
Membrii: Gh. Andrei, Gh. Sarea, Andrei Benchea, lanoş Trunchi, Mihai
/stoc, Mihai Duma, Mihai Iacob, Mihai P. Farcaş {. ..}
Răcăciuni, consimţim

Arhivele Naţionale

Bacău,

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 111925, f. 150.

Este vorba de satul Ciucani (comuna Răcăciuni, judeţul Bacău), aşezare situată între dealurile din
dreapta Siretului, pe valea pârâului Răcăciuni, la poalele dealului Ciocani (Anton Coşa, op. cit.,
2007, p. 47-50; Almanahul "Presa Bună", Iaşi, 2016, p. 281).
5
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1 septembrie 1926

Cucernice Părinte,
Relativ la înţelegerea de azi 1 septembrie 1926, vă înştiinţăm prin
prezenta că ne-am întrunit pentru a ne înţelege relativ la sfatul sfinţiei voastre.
Ne-am înţeles ca să ne lăsăm numai pe sfatul sfinţiei voastre ca să ne aduceţi
pentru lemnăria bisericii pe maestrul Leopold din Bucovina, care a făcut şi
6
acoperişul bisericii din Valea Mare , şi deci veţi binevoi a ne da sfatul trebuincios
pentru a aduce acest maestru pentru a lucra lemnăria bisericii noastre, rugânduvă să aveţi toată încrederea pentru că nu vom mai refuza cu nici un preţ venirea
maestrului pentru lucrarea lemnăriei bisericii noastre.
Pentru aceasta am făcut un consimţământ în dublu ecsemplar din care
unul îl înaintăm sfinţiei voastre, iar unul l-am alăturat la dosarul comitetului de
construcţie.

Deci

vă rugăm să

lemnăriei după

bine voiţi a chema acest maestru pentru a face devizul
care să putem face comanda pe o cale sigură nu cum a fost până

acum.
Al sfinţiei voastre supuşii
Comitetul de construcţie a Bisericii
Viei preşedinte Anton Benchea
Casier M. Cochior
Secretar 1. Cochior
Membrii: Mihai /stoc, Gh. Andrei, Gh. Sarea, Andrei Benchea, Mihai
Duma, Mihai Iacob, Mihai P. Farcaş [. ..]
Arhivele Naţionale
151r.-151 V.
8.

Iaşi,

Bacău,

fond Parohia

romano-catolică

Cleja, d. 111925, f

12 aprilie 1932

Episcopia Catolică de
Nr. 4716/1932
Iaşi, 12 aprilie 1932

laşi

Către credincioşii din FUNDU-RĂCĂCIUNI, Judeţul Bacău
IUBIŢI CREDINCIOŞI,

Este vorba de satul Valea Mare, comuna Faraoani, judeţul Bacău (Anton Coşa, op. cit., 2007, p.
215-218; idem, op. cit., Oneşti, 2009, p. 100; Almanahul .,Presa Bună", Iaşi, 2016, p. 302).

6
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Mai mulţi dintre voi aţi înaintat o jalbă la Nunţiatura Apostolică din
apoi la Arhiepiscopia Catolică din Bucureşti, apoi Nouă, la Iaşi; şi din
nou la Nunţiatura Apostolică, în care vă plângeţi de simbrie şi de taxele, ce
trebuie să le daţi pentru diferite servicii bisericeşti, ce le face Părintele vostru
Paroh.
Din cercetările ce le-am făcut atât la Părintele vostru Paroh 7, cât şi la
Părintele Decan 8 din Bacău, am aflat că plângerea voastră nu este deloc
întemeiată, şi de aceea nu poate fi satisfăcută.
Ne pare bine că aţi cheltuit mult cu ridicarea bisericii voastre: este spre
slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea voastră; şi bunul Dumnezeu vă va răsplăti
pentru aceasta. Însă e rău că luaţi fapta aceasta ca scuză, ca să nu vă plătiţi
datoriile faţă de Părintele Paroh. Şi biserica trebuia făcută, dar şi pe Părintele
Paroh trebue să-I întreţineţi, dându-i simbria obişnuită şi taxele prescrise de
Episcopie.
Simbria nu este nouă, ci este veche, aşa cum obişnuiau să o dea bunicii şi
străbunicii voştri; şi cum o dă toată lumea. Nimeni nu a cerut până acum, ca
Episcopia să reducă baniţa veche de porumb, ce se dă Părintelui Paroh. Nu e
ruşinos, ca voi singuri s-o cereţi?
Iar celelalte taxe le plătesc toţi ceilalţi credincioşi din Parohie şi din
Decanat, fără să se plângă că ar fi prea mari. E frumos ca voi singuri să vă
plângeţi? Doar nu sunteţi mai săraci decât credincioşii din alte sate! Şi apoi e
frumos ca să cheltuiţi la nunţi şi la înmormântări sume mari de bani, şi pentru
Preotul vostru să nu aveţi nimic de dat? Sau să-i aruncaţi câţiva gologani, ca la
un cerşetor? E o ruşine ceea ce vreţi să faceţi!
De aceea Vă îndemnăm să nu vă luaţi după câţiva jalbari, cari au de unde
da şi totuşi nu voesc, şi vă îndeamnă şi pe voi ceilalţi la nemulţumire şi la vrajbă
împotriva Preotului, ci faceţi-vă datoria, şi plătiţi simbria şi celelalte dări
bisericeşti după cum prescrie legea şi obiceiurile vechi, pentru ca Preotul să
poată trăi potrivit cu starea lui, şi să poată căuta de sufletele voastre fără să aibă
grija pânei de toate zilele. Atunci bunul Dumnezeu vă va binecuvânta, şi vă va da
din belşug tot ce vă trebue pentru familiile voastre, ca să nu duceţi lipsă de nimic.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Mihai Robu
Episcop de Iaşi
Bucureşti,

Arhivele Naţionale

Bacău,

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 111929, f. 78.

Paroh de Cleja era pr. Francisc Hojden (Anton Coşa, op. cit., 2001, p. 40).
Decan de Bacău era pr. Iosif Tălmăcel (Anton Coşa, Un izvor inedit privind catolicismul din
Moldova: Istoricul Parohiei Catolice de Bacău, în ,,Zargidava". Revistă de istorie, VI, Bacău,
2007' p. 50).
7

8
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Iaşi,

501

16 iulie 1931

Episcopia Catolică de
Nr. 4749/1931
Iaşi, 16 iulie 1931

Iaşi

CUCERNICE PĂRINTE,
Sfinţirea bisericii din Fundu-Răcăciuni poate să rămâie la anul viitor,
pentru ziua de bulciu, dacă a voi Dumnezeu să ajungem până atunci cu sănătate
şi voie bună.
Grădina seminarului, rămasă de la defunctul P. Poglut, s-ar putea vinde,
însă pe un preţ mai bun; nu aşa chiar pe degeaba (aproape). Fiind loc de vie şi de
casă, cred, că face macar una mie lei prăjina. Dacă cineva dă acest preţ, sau
macar 800 lei prăjina, cu cheltuielile lui, atunci poţi face târgui.
Ce-i cu via de la Răcăciuni? Ce-i cu vânzarea vinului de anul trecut? Ce
are de gând Dl. Fechet? Căci nu am încasat nimic din venitul anului trecut! Te
rog vezi să vorbeşti cu Dl. Fechet şi-mi raportează.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Mihai Robu9
Episcop de laşi
C. Sale
Părintelui FRANCIS HOJDEN10, Paroh de CLEJA
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 1/1929, f. 137.

Născut la Săbăoani, pe 1O aprilie 1884, absolvent al Seminarului roman o-catolic din Iaşi,
hirotonit preot pe 7 aprilie 1907, paroh la Văleni şi Horleşti, secretar episcopal, prefect şi profesor
la seminarul ieşean, Mihai Robu este numit episcop de papa Pius al XI-lea pe 5 iulie 1925. Primul
episcop romano-catolic indigen de Iaşi (în timpul căruia a avut loc şi încheierea Concordatului
între România şi Sfântul Scaun, la 10 mai 1927, ratificat ulterior, la 7 iulie 1929) părăseşte această
lume pe 27 septembrie 1944 (Anton Coşa, In memoriam: episcopul Mihai Robu, în "Buletin
Istoric", nr. 15 (revista Departamentului de cercetare ştiinţifică al Episcopiei Romano-Catolice de
laşi), laşi, Editura "Presa Bună", 2014, p 203-204).
10
Pr. Francisc Hojden, născut pe 24 decembrie 1899 la Colomeea (Galiţia), stabilit împreună cu
părinţii săi în România, a studiat la Seminarul catolic din Iaşi, Seminarul catolic din Bucureşti,
Colegiul ,,Brignole-Salle" din Genova, fiind sfinţit preot la 6 iunie 1925. A fost vicar parohial la
Tămăşeni (judeţul Neamţ) şi paroh la Bârgăuani (judeţul Neamţ). Timp de mai bine de 40 de ani a
fost paroh la Cleja. La 1 august 1974 trece în lumea cealaltă (Pr. losifGabor, Pr. Iosif Simon, op.
cit., p. 165; Anton Coşa, op. cit., 2001, p. 40).
9
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10.

laşi,

12 aprilie 1932

Episcopia Catolică de
Nr. 4717/1932
Iaşi, 12 aprilie 1932

Iaşi

CUCERNICE PĂRINTE,
Îţi trimit alăturat un răspuns la multiplele scrisori trimise de câţiva
nemulţumiţi
biserică

la F.

din

Fundu-Răcăciuni,

rugându-Te, ca la o ocazie, s-o

ceteşti

în

Răcăciuni.

Astăzi P. Abescu 11 a plecat la Cleja, pentru ca să-şi ia de la Valea Seacă

lucrurile de vară. Va rămânea la Sf Ta până la Sf Gheorghe, când va veni la
Vezi de aranjează cu dânsul desfacerea gospodăriei personale din Valea
Seacă; adecă vânzarea lucrurilor, ce aparţin P-Iui Abescu, pentru ca să nu mai
fie nevoie, ca P-le să se mai reîntoarcă acolo, ci să plece de la Iaşi la Grozeşti,
unde P. Ghergu 12 e dispus să-I primească şi să-/ găzduiască. Pune-i în vedere PIui Abescu, ca să nu aibă nimic de a face cu doamna Hoffmann, căci altfel voiu fi
silit să-/ pedepsesc. La Cleja, dacă crezi oportun, P. Abescu poate asculta
spovezi, însă îi opresc absolut orice activitate preoţească la Valea Seacă, afară de
sfânta Liturghie, dacă ar fi nevoie s-o celebreze acolo.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Mihai Robu
Episcop de Iaşi
Cucerniciei Sale
Părintelui FRANCIS HOJDEN, Paroh de CLEJA
Arhivele Naţionale Bacău, fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 1/1929, f. 77.
Iaşi.

11
Pr. Iulius Abesca, născut în anul 1875 la Olwniitz (Cehoslovacia), stabilit cu părinţii în
Bucovina, absolvent al Seminarului romano-catolic din Iaşi, a slujit printre altele ca paroh Ia Valea
Seacă (judeţul Bacău). A decedat pe 24 decembrie 1935 la Gherăeşti (judeţul Neamţ), unde va fi şi
înmormântat (Pr. losifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 253; Anton Coşa, op. cit., 2010, p. 144).
12
Pr. Ioan Ghergu, născut la Huşi-Comi pe 4 iunie 1894, a studiat Ia Seminarul catolic din Iaşi şi
Ia Colegiul ,,Brignole-Salle" din Genova, a fost sfinţit preot în anul 1925, a fost numit paroh la
Grozeşti (azi Oituz,judeţul Bacău). A decedat pe 5 iulie 1934 (Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op.
cit., p. 147; Anton Coşa, Monografia comunei Oituz, Oneşti, Editura Magic Print, 201 O, p. 121 ).

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia XI/20 16

11.

laşi,

503

7 mai 1932

Episcopia Catolică de
Nr. 476111932
Iaşi, 7 mai 1932

Iaşi

CUCERNICE PĂRINTE,
Sfinţirea bisericii din Fundu-Răcăciuni nu se poate face la 24 Mai, pentru
la 22 Mai am confirmaţiunea şi vizitaţiunea canonică la Galaţi, iar la 26 e
Corpus Domini la Iaşi; deci va rămânea pentru o dată, ce se va fixa mai târziu.
Cu lichidarea parohiei Valea Seacă va trebui să mă sfătuesc şi cu preoţii
de aici, P. Dumitru Romila 13 lipsind mult de acasă din cauza viilor de plantat etc.
... Aştept să vină şi P. Pal 14 • Până atunci să nu se înstrăineze nimic din casă; iar
P. Abescu să nu calce pe la Valea Seacă.
Îţi trimit alăturat şi o scrisoare pentru P. Abescu. Ceteştei-o Sf Ta, ca să
nu aibă scuză, că nu a putut-o ceti (dacă mai este pe acolo). Sf Sa să-şi facă
bagajele imediat şi să plece la P. Ghergu, la Grozeşti; altfel va veni la Iaşi, unde
îl voiu pune la pedeapsă.
Binevoeşte a da alăturatul act lui COŞA, cumpărătorul casei vândute
Episcopiei de răposatul P. Poglut, pentru ca să dovedească, că nu e dator la taxe
de moştenire; iar apoi să mi se dea actul înapoi.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Mihai Robu
Episcop de Iaşi
Cucerniciei Sale
Părintelui FRANCIS HOJDEN, Paroh de CLEJA
că

Arhivele Naţionale

Bacău,

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 111929, f. 74.

Mons. Dumitru Romila, născut la Huşi-Comi în ziua de 13 mai 1897, studiază la Seminarul
catolic din laşi, Colegiul ,,De Propaganda Fide" de la Roma, fiind sfinţit preot în 1922. Şi-a
desfăşurat activitatea în administraţia centrală a Episcopiei Catolice de la laşi, îndeplinind şi
misiunea de paroh al bisericii catedrale, precum şi pe aceea de protopop districtual. Moare la 23
ianuarie 1965 (Pr. losifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 34-35).
14
Este vorba de pr. dr. Petru Pal, născut la Pildeşti pe 24 iulie 1872, cu studii la Seminarul catolic
din laşi şi apoi la Roma, fiind sfinţit preot la 10 octombrie 1895. A fost profesor de limbă germană
la Şcoala Comercială din laşi, paroh de Cotnari, redactor la revista ,,Lumina creştinului", paroh la
Valea Seacă Trece din această lume în ziua de 31 ianuarie 1943 (Pr. Iosif Gabor, Pr. Iosif Simon,
op. cit., p. 39; Anton Coşa, op. cit., 2010, p. 144).
13
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Iaşi,

8 mai 1933

Episcopia Catolică de
Nr. 558511933
Iaşi, 8 mai 1933

Iaşi

CUCERNICE PĂRINTE,
Din diferite motive suntem siliţi a amâna conferirea Sf Mir la Sascut 15 pe
ziua de 6 August; aşa că după sfinţirea bisericii din Fundu-Răcăciuni la 24 Maiu
Ne vom reîntoarce imediat la Iaşi pentru Ziua Eroilor. Confirmaţiunea la
Ploscuţeni 16 se amână pentru o dată ce se va fixa mai târziu; poate în unire cu
Sas cut.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Mihai Robu
Episcop de Iaşi
Cucemiciei Sale
Părintelui PAROH Catolic de CLEJA
Arhivele Naţionale

13.

laşi,

Bacău,

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 111929, f. 17.

19 mai 1933

Episcopia Catolică de
Nr. 5633/1933
Iaşi, 19 mai 1933

Iaşi

CUCERNICE PĂRINTE,
Voiu sosi pentru sfinţirea bisericii din Fundu-Răcăciuni Marţi, 23 Mai, la
gara Gh. Buzdugan cu trenul personal de 14.32, plecând din Iaşi la ora 10.10
17
după noul mers al trenurilor. Cu mine va veni şi P. Szurgot , dacă nu va fi vreo
împiedecare neprevăzută.
15
Este vorba de localitatea Sascut, judeţul Bacău (Anton Coşa, op. cit., 2007, p. 172-175;
Almanahul ,.Presa Bună", Iaşi, 2016, p. 296).
16
Este vorba de satul Ploscuţeni, comuna Homocea, judeţul Vrancea (Pr. IosifGabor, Dicţionarul
comunităţilor catolice din Moldova, Bacău, Editura "Conexiuni", 1996, p. 205-206; Almanahul
,.Presa Bună", Iaşi, 2016, p. 292).
17
Este vorba de pr. IosifSchurgoth, născut la 15 martie 1905 la Frasin Gudeţul Suceava), cu studii
la Cernăuţi, Iaşi, Bucureşti şi Genova. A fost hirotonit preot la Genova în ziua de 19 decembrie
1931. A fost secretar episcopal la laşi, paroh la Crăsnişoara Veche, Siret, Gura Humorului, decan
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Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Mihai Robu
Episcop de Iaşi
Cucerniciei Sale
Părintelui FRANCIS HOJDEN, PAROH Catolic de CLEJA
Arhivele Naţionale
14.

Iaşi,

Bacău,

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 1/1929, f. 21.

19 mai 1933

Episcopia Catolică de
Nr. 5634/1933
Iaşi, 19 mai 1933

Iaşi

PREA CUCERNICE PĂRINTE,
Deşi am anunţat azi pe P. Hojden, Paroh de Cleja, că voiu sosi cu P.
Szurgot la gara Gh. Buzdugan Marţi, 23 Mai, la orele 14.32, plecând din Iaşi la
orele 10.1 O,
Fiţi bun de a da de veste Părintelui Hojden prin cineva (în scris) ori prin
telefon, pentru că nu ştiu dacă va primi până Marţi scrisoarea oficială de azi.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Mihai Robu
Episcop de Iaşi
Cucerniciei Sale
Părintelui IOSIF TĂLMĂCEL 18, PAROH 9 Catolic de BACĂU

Arhivele Naţionale

Bacău,

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 1/1929, f. 22.

de Suceava, apoi de Iaşi. Moare la 27 septembrie 1986 şi este înmormântat în cimitirul
"Eternitatea" din laşi (Pr. IosifGabor, Pr. Iosif Simon, op. cit., p. 200).
18
Pr. Iosif Tălmăce1 s-a născut la 27 noiembrie 1887 în satul Hălăuceşti (judeţul laşi). Urmează
cursuri la Seminarul franciscan din Hălăuceşti şi apoi la Roma, fiind sfinţit preot pe 26 mai 1910.
A fost vicar parohial la Săbăoani, Răducăneni, Galaţi, Huşi, paroh la Faraoani, precum şi paroh şi
decan de Bacău. Mai mult de 20 de ani administrează Parohia Poiana Micului din Suceava. Trece
în eternitate la Mărgineni (judeţul Bacău), în ziual de 12 februarie 1979, fiind înmormântat în
cavoul preoţilor din localitate (Anton Coşa, ,.Amintiri"... dintr-o arhivă inedită, în ,,Buletin
Istoric", nr. 8 (revista Departamentului de cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice de
laşi), laşi, Editura ,,Presa Bună", 2007, p. 145-152).
Anton Coşa, ,.ATHLETAE MEMORJAE". lnsemnări genealogice, biografice şi istorice, în
,,Arhiva Genealogică", VII(XII), 1-4, laşi, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever
Zotta", 2000, p. 224-225.
19
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15.

Iaşi,

3 aprilie 1935

Episcopia Catolică de
Nr. 356/1935
Iaşi, 3 aprilie 1935

Iaşi

CUCERNICE PĂRINTE,
Vă

aducem la
Freund din Iaşi, ca

cunoştinţă, că

am angajat pe domnul Inginer Sigismund
să facă după un plan unifonn măsurătoarea tuturor
pământurilor bisericeşti atât din parohii cât şi din filiale, pentru ca să fie în
arhivele parohiei şi ale Episcopiei, şi să servească la orice caz, cum era deunăzi
inventarierea prescrisă de Ministerul Cultelor.
Domnul Freund este inginer aprobat de Stat, şi lucrează în mod foarte
conştiincios. Tariful stabilit de Noi în acord cu dânsul, se va plăti din casa
bisericilor respective.
În nici un caz nu veţi admite la măsurătoare pe alt inginer, care nu are
recomandaţiunea Noastră, cum ar fi d. E. D-1 Gh. Torjescu, care s-a oferit să
lucreze la Gherăeşti, fără să aibă calificaţia necesară şi inducând în eroare pe P.
Paroh şi în cheltueli zadarnice.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Mihai Robu
Episcop de laşi
Cucerniciei Sale
Părintelui FRANCISC HOJDEN,
Paroh de CLEJA
Arhivele Naţionale
16.

Iaşi,

Bacău,

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 111934, f. 184.

20 mai 1935

Episcopia Catolică de
Nr. 475/1935
Iaşi, 20 mai 1935

Iaşi

CUCERNICE PĂRINTE,
Acordăm

dispensa de abstinenţă, cerută pentru ziua de Vineri 24 Mai,
când se serbează hramul bisericii din Fundu-Răcăciuni, atât pentru satul acela şi
musafirii lor, cât şi pentru casa parohială din Cleja, dacă vei avea preoţi străini
la cină.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
https://biblioteca-digitala.ro
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le înapoiez însutit.
Mihai Robu
Episcop de Iaşi

Cucern. Sale
Părintelui FRANCISC HOJDEN,
Paroh de CLEJA
Arhivele

17.

laşi,

Naţionale Bacău,

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 1/1934, f. 182.

23 decembrie 1940

Episcopia Catolică de Iaşi
Nr. 1152/1940
Iaşi, 23 decembrie 1940

DECRET
Pentru Parohia FUND U-RĂCĂCIUNI şi Filiale
De vreme ce credincioşii din Fundu-Răcăciuni au cerut cu insistenţă ca să
capete un Paroh propriu care să stea în satul lor,
Le vom da un Paroh la primăvară, după Paşti, când va fi mai uşor ca el să
se mute acolo.
Însă cu condiţiunea:
1. Ca credincioşii din Fundu-Răcăciuni şi filiale - Capăta 20, CiocanP 1,
BerindeştP 2 şi Răcăciuni 23 - să aibă grijă să dea tot ce trebue pentru
înzestrarea casei parohiale şi pentru începutul gospodăriei Părintelui
Paroh.
2. Ca aceiaşi credincioşi să plătească noului Paroh propriu al lor, care
va veni la începutul lui Mai, simbria dublă de până acum, adecă 100
Lei de cap de familie, şi 50 Lei de văduvi, pentru ca Părintele Paroh să
aibă cu ce trăi, cu ce se îmbrăca, cu ce duce gospodăria.

Pr. IosifGabor, op. cit., 1996, p. 65; Almanahul ,.Presa Bună", laşi, 2016, p. 299.
Anton Coşa, op. cit., 2007, p. 47-50; Almanahul ,.Presa Bună", laşi, 2016, p. 281.
22
Este vorba de satul Berindeşti, situat în vecinătatea satului Gâşteni din comuna Răcăciuni,
judeţul Bacău (Pr. Iosif Gabor, op. cit., 1996, p. 118; Almanahul ,.Presa Bună", laşi, 2016, p.
281).
23
Anton Coşa, Parohia Romana-Catolică Răcăciuni, în ,,Buletin Istoric", nr. 14 (revista
Departamentului de cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice de laşi), Iaşi, Editura ,,Presa
Bună", 2013, p. 89-120.
20
21
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Părintele

Paroh de Cleja va aduce la cunoştinţa poporului credincios din
Fd. Răcăciuni şi din filialele arătate acest Decret şi se va îngriji de
executarea lui.
La neexecutare nu vom putea da Paroh la Fd. Răcăciuni.
MihaiRobu
Episcop de Iaşi
Arhivele Naţionale

18.

laşi,

Bacău,

fond Parohia rornano-catolică Cleja, d. 111940, f. 257.

13 decembrie 1940

Episcopia Catolică de Iaşi
Nr. 109611940
Iaşi, 13 decembrie 1940

CUCERNICE PĂRINTE,
Înţeleg dorinţa credincioşilor din Fundu-Răcăciuni, ca să aibă un Preot în
satul lor; însă acum nu e cu putinţă, fiindcă e iarnă şi nu are cele trebuincioase
pentru hrană etc. Însă, dacă P-le Susan 24 e dispus să meargă acolo după Paşti, nu
am nimic contra; îi voiu da numirea cuvenită la timpul său.
Până atunci oamenii să pregătească totul pentru venirea preotului.
Simbria în bani să fie dublată: adecă de două ori cât trebuia să dea fiecare cap
de familie. Stamboala şi celelalte taxe rămân neschimbate.
Filiale ale noii parohii vor fi: Capăta, Ciocani, Berindeşti şi Răcăciuni.

Este vorba de pr. Carol Susan, născut pe 9 septembrie 1913 în satul Traian (judeţul Neamţ), cu
studii la Seminarul catolic din Iaşi, este sfinţit preot la 24 iunie 1939. A fost vicar parohial la
Dărmăneşti, Cleja şi paroh la Fundu Răcăciuni. După evenimentele din primăvara anului 1949 de
la Fundu Răcăciuni, marcate de rezistenţa anticomunistă a localnicilor şi uciderea de către forţele
de represiune comuniste a dascălului Anton Benchea (Dănuţ Doboş, Martiri şi mărturisitori ai
Bisericii Catolice din Moldova, în ,,Buletin Istoric", nr. 5, revista Departamentului de cercetare
istorică al Episcopiei Romano-Catolice de laşi, laşi, Editura ,,Presa Bună", 2004, p. 243-244),
Securitatea a operat o serie de arestări. Fiind atunci parohul comunităţii catolice din Fundu
Răcăciuni, pr. Carol Susan nu a scăpat nici el de arest (Dănuţ Doboş şi Sebastian Doboş, Biserica
Romana-Catolică din România în anii regimului comunist: 1948-1989, în în ,,Buletin Istoric", nr.
9, revista Departamentului de cercetare istorică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, laşi,
Editura ,,Presa Bună", 2008, p. 197 respectiv p. 204), fiind ulterior condamnat la 10 ani de
închisoare, din care a executat efectiv 7 ani. După eliberare, a slujit ca vicar parohial la Tămăşeni,
Bacău, paroh la Valea Seacă, Oţeleni, Dărmăneşti, Lui zi -Călugăra. A murit la 18 aprilie 1979 la
Luizi-Călugăra, fiind înmormântat în cripta capelei din cimitirul parohial (Pr. IosifGabor, Pr. Iosif
Simon, op. cit., p. 98).
24
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Cu ocaziunea sfinţirii caselor să se facă exact STA TUS ANIMARUM al
noii parohii; iar credincioşii să fie îndemnaţi a ajuta pe noul paroh, nu numai
dând simbria dublă, dar şi contribuind cu cele necesare pentru înfiinţarea unei
gospodării modeste.
Vei aduce acestea la cunoştinţa celor interesaţi; şi vei avea grijă ca la 1
Maiu 1941 P. Susan să poată ocupa noua parohie, spre slava lui Dumnezeu şi
spre mântuirea sufletelor.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Mihai Robu
Episcop de Iaşi
C. Sale·
Părintelui FRANCISC HOJDEN,
Paroh de CLEJA
Arhivele Naţionale

19.

laşi,

Bacău,

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 111940, ( 260.

23 decembrie 1940

Episcopia Catolică de Iaşi
Nr. 1153/1940
Iaşi, 23 decembrie 1940

CUCERNICE PĂRINTE,
Îţi trimit Decretul cerut pentru Fundu-Răcăciuni. Binevoeşte a-l publica,
şi

a Te îngriji de aducerea la îndeplinire a lui. Dacă locuitorii nu vor face tot ce
trebue pentru ca Preotul să poată locui şi trăi în mod cuvenit stării sale în noua
parohie, atunci să-şi ia nădejdea că vor căpăta Paroh propriu.
Voiu scrie P-Iui Demşa 25 la Măneuţi, ca să nu se vâre în treburile altora,
ci să stea liniştit, unde este, pentru a nu produce agitaţiune în poporul din Cleja.
Este vorba de pr. Petru Demşa, născut pe 4 februarie 1914 în satul Cleja, judeţul Bacău, cu
studii la Seminarul Catolic din Iaşi, hirotonit ca preot la Roma, pe 18 martie 1939. A slujit în
Bucovina, ca vi car la Măneuţi/Andrăsfalva ( 1939-5 decembrie 1940), apoi ca administrator
parohial la Rădăuţi (5 decembrie 1940-ianuarie 1941 ). În contextul demersurilor politice din 19401941, vizând plecarea secuilor din Bucovina şi stabilirea lor în Ungaria, preotul Petru Demşa s-a
remarcat ca un puternic formator de opinie în rândul catolicilor, acţionând în sensul sustinerii
plecării în Ungaria şi a catolicilor din alte sate de pe cuprinsul Diecezei de laşi. Astfel, preotul
Petru Demşa a mers în 1940 în satul natal Cleja, unde le-a vorbit localnicilor de posibilitatea
emigrării lor în Ungaria. În cursul anului 1941, după plecarea secui lor din satele bucovinene în
Ungaria, episcopul Mihai Robu îl trimite pe preotul Petru Demşa la Pustiana, unde acesta nu va sta
decât foarte puţin, plecând la rândul său în Ungaria, în toamna aceluiaşi an. Îşi va continua
activitatea ca preot în Ungaria, unde va deceda în anul 1992. În legătură cu unele aspecte
privitoare la activitatea preotului Petru Demşa în contextul evenimentelor din 1940-1941, a se

25
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Dealtfel este o versiune, că populaţiunea ungurească din Bucovina va fi
- însă nu e nimic sigur încă, nici când se va întâmpla acest lucru.
Despre catolicii din Moldova nu am auzit nimic asemănător.
Salutare şi binecuvântare în Domnul.
Mulţumesc pentru felicitări, şi le înapoiez însutit.
repatriată

Mihai Robu
Episcop de Iaşi
Cucern. Sale
FRANCISC HOJDEN,
Paroh de CLEJA

Părintelui

Arhivele Naţionale

Bacău,

fond Parohia romano-catolică Cleja, d. 111940, f. 258.

vedea articolul lui Seres Attila, Domokos Pal Peter misszioja a bukarest magyar kovetsegen
(1940-1941}, în "Magyar K.isebbseg". Nemzetpolitik:ai szemle, uj sorozat, XIV, 3-4 (53-54),
Kolozsvăr, 2009, p. 276-321.

https://biblioteca-digitala.ro

Acta Bacoviensia Xl/20 16

511

UN ALTFEL DE RAPORT LA ŞFÂRŞIT DE AN ŞCOLAR
ÎNTOCMIT LA LICEUL "ROMAN-VODĂ" DIN ORAŞUL
ROMAN
Prof. Mihaela CHELARU
Un autre type de rapport de fin d'annee scolaire
fait au lycee "Roman-Vodă" de la viDe Roman
Resume

Lors du traitement du fonds des archives du Lycee "Roman-Vodă"
Roman, ont ete identifies plusieurs documents representatifs pour l'evolution de
l'institution parmi lesquels le rapport fait par la direction de l'etablissement a la
fm de l'annee scolaire 1948-1949 qui a attire notre attention. Ce rapport a ete
con<;:u et realise d 'une maniere differente par rapport aux documents similaires
d'autres ecoles et d'autres annees. Il presente, a part les donnees statistiques, des
commentaires pertinents sur l'activite des enseignants, sur le processus instructifeducatif mais aussi des analyses critiques sur les manuels et les cursus scolaires
tout en proposant des methodes concretes pour les ameliorer. Ce sont ces
particularites qui nous ont determines a reproduire integralement ce rapport
annuel.
Mots ele: Lycee "Roman-Vodă" Roman, evolution de l'institution, processus
instructif-educatif, manuels scolaires.
La 30 septembrie 1872 1, îşi deschidea larg porţile o nouă instituţie de
învăţământ în Roman. Înfiinţarea acesteia sub denumirea de Gimnaziul "RomanVodă" Roman s-a datorat eforturilor locale căci, deşi Camera Legiuitoare votase
întemeierea şcolii la 22 ianuarie 1869 2 , ministerul a răspuns în mai multe rânduri
nefavorabil cererilor locuitorilor oraşului, motivul invocat fiind lipsa fondurilor.
Din 1872 până în anul 1885 a funcţionat cu o singură clasă, fiind
întreţinută de comuna Roman. Din 1885, întreţinerea şcolii trece pe seama statului
cu obligaţia din partea comunei şi a judeţului de a contribui cu oarecare subvenţii
anuale. În anul 1913, prin votul corpurilor legiuitoare, şcoala se transformă din
gimnaziu în liceu, având curs real şi modern. Din anul 1919 trece în întreţinerea
ministerului 3 . La 15 ianuarie 1944, liceele "Roman- Vodă" şi "SturzaArhivele Naţionale Neamţ, fond Liceul ,,Roman-Vodă" Roman, d. 111937, f. 32.
Nicolae Gr. Steţcu, Gheorghe A.M. Ciobanu, Pagini din istoria Liceului "Roman- Vodă" 18721972, Roman, 1972, p. 182.
3
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Liceul ,,Roman-Vodă" Roman, d. 111937, f. 32.
1

2
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Cantacuzino" şi-au deschis cursurile ca Liceu Mixt, dar pentru puţin timp pentru
4
că în martie cele două licee s-au separat. În anul 1959, Liceul "SturzaCantacuzino" Roman a fost desfiinţat şi s-a unificat cu Liceul "Roman- Vodă" 5 ,
funcţionând sub aceeaşi denumire până în anul 1966 când se separă din nou. La 1
septembrie 1977 cele două licee se reunifică 6 •
Gimnaziul a funcţionat la început în clădirea Şcolii Nr. 17, iar apoi în
localul propriu, construit în anul 1899 8 .
De-a lungul timpului a avut mai multe denumiri, respectiv: Gimnaziul
"Roman Vodă" Roman, Liceul "Roman Vodă" Roman, Liceul de Băieţi ,,Roman
Vodă" Roman, Şcoala Medie Nr. 1 Băieţi Roman, Şcoala Medie Nr. 1 Roman,
Liceul Nr. 1 Roman.
Pe parcursul prelucrării arhivistice, au identificate mai multe documente
reprezentative pentru evoluţia instituţiei, iar între acestea ne-a atras atenţia
raportul încheiat de conducerea liceului la sfărşitul anului şcolar 1948-1949,
acesta fiind conceput şi realizat într-o manieră deosebită faţă de documente
similare de la alte şcoli şi din alţi ani. Acesta prezintă, pe lângă date statistice, şi
comentarii pertinente referitoare la activitatea cadrelor didactice, procesul
instructiv-educativ, dar şi analize critice asupra manualelor şi programelor şcolare,
venind totodată şi cu propuneri concrete de îmbunătăţire a acestora. Tocmai aceste
particularităţi ne-au detenninat să redăm integral raportul anual respectiv.
Liceul de Băieţi Roman 9

Raport General
de activitate pe anul şcolar 1948-1949 10
1.
1.

Situaţia

de

Nr.
Clasa Înscrişi
crt.
1.
IA
34
IB
34
2.
2A
32
3.
16
4.
2B
31
3A
5.
6.
3B
19
4

5
6

sfărşit

de an _(_ciclul 1)

Promovaţi

Repetenti

24
32
28
9
27
13

7
2
4
7
2
1

Amânaţi

boală

Transfer.

Total

Premianţi

2

1

-

-

34
32
34
16
31
19

7
8
8
3
13
7

caz

-

2
5

cnrv.ro/istoric/
Nicolae Gr. Steţcu, Gheorghe A.M. Ciobanu, op. cit., p. 182.
https://www.facebook.com>media>set?set=a.2907001461 081714.1 073741882.1517125387772656&t}pe=1

7

cnrv.ro/istoric/
8
Arhivele Naţionale Neamţ, fond Liceul ,,Roman-Vodă" Roman, d. 111938, f. 5.
9
La transcrierea documentului s-a respectat ortografia şi punctuaţia din original, cu câteva
modificări tacite.
10
Arhivele Naţionale Neamt, fond Liceul ,,Roman-Vodă" Roman, d. 311948, f. 44-60.
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37
170

39

205

2

513
39

25

205

8

2

10
56

Din totalul de 25 repetenţi la ciclul 1, 21 au rămas din cauza frecvenţei, din
cauza studiilor. Cu toată munca dusă de învăţătorii claselor respective, vizite la
domiciliu, convorbiri cu părinţii nu s-a putut ajunge la un rezultat pozitiv pentru
îmbunătăţirea frecvenţei celor 21, părinţii punând în faţa învăţătorilor, lipsa de
mijloace materiale, îmbrăcăminte, încălţăminte. S-a intervenit la Crucea Roşie
pentru a se veni în ajutorul elevilor, dar fără rezultat. Cei patru rămaşi din cauza
studiilor sunt elevi nedotaţi. Procentajul: 86,92% promovaţi (scăzându-se retraşii
şi transferaţii) 13,8% repetenţi, pe ciclul!.
Situaţia de sfărşit de an ciclul II
2
PremiCori- Repe- !Nepre Re- Exma- Dece- Trans- Amânaţi
Nr.
Total
!Clasa Înscr. Prom.
an ţi
daţi
genţi ten ţi zen ţi traşi tric.
fer. ex. intreg
crt.
2
1
46
5
31
4
3
2
3
1. SA 46

2.
3.
4.
5.
6.

5B
6A
6B
7A
7B

[fota

47
43
40
50
50
281

33
33
35
40
34
206

-

2

8
6
5
4
8
35

1

-

-

6

2

-

frecvenţi

Din totalul de 252

-

3
2
1
3
5
17

2
3
1

1

-

-

-

8

1

(scăzându-se

-

-

-

-

-

1

2
3
5

47
43
45
50
50
281

neprezentaţii,

4
3
3
3
2
20
retraşii,

exmatriculaţii decedaţii şi transferaţii

au promovat direct 206 elevi. Procentajul
81,75% promovaţi; 13,88% corigenţi; 2,39% repetenţi şi 1,98%
amânaţi la examenul integral în toamnă (absolvire el. VII). În afară de cei 20
premianţi ai ciclului Il, au mai fost evidenţiaţi la învăţătură, desen, îndeletniciri
practice, purtare, frecvenţă, activitate educativă şi cercuri de elevi, cercuri de
meditaţie şi cercul ARLUS un număr de 76 elevi.
3
s·t
1 ua ta de s ta
arşt·tde an cursu 1 me d.IU
este

următorul:

r

Nr.
Promo- Cori Repe- Nepre
Clasa Înscrişi
vaţi genţi tenţi zenţi
crt.
46
1
1. 8A
54
5
-

2.
3.
4.
5.
6.
tfotal

8B
9
IOA
lOB
11

54
42
38
37
50
275

41
31
30
25
36
209

12
8
6
7
4
42

-

1

-

1

1

Retraşi

Exmatr.

2
1
1
1
2
1
8

-

Situaţia

neîncheiată

2

1

-

-

2
9

1

13

Total

Premianţi

54
54
42
38
37
50
275

3
2
3
5
3
5
21

Din totalul de 252 frecvenţi (scăzându-se neprezentaţii, retraşii,
exmatriculaţii, cei cu situaţia neîncheiată) au promovat direct 209 elevi, corigenţi
42 şi 1 repetent înainte de examen. Procentajul este următorul: 82,94% promovaţi;
16,68% corigenţi şi 0,38% repetenţi. În numărul de 21 premianţi intră şi 2
evidenţiaţi pe şcoală (unul pentru învăţătură, purtare şi activitate educati vă în
cadrul organizaţiei UTM pe şcoală şi al II -a pentru învăţătură şi purtare
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excepţională pe şcoală cu medie generală 9,91 %. În afară de aceşti 21 premianţi
au mai fost evidenţiaţi la învăţătură, desen, purtare, frecvenţă, activitate educativă
şi cercuri de elevi, cercuri de meditaţie, lucrări, muzeu, activitate ARLUS,
orchestră, educaţie- fizică, dansuri sovietice şi naţionale un număr de 1O1 elevi ai
cursului mediu.
Situaţia generală pe şcoală:
Înscrişi
- 761
Decedaţi
- 1
Promovaţi
- 585
Situaţii neîncheiate
- 13
Corigenţi
- 77
Amânaţi caz boală
- 2
Repetenţi
- 32
Transferaţi
- 9
Neprezentaţi
- 3
Amânaţi exam. integral
- 5
Retraşi
- 25
Total
- 761
Exmatriculaţi
- 9
Premianţi
- 97
Ceea ce reprezintă în procentaj (scăzându-se neprezentaţii, retraşii,
exmatriculaţii, decedaţii, cei cu situaţii neîncheiate, amânaţi din cauză de boală,
transferaţii).
Promovaţi

83,57%
Corigenţi
Il ,00%
Repetenţi
4,57%
Amânaţi exam. toamnă
0,86%
Total
100,00%
a) Analizând această situaţie la sfărşitul anului şcolar, am constatat
următoarele: Deşi la începutul lunii mai, situaţia elevilor reprezintă cea 50%
corigenţi şi repetenţi, datorită însă muncii depuse de elevi, corp didactic în
perioada de repetiţie şi pregătire a examenelor situaţia s-a îmbunătăţit simţitor.
Lipsuri în această direcţie a avut însăşi direcţia şcolii, care nu a lămurit mai din
timp, încă de la sfărşitul primului semestru pe elevi, de importanţa cercurilor de
meditaţie, punându-se în modul acesta un deosebit accent pe munca de întrajutorare şi munca în colectiv a tuturor elevilor şcoalei. În ultima perioadă (1 mai15 iunie) prin munca susţinută în orele de activitate educativă, profesorii diriginţi
au lămurit pe elevi de importanţa cercurilor de meditaţie, procedând în acelaşi
timp la organizarea lor. În sprijinul acestei acţiuni a fost mereu prezentă
activitatea organizaţiei UTM pe şcoală prin plenare, meetinguri fulger a dus
alături de şcoală o muncă de lămurire şi de dinamizare a elementelor mai bine
pregătite în a da ajutor colegilor lor pentru ridicarea nivelului de pregătire. În
privinţa purtării elevilor primul semestru şi luna martie din al doilea semestru,
unii elevi, în special de la cursul mediu s-au făcut vinovaţi de abateri de la
disciplina şcolară însă nu abateri grave. Aceste lipsuri au fost îndepărtate prin
luarea contactului cu familiile elevilor, prin scăderea notelor la purtare sau
îndepărtări din şcoală până la 3 zile. La ciclul II, doi elevi vinovaţi de furt dovedit,
au fost eliminaţi pe 7 zile (furt de cărţi din biblioteca clasei şi obiecte ale elevilor).
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Au fost pedepsiţi cu eliminare pe 7 zile şi cu plata obiectelor însuşite. Pedepsele
date, mustrare, eliminare au fost comunicate la întreaga şcoală. Alte abateri
comise de elevi au fost îndreptate în şedinţele instructiv-educative prin critică şi
autocritică. Şi în această direcţie organizaţia UTM a dat tot concursul pentru
întărirea disciplinei în şcoală. Activitatea unor diriginţi în această direcţie a trebuit
să fie îndrumată de direcţiune şi în consiliile pedagogice ale şcoalei s-a discutat,
făcându-se propuneri, fiecare diriginte luându-şi angajamente concrete pentru a
întări disciplina elevilor. Lipsuri: s-a căutat în prima perioadă a anului să se
sancţioneze abaterile, fără o prealabilă muncă de lămurire a elevilor în direcţia
disciplinei liber consimţite. În partea a II -a a anului s-a dus această muncă de
lămurire, în colaborare cu UTM.
1) Elevii slabi au fost ajutaţi, pentru a-şi ridica nivelul pregătirii lor, astfel:
- Cercuri de meditaţie pe clase;
- Angajamente individuale ale elevilor mai bine pregătiţi pentru a ridica
situaţia a 2-3 colegi;
Cercurile de meditaţie au funcţionat în special în perioada de repetiţie şi a
pregătirii examenelor. Profesorii de specialitate au urmărit activitatea acestor
cercuri; În mai mică măsură au fost supravegheate cercurile de meditaţie la fiz.
chimice (prof. C. Ciocărlan) şi 1. rusă (prof. Şt. Lozinschi). S-a interesat
îndeaproape de activitatea cercurilor: prof. A Cojocaru (matematici), P. Botoc (1.
rusă), L. Iliescu (geografia-istoria), V. Coman (matematici).
2) Terminarea programei a fost asigurată. Până la 15 mai a fost terminată
materia la majoritatea obiectelor.
a) Repetarea materiei s-a făcut astfel:
De la 15 mai a început repetiţia la toate materiile terminate. La obiectele
cu materia neterminată (matem.VIII B) predarea lecţiilor în continuare
concomitent cu repetiţia. La data de Ol.VI a fost terminată şi matematici VIII B.
Această clasă a rămas în urmă, din cauză că a început cursurile mai târziu cu 1
lună. Repetiţia materiei s-a planificat cu începere de la 15 mai la data de lO.VI şi
15.VI (care corespund cu datele de vacanţă a diferitelor clase) planul fiind astfel
alcătuit ca lecţiile de repetiţie să prezinte o legătură strânsă, avându-se în vedere
problemele centrale la fiecare materie. Planificarea materiei şi modul de lucru în
perioada de repetiţie au fost îndrumate şi verificate de organele de control ale
M.I.P. şi ale Secţiei de Învăţământ şi Cultură Roman. Lipsuri: 1) Directorul nu a
putut zilnic controla, în clase, modul de repetare. La materiile la care am asistat, în
special, la acelea unde predau profesorii suplinitori (fiz. chimice-mediu - L.
Ioniţă) am constatat că elevii erau în progres faţă de timpul anului). 2) Unii
profesori nu se ţineau de plan în repetare. (fiz.chimice C. Ciocărlan). A fost
lămurit în sensul respectării planului.
b) Cl. 1. Abecedarul partea 1, bun. Are 2 greşeli: la pag. 28, unde litera "ă"
este înglobată în cuvântul "măr", iar predarea ei ca semn nou de sunet este abia la
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pag. 31. A doua greşeală se află la pag. 35, unde semnul sunetului "d" de tipar
este înglobat în cuvintele "bade şi badea", iar predarea lui ca semn nou, apare abia
la pagina 44. Ar fi fost necesar ca literele mari de mână să fie predate în aceeaşi
lecţie cu literele mari de tipar, ca uşurare a scrierii numelor proprii.
- Abecedarul partea I are majoritatea lecţiilor prea mari şi cam greoaie.
- Abecedarul partea II şi aritmetica sunt bune.
La clasa a III-a manualele au erori de fond şi formă. La şt. naturii şi
geografie o materie neprecisă şi mai ales neatrăgătoare pentru copii.
Copiii ar fi dorit bucăţi mici din care să cunoască fauna şi flora, experienţe
pentru înţelegerea presiunii atmosferice, puterii vaporilor, electricitatea etc. La
geografie doreau să deseneze hărţi.
Cartea de citire are greşeli: pag. 8, rândurile 5 şi 16; pag. 11 rând 4 şi 5
urs-ursoaică, pag. 139 rând 18 - copiii au întrebat: ,,Dacă a scăpat mănuşile în
cazan ele s-au topit". Copiii ar fi dorit un material potrivit cu vârsta lor, solicitau
lecturi din 1. Creangă.
ARITMETICA are prea multe exerciţii de aplicare a celor 4 operaţii.
Problemele sunt unele prea grele pentru clasa a III-a, mai alea că nici nu s-au făcut
regula de trei simplă şi compusă pag. 67 şi altele. Era necesar să se facă fracţia
zecimală în clasa a III-a în locul celor ordinare, care se poate face mai cu folos în
clasa a IV-a.
Clasa a IV -a limba română nu sunt lecţii de aplicare a gramaticii. La
geografie manualul greu, fără legătură între lecţii. La şt. naturii manualul prea
complicat; la matematică- lecţii de aplicare fără lecţii explicative (geometrie).
ROMÂNA: clasa a V-a. Programa este bună. Manualele cu unele greşeli
de tipar. La gramatică e necesar să se facă şi conjugarea reflexivă, pentru a veni în
ajutor predării limbii ruse, la care se face această formă de conjugare. Sintaxa e
prea puţin dezvoltată. La clasa a V -a e nevoie de o serie de noţiuni de sintaxă mai
dezvoltate decât în clasa a IV -a.
Clasa a VI-a. Manualele au fost puse la dispoziţia elevilor cu întârziere (în
Martie). În acest timp s-au făcut lecturi din ,,Povestiri despre Lenin" (Kononov),
Amintiri din copilărie (1. Creangă). Din manuale au interesat pe elevi lecturile în
legătură cu viaţa muncitorilor din fabrici, din viaţa poporului sovietic, lecturile
care arătau conflictele între ţărănimea muncitoare şi chiaburime, precum şi lecturi
în legătură cu eroii clasei muncitoare.
Clasa a VII-a. Manualele prezintă lipsuri technice, litere sărite, cuvinte
şterse, fraze greşit construite, exemple gramaticale insuficiente concludente pentru
elevi şi prea sumar arătate noţiunile, în special cele de sintaxă. De asemenea
exemplele nu sunt totdeauna politizate. E nevoie de mai multe bucăţi de lectură
din viaţa poporului muncitor şi a suferinţelor clasei muncitoare în drumul ei de
luptă şi victorie.
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Cursul mediu. Au lipsit programa analitică şi manualele, de asemeni studii
asupra autorilor progresişti. Numărul de ore pe clase e suficient. Se propune:
Trimiterea manualelor de consultare şi programa analitică cel mai târziu până la
20 August. De asemeni se propune învăţarea limbii latine clasele VIII şi IX pentru
a veni în ajutorul elevilor în studierea istoriei limbii române.
FRANCEZA: Programa analitică apărută târziu, de asemeni, manualele. În
lipsa acestora s-a folosit revista "Temps Nouveaux, la Litterature sovietique din
care s-a lucrat: Le realisme socialiste dans la litterature sovietique şi La
dramaturgie et la vie". Propunem ca manualele să apară de la începutul anului.
RUSA: Manualul şi programa bine întocmite şi la nivelul copiilor, cu
excepţia clasei a V -a unde elevii nu pot însuşi cu uşurinţă cunoştinţele gramaticale
din cauză că n-au cunoştinţele gramaticale respective la limba română (ex. la 1.
rusă se face conjugarea reflexivă, la 1. română nu e trecută în programă). Nu au
fost manuale în număr suficient, mai ales la mediu.
ISTORIA: Manualele reprezintă un real progres ca fond, formă şi
concepţie, faţă de vechile manuale. Sunt şi unele lipsuri: stil prea concis la unele
lecţii, în special la clasa a V -a. La lecţia Dacii apar 2 termeni "Dacii şi Geţii" care
arată că ar fi existat 2 popoare distincte, ceea ce nu este un adevăr istoric. La
istoria Modernă şi Contemporană sunt unele lecţiuni în noul manual, în care s-a
neglijat să se facă aplicarea materialismului istoric şi dialectic. Istoria României
clasa a VII-a este unul dintre cele mai bune manuale, punând în adevărata lumină
ştiinţifică dezvoltarea societăţii omeneşti pe teritoriul ţării noastre. Manualul
prezintă epoca contemporană în adevărata ei importanţă, faţă de manualul
anterior. Are şi unele lipsuri: multe lecţiuni sunt prezentate în mod cronologic în
loc să fie tratate într-un cadru sintetic. Sunt arătate puţine lupte sociale în timpul
orânduirii sclavagiste din istoria noastră. La cursul mediu manualele de istorie au
fost prezentate în condiţiuni din cele mai bune: clare, concise, evenimentele
prezentate într-o formă plăcută şi atrăgătoare, esenţialul se reliefează cu uşurinţă
nu se încarcă memoria elevilor cu evenimente şi date inutile.
GEOGRAFIE: Manualul de clasa a V -a. E prea greoi faţă de nivelul clasei,
cu noţiuni abstracte. Nu apare destul de clară legătura între evoluţia scoarţei
pământului şi apariţia diferitelor vieţuitoare. În noile manuale să se insiste mai
mult asupra legăturii dintre plante şi climă. Trebuie de arătat lupta omului cu
natura, cu exemplificări din URSS.
La clasele a VI -a şi a VII -a din lipsă de manuale, s-au predat lecţiunile cu
ajutorul articolelor din ziare, broşuri, reviste şi de manualul clasei a IX-a. În
predarea geografiei economice la clasa a X-a a folosită cartea lui Mihailov
"Geografia economică a URSS" (în predarea geografiei economice a ţărilor cu
democraţie populară). La clasa a IX-a ar trebui să se facă unele rectificări: Ex.
China nu mai este o ţară capitalistă. E nevoie de mai multe schiţe şi mai ales date
comparative în creşterea producţiei.
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ECONOMIE POLITICĂ: S-a folosit manualul de Economie Politică de B.
Zaharescu. Elevii au lucrat cu uşurinţă la acest manual (ediţia nouă) bine
prezentat.
PSIHOLOGIA: S-a început predarea în luna aprilie conform ordinului
primit. Nu au fost suficiente manuale. S-au tratat părţile esenţiale din studiul
acestei discipline cu greutate din cauza lipsei de manuale.
CONSTITUŢIA R.P.R.: La începutul anului s-a prelucrat raportul tov. Gh.
Gheorghiu-Dej, la Proiectul de constituţie, apoi s-a trecut la prelucrarea
Constituţiei R.P.R. pe titluri şi articole.
MATEMATICA: Clasa a V-a: Problemele şi exerciţiile din manual nu
sunt suficiente pentru predarea acestei materii. Culegerile de probleme cuprind şi
materia clasei a VI -a şi cele mai multe probleme sunt prea grele pentru nivelul
clasei a V -a. Programa analitică prevede probleme cu conţinut geometric, ori
manualul nu conţine nimic din geometrie, nici formulele elementare pentru
cunoaşterea perimetrului, suprafeţelor sau volumelor. Unele rezultate ale
problemelor sunt greşite. Problemele nu sunt politizate. Manualul de matematică
să fie împreună cu "Culegeri de probleme".
Clasele VI şi VII. În ultima parte a "Culegerii de probleme" erau probleme
de pus în ecuaţie, prea greu de înţeles de elevi. Au fost puţine exerciţii la capitolul
,,rezolvări de ecuaţii şi sisteme". În "Culegerea de probleme de geometrie" sunt
prea puţine probleme de geometrie în spaţiu. Culegerile de probleme pentru clasa
a VII-a au prea puţine probleme numerice pentru relaţiile metrice, mare lipsă de
probleme politizate, actualizate şi foarte puţine probleme care să cuprindă mai
multe părţi de matematici, ca cele pentru examene.
La cursul mediu. Au fost manuale de la începutul anului (cu o lună sau
două mai târziu). În "Lămuriri" la programa de matematici în introducerea
numerelor iraţionale se arată ordinea în care trebuiesc introduse aceste numere,
lucru pe care algebra de clasa a VIII-a nu-l conţine. Acelaşi lucru s-a observat cu
privire la introducerea numerelor complexe în algebra de clasa a IX -a. Algebra de
clasa a VIII-a nu conţine nimic din rezolvarea ecuaţiilor reciproce, pe când chiar
manualul de clasa a IX-a în cap. 19, exemplul 4, are o problemă ce duce la
rezolvarea unei astfel de ecuaţii. Între manualele şi culegerile lor de probleme nu
există o legătură strânsă, mai ales la clasa a XI-a şi geometria clasa a X-a. La clasa
a X-a după manual şi programa când se studiază un corp i se studiază aria şi
volumul, lucruri care apar cu totul altfel în culegeri. La clasa a XI-a la capitolul
"serii", după ce se introduc câteva noţiuni se trece la studiul numărului C, pe când
culegerile la cest capitol, dau o dezvoltare mai mare chestiunilor introduse de
manual, introducând şi lucruri noi, ca criteriu lui D 'Alember pe care elevii n-au de
unde-1 cunoaşte. La calculul rădăcinilor raţionale manualul nu pomeneşte nimic
sau foarte puţin de teorema lui Gauss, pe când culegerile au un capitol întreg,
înaintea aproximării rădăcinilor iraţionale (cum e şi natural). În aplicaţiile calcului
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integral în aflarea centrelor de greutate sau fizică, cât şi la teorema lui Guldiu,deşi
exerciţiile sunt interesante, culegerile n-au nici un exerciţiu.
Culegerile de geometrie de clasa a IX-a conţin prea multe probleme care
şi-ar avea locul în manual, ca chestiuni de curs şi nu ca simple exerciţii (Exemplu:
e bine ca relaţiile lui Stewart să fie tratate în exerciţii, dar nu şi teorema lui
Pitagora generalizată, pe care manualul de clasa a X-a n-a mai redemonstrat-o,
presupunând-o cunoscută din geometrie). Culegerile de geometrie în special la
clasa a VIII-a, nu conţin exerciţii gradate şi mai ales capitolele II şi III. Aceleaşi
culegeri nu au exerciţii deloc, iar la clasa a IX-a nu există probleme de aplicaţii
ale algebrei la geometrie deşi, atât geometria, cât şi algebra acestei clase au
capitole speciale cu acest titlu, în cel din algebră insistându-se în deosebi asupra
interpretării geometrice a relaţiilor ecuaţiilor în problemele de geometrie. La clasa
a X-a culegerile au mai multe exerciţii de felul acestora, dar ele nu pot lipsi nici la
clasa a IX-a. În general culegerile nu conţin probleme recapitulative cuprinzătoare
a cât mai multe cunoştinţe ca acele ce trebuiesc făcute în timpul lecţiilor de
sinteză. Odată cu începerea anului şcolar e necesar să apară şi manualul de
astronomie, care la ipotezele cosmogonice să conţină şi pe cea a lui Schrnidt.
Culegerile de probleme, în special cele de geometrie de clasa a X-a conţin
în enunţul exerciţiilor multe date sau rezultate greşite, unele vizibile ca fiind
scăpări de tipar.
FIZICO-CHIMICE: clasa a VI-a. Manualul de fizică e bine alcătuit, însă
unele desene nu sunt destul de clare (ex. pompa de compresiune, maşina
pneumatică, bomba calorimetrică). Nu conţine legea lui Boyle Mariotte cerută de
programa analitică).
Clasa a VII-a. Manualul de fizică bine alcătuit. Manualul de chimie mai
greoi, mai ales în partea introductivă (structura materiei, teoria atomică
moleculară).

Clasa a VIII-a. Manualul de mecanică a apărut târziu (1 Dec.). Materia
în programă prea grea, deoarece se dă elevilor anumite probleme de
studiat ca: mişcarea circulară unde intervin noţiuni de trigonometrie, pe care elevii
le fac în clasa a IX-a. Legile lui Kepler, la care elevii nu au noţiuni de astronomie
şi mai ales de geometrie analitică, neputând astfel înţelege ce este o elipsă.
Clasa a IX-a. Chimia anorganică e bine împărţită pe capitole, iar
chestionarul de la sfărşitul fiecărui capitol este un mijloc potrivit pentru
recapitularea materialului însuşit de elevi.
Clasa a X-a şi a XI-a. Programa şi manualele alcătuite în condiţiuni bune.
ŞT. NATURALE: clasa a V-a. Manualul de zoologie a lipsit. Manualul de
botanică bine alcătuit.
Clasa a VI-a. Manualul de botanică bine întocmit, conform programei.
prevăzută
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Clasa a VII -a. Anatomia bine întocmită. La geologie nu este încă un
manual restructurat, folosindu-se geologia clasei a X-a, grea pentru posibilităţile
de asimilare ale clasei a VII -a.
Clasa a VIII-a. Manualul de botanică corespunde cerinţelor.
Clasa a IX-a. Programa şi manualele bine întocmite.
Clasa a X-a. Anatomia bine alcătuită. Geologia nu corespunde programei
analitice, trebuie refăcută cu materie mai condensată. În situaţia de astăzi
manualul are prea multe amănunte ceea ce îngreunează folosirea lui de către elevi.
Clasa a XI-a nu există manual de biologie, din anul acesta. Cel din anul
trecut coincide numai în parte cu programa analitică. Problema miciurinistă cu
aplicaţiile ei în agricultură, pomicultură, zootechnică şi medicină nu este tratată în
manual. Problema Darvinistă nu este suficient amplificată în carte, pentru ca să
poată fi tratată în numărul lecţiilor indicate în programa analitică. Problema
selecţiunii naturale şi asupra populaţiei nu corespunde ideilor noi ale lui Lasenko.
Propuneri. La noua ediţie manualele să fie imprimate pe hârtie mai bună,
să se corecteze greşelile de imprimare.
HIGIENA. Programa analitică bine întocmită. Manuale nu au fost editate.
E necesar ca predarea higienii să se facă la tot cursul mediu. Problema educaţiei
sexuale şi a bolilor venerice să fie obiect de studiu la această materie, cel puţin
patru ore din programă.
EDUCAŢIA FIZICĂ. Programa bine întocmită. Din cauza condiţiilor
material necorespunzătoare această disciplină a suferit mult în predare şi aplicare.
Sala de gimnastică necorespunzătoare, necesită reparaţiuni, lipsă de aparate de
gimnastică şi material sportiv, echipament.
Se resimte lipsa unui manual de gimnastică.
MUZICA. Manualele şi programa bine alcătuite.
Manualul de clasa a VIII -a, unde este cuprinsă numai muzica populară
română şi cu multe melodii folkloristice, e greu de executat pentru cunoştinţele
elevilor. Se propune alegerea de melodii populare uşoare, care să altemeze cu
melodii ·populare sovietice, ce lipsesc actualmente din manual. E necesar de
asemeni o discotecă de melodii populare pentru exemplificare. De asemeni e
necesară dotarea şcolii cu un pian sau armoniu.
ÎNDELETNICIRI PRACTICE. Programa aplicată a suferit unele lipsuri
din următoarele cauze: Lipsă de material pentru lucru; lipsă de utilaj necesar; sala
necorespunzătoare.

ISTORIA ARTELOR. Pentru concretizarea lecţiilor la istoria artelor e
necesar un aparat de proiecţie. Pentru desen se propune pregătirea de către
Ministerul Învăţământului Public a blocurilor şi caietelor de schiţe pe clase şi
trimiterea lor la librării, ca şi manualele la celelalte materii de studii. Specificarea
în programa analitică a materiei de desen şi a manualului de Istoria Artelor.
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Programa analitică să cuprindă şi ore de caligrafie la clasa a V -a cel puţin
nu şi la clasa a VI -a.
CONSIDERAŢIUNI GENERALE. Cu toate lipsurile şi greutăţile arătate,
învăţământul s-a desfăşurat în condiţiuni bune, prin eforturi depuse de corpul
didactic, prin adaptarea profesorilor neabilitaţi la materiile la care au predat, în
cercurile pedagogice profesionale. Pentru o adâncire a tuturor problemelor la toate
materiile e necesară apariţia programelor analitice şi a manualelor de consultare
din timp în vederea planificării materiei pe anul viitor, încă de la începutul anului.
c) Mijloacele folosite în predare pentru ca învăţământul să devină realist
ştiinţific au fost următoarele:
- Metoda muncii colective, stimulându-se elevii, explicându-li-se
fenomenele naturii în mod ştiinţific, combătându-se în mod special superstiţiile şi
misticismul, folosindu-se metoda materialismului didactic.
- Actualizarea şi politizarea lecţiilor la obiectele de învăţământ,
popularizându-se realizările din U.R.S.S. şi R.P.R.
- S-a stăruit asupra dezvoltării judecăţii elevilor pentru ca învăţământul să
fie realist, în legătură cu viaţa practică.
dacă

II

Activitatea educativă în

scoală

si în

afară

de

scoală

1. Orele educative: experienţa acestei munci.
Conform Îndrumătorului pentru activitatea instructiv-educativă, la
învăţământul elementar şi mediu, orele au fost astfel împărţite:
La elementar ciclul 1. Ora de activitate educativă în fiecare sâmbătă după
ultima oră, altemând două ore şedinţe de lucru şi una de analiză în trei săptămâni.
La ciclul Il. Orele au fost programate, câte una pe săptămână la fiecare
clasă, altemând ca şi la ciclul 1.
La mediu. Orele au fost programate câte una pe săptămână, altemând de
lucru, una de analiza muncii.
Activitatea instructiv-educativă s-a desfăşurat conform planului alcătuit
pentru fiecare etapă şi stabilit în consiliile pedagogice ale liceului. Planul nu a
putut fi respectat din motivul că ne veneau ordine de la M.I.P. de a prelucra
anumite teme în şedinţe, fie că acestea erau de lucru sau de analiză a muncii, ceea
ce cauză nerespectarea naturii şedinţelor programate.
Experienta acestei muncii.
- Orele de activitate educativă au avut o mare importanţă în opera de
educaţie, întrucât au dezvoltat în elevi spiritul critic şi autocritic, îndepărtându-se
astfel unele porniri greşite ale elevilor, întărindu-le încrederea în puterile lor.
- În şedinţe prelucrându-se teme în legătură cu evenimentele importante
din lupta clasei muncitoare de la noi, ajută în acest mod la apropierea elementului
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intelectual de cel muncitor, primul alăturându-se cauzei luptei celui de al doilea.
Astfel se va putea ajunge la o cimentare a legăturilor între intelectuali şi
muncitori.
- De asemeni, prelucrându-se teme în legătură cu realizările din U.R.S.S.,
elevii au fost puşi în situaţia de a judeca şi aprecia că folosirea experienţei Ţării
socialismului victorios, e de absolută nevoie pentru construirea socialismului în
R.P.R.
- La început participarea la discuţii era slabă, elevii mulţumindu-se să
asculte şi să aprobe modul în care era prezentată problema. Motivul pentru care
elevii nu participau la discuţii era de ordin psihologic, timiditate. Dar în aceiaşi
măsură contribuia la reţinerea lor de la discuţii şi lipsa de cunoştinţe, precum şi
necunoaşterea folosirii criticii şi autocriticii. Aceste lipsuri au fost lichidate, în
mare parte.
- După însuşirea criticii şi autocriticii elevii au început a critica disciplina
clasei la unele ore, în şcoală şi pe stradă.
- Atitudinea elevilor faţă de critică a fost diferită. La început unii elevi se
ruşinau sau chiar se supărau, când li se făcea critica. Elevii care criticau erau
îngâmfaţi şi făceau ironii la adresa elevului criticat. Ridicându-şi nivelul, elevii au
luat o atitudine tovărăşească, fie când criticau, fie când erau criticaţi.
- Elevii şi-au format un stil concis în referate şi rapoarte. Au învăţat să
răspundă scurt şi să nu se depărteze de subiect. Mai greu s-au obişnuit elevii cu o
autocritică justă, totuşi unii elevii şi-au însuşit şi această metodă.
Accentuându-se mereu asupra importanţei Reformei Învăţământului în
legătură cu noua structură a statului nostru, s-a ajuns cu timpul ca majoritatea
elevilor să devină factori activi în justa aplicare a acestei reforme.
Problema care s-a arătat a fi cea mai importantă pentru toţi elevii a fost:
Contribuţia Tineretului la lupta pentru pace.
În ultima şedinţă unii diriginţi şi-au făcut autocritica în faţa clasei lucru
care a impresionat în bine pe elevi.
Pe lângă aceste părţi pozitive, trebuie de scos în evidenţă şi anumite părţi
negative ale acestei activităţi.
La începutul anului mai mult, în cursul anului mai puţin, unii elevi se
retrăgeau de la orele de activitate educativă.
Se fereau de a lua probleme spre a le trata.
La începutul anului o lipsă de activitate a unor profesori diriginţi. În tot
timpul anului lipsă de iniţiativă şi dinamism la dirigintele clasei a V -a (M.
Marcoci).
Unele din aceste lipsuri au fost îndepărtate, altele rămânând ca o sarcină
pentru noul an şcolar.
Propuneri: Orele de activitate educativă să fie numai după amiază când ele
pot fi prelungite după nevoi.
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Cercuri Şcolare
În şcoală au funcţionat următoarele cercuri:
Ciclul 1:
- Cercul matematicieni
-Cercul geografilor
- Cercul naturaliştilor
- Cercul şahiştilor
Elevii n-au participat decât la câte un cerc.
Ciclul Il.
- Cercul literar
- Cercul technic
- Cercul plastic
Deşi în planul de lucru a fost programat şi cercul naturaliştilor, având ca
responsabil pe tov. prof. St. Lozinschi, acest cerc nu a luat fiinţă.
Cursul mediu.
La mediu au funcţionat următoarele cercuri:
- Cercul matematică- fizico-chimice
- Cercul naturalişti
-Cercul geografi
- Cercul istorico-sociali
- Cercul arte plastice
- Cercul literar cu subcercurile:
- limba şi literatură română
- limba şi literatura rusă
- limba şi literatura franceză
- Cercul muzical
-Cercul şah
b) Conţinutul şedinţelor cercurilor:
Cercul matematicieni-fizicieni
- prelucrări de teme în legătură cu materiile de studii, pentru
aprofundarea tuturor problemelor, conform proceselor verbale din registru de
şedinţe ale consiliului pedagogic.
- aplicaţiuni practice în muzeu şi laborator.
În special cercul tinerilor naturalişti a avut o activitate practică intensă s-au
format mai multe subcercuri pentru ca activitatea să fie îndrumată mai cu uşurinţă
şi realizările să fie din cele mai bune:
- S-au disecat mici animale, pregătindu-se preparate pentru muzeu.
- S-au făcut mulaje, împăieri.
- S-au colectat seminţe şi plante.
- S-a aranjat muzeul clasificându-se piesele.
- Activitatea la microscop.
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În general, la acest cerc s-a căutat ca elevii să fie învăţaţi să descopere
singuri şi să-şi dezvolte iniţiativa în afară de îmbogăţirea cunoştinţelor în
domeniul biologiei.
La cercul geografi. S-au lucrat 3 referate şi o excursie la staţia
meteorologică din oraş. Pentru acest cerce nevoie de:
- Instrumente necesare pentru a se vedea mersul temperaturii.
-Aparate pentru înfiinţarea unei staţiuni meteorologice în şcoală.
- Aparat de proiecţie pentru exemplificări.
- Să se facă excursii în anumite regiuni din ţară pentru îmbogăţirea
cunoştinţelor.

La cercul literar şi subcercuri. Limba şi literatura română.
S-au prezentat disertaţii, cu care prilej s-a discutat capodoperele literaturii
sovietice şi române, dintre care menţionăm: Gorki, Alexandru Fadeev, Ivan
Turghienev, Cemăşevschi, N. Ostovschi, M. Sadoveanu, Eusebiu Camilar,
Zaharia Stancu, A. Toma, M. Beniuc, proza şi poezia după 23 August 1944.
Subcercullimba şi literatură rusă.
S-au tradus articole din ziarul Pravda. De asemeni s-au discutat opere din
literatura rusă şi cea sovietică.
Subcercullimba şi literatura franceză. S-au ţinut referate asupra scriitorilor
francezi progresişti, urmate de discuţii, la care elevii erau antrenaţi să participe.
Cercul istorico-social deşi a funcţionat cu acest nume, totuşi a avut o
activitate specifică domeniului istoriei. S-au prezentat referate în legătură cu:
Alianta dintre clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare; Părerile istorico-sociale
ale lui Cemăşevschi; lucrări referitoare la caracteristicele orânduirilor primitive,
sclavagistă şi feudală, precum şi una referitoare la începutul orânduirii capitaliste.
Cercul arte plastice şi cercul tehnic a pregătit cu elevii lucrări pentru
expoziţia de sfărşit de an.
Cercul muzical. A înglobat pe toţi elevii corişti şi orchestranţi, care
pregăteau programele artistice la diferite ocazii, în cadrul şcolii.
Cercul de şah. A antrenat pe mulţi elevi, unii din ei luând parte la
campionatul de şah pe oraş şi judeţ şi unul din ei, campionul şcolii, luând parte la
campionatul regional. Întrucât în localul liceului nu se pot asigura condiţiunile
favorabile acestui sport, elevii jucau zilnic în cadrul Filialei ARLUS Roman.
c) Cercurile cele mai frecvente au fost:
- Cercul naturalişti
- Cercul literar (limba şi literatura română)
-Cercul matematicieni-fizicieni
Aceste cercuri atrăgeau mai mult pe elevi prin faptul că problemele ce se
dezbăteau îi interesau mult şi aprofundarea lor nu o puteau face decât cu această
ocazie.
d) Realizările activităţii cercurilor:
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- Pregătirea materialului şi pieselor necesare muzeului de şt. naturale
- Au fost un prilej potrivit de a deprinde pe elevi să ia parte la discuţii
punând probleme importante.
- Această activitate, dacă se va continua şi în anul şcolar viitor, calitatea
muncii se va îmbunătăţi, uşurând asimilarea şi aprofundarea cunoştinţelor căpătate
la orele de curs.
e) Lectura elevilor.
Lectura elevilor a fost asigurată prin punerea la dispoziţie a bibliotecii
şcoalei, care numără un total de 5225 cărţi şi reviste. S-a căutat în cursul acestui
an să se asigure cumpărarea cărţilor nou apărute în literatura română şi sovietică
(traduceri). De asemenea s-au organizat şi biblioteci pe clase, atât la elementar cât
şi la mediu.
Cărţile din biblioteca şcolii au fost controlate şi cele necorespunzătoare
scoase şi depuse la Consilieratul Cultural. Totuşi biblioteca mai necesită o nouă
verificare, catalogare şi reetichetare a cărţilor, multe din ele fiind degradate din
cauza circulaţiei.
S-au citit în acest an şcolar un număr de 1126 cărţi şi reviste în special de
către elevi. Elevii şcolii au frecventat şi biblioteca Filialei ARLUS.
4) Gazetele de perete au apărut încă de la începutul anului şcolar şi s-a
continuat cu apariţia lor în tot timpul anului. La început apăreau gazete pentru
diferite ramuri de activitate. Apoi gazeta de perete a avut un caracter unitar,
apărând o singură gazetă în fiecare clasă. Gazeta oglindea viaţa şi frământările
clasei. Pe lângă acestea conţineau şi articole în legătură cu evenimentele
sărbătorite, căutându-se ca în acest mod să se facă o popularizare a luptei clasei
muncitoare pentru instaurarea socialismului. De asemeni gazetele cuprindeau şi
realizări în toate domeniile din U.R.S.S şi R.P.R. În ultima perioadă a anului
gazetele au devenit un mobilizator puternic în munca pentru repetiţie şi pregătirea
examenelor de promovare şi absolvire.
5) În şcoala noastră a luat fiinţă un prim detaşament de pioneri, în cursul
lunii mai. În colaborare cu organizaţia UTM a judeţului Roman, direcţiunea a ales
pe cei mai buni elevi din clasele III, IV, V, VI şi a VII-a care au fost propuşi
pentru a deveni pionieri. Prin îndrumători daţi de UTM pe şcoli, pionierii au
devenit un auxiliar de preţ în munca de întărire a disciplinei şi a organizării
activităţii elevilor pentru examene. Primul detaşament de pioneri creat în liceul
nostru a devenit un puternic stimulent pentru restul elevilor între 9-14 ani,
antrenându-i la muncă şi disciplină, în vederea măririi numărului de pionieri pe
şcoală.

6) Organizaţia UTM care a luat fiinţă în urma unificării tineretului
muncitor, a dus o activitate rodnică printre elevii şcolii. Mai întâi organizaţia
contribuie în mod eficace la ridicarea nivelului ideologic şi politic al tuturor
elevilor. Apoi organizaţia UTM a contribuit la organizarea muncii în vederea
https://biblioteca-digitala.ro

526

Acta Bacoviensia XI/20 16

examenelor, la întărirea disciplinei liber consimţită, prin îndrumarea dată tuturor
elevilor. Veghează permanent la activitatea pionierilor. Colaborează cu
direcţiunea şi cu consiliul pedagogic al şcoalei, în privinţa rezolvării tuturor
problemelor ce interesează tineretul din şcoală şi bunul mers al şcoalei. Între
conducerea şcolii şi organizaţia UTM a existat unitate de vederi şi acţiune. Nu s-a
suprapus nicio activitate celeilalte, munca fiind planificată în comun acord.
a) În şcoală avem un număr de 45 pionieri faţă de 334 elevi (între 9-14
ani). S-a format numai un prim detaşament. De asemeni avem un număr de 50
UTM-işti din 252 elevi frecvenţi la cursul mediu.
b) Elevii şcoalei au fost ajutaţi la învăţătură de către învăţători, profesori şi
diriginţi în modul următor:
- S-a observat mai întâi situaţia elevilor pe semestru 1. În urma acestei
analize s-a început munca de lămurire, îndemnându-se elevii să devină mai activi
în munca de pregătire. În şedinţele de activitate educativă, la orele de curs, la
plenarele de sfărşit de etapă s-au analizat critic munca şi rezultatele căpătate de
elevi. În ultima perioadă atenţia corpului didactic al şcoalei s-a îndreptat şi mai
mult asupra elevilor care nu corespundeau din punct de vedere al pregătirii pentru
a promova sau absolvi.
Cercurile de meditaţie la matematici, istorie, rusă, geografie, română,
fizico-chimice, franceză, latină au fost un sprijin preţios pentru ridicarea nivelului
de pregătire al elevilor. Aceste cercuri au fost îndeaproape supravegheate şi
îndrumate de profesori şi diriginţi (afară de 1. rusă Şt. Lozinschi şi fiz. chimice C.
Ciocârlan). Direcţiunea în colaborare cu U.T.M. şi Consiliul Pedagogic a alcătuit
un plan al cercurilor de meditaţie pe clase, zile şi ore. Au funcţionat săptămânal
un număr de 50 cercuri de meditaţie la elementar şi 39 cercuri de meditaţie la
mediu. Elevii s-au sprijinit pe organizaţiile U.T.M. şi Pionieri, pentru
îmbunătăţirea muncii la învăţătură şi întărirea disciplinei liber consimţită.
7. Manifestări negative la elevi. Din luna aprilie a.c. au fost reţinuţi pentru
cercetări un număr de 13 elevi din cursul mediu, la securitate. Motivele acestei
reţineri nu le cunoaştem. S-a raportat confidenţial secţiei de Învăţământ şi Cultură
cu raportul nr. 1359/1949
8. Munca ARLUS în şcoală
În liceu s-a organizat cele două cercuri ARLUS - unul la elementar şi al
doilea la mediu.
La elementar sunt înscrişi toţi elevii. La mediu în proporţie de 80%.
Cercul ARLUS elementar a dus muncă în bune condiţiuni, Cercul ARLUS
de la mediu a dat dovadă de o delăsare completă în muncă, ceea ce a cauzat ca
acest cerc să aibă datorii pentru material şi cotizaţii la Filială. În luna iunie s-a
procedat la reorganizarea cercului ARLUS de la mediu.
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Cu ocazia sărbătoririi săptămânii Prieteniei Româno-Sovietice, doi elevi
au fost premiaţi de M.I.P., pentru lucrări prezentate încadrul concursului organizat
de Minister. S-au lucrat gazete de perete festive.
La 5 Decembrie s-a sărbătorit Constituţia Stalinistă, conferinţă urmată de
festival. La 20 Decembrie s-a sărbătorit aniversarea Generalismului Stalin. La 21
Ianuarie s-au comemorat 25 de ani de la moartea lui V.l. Lenin. În Februarie, la
23, s-a sărbătorit ziua Armatei Roşii. Lunar au fost organizate şezători cu caracter
ARLUS-ist, la care s-au popularizat realizările din U.R.S.S., literatura sovietică,
etc. În clase au fost lucrate fotomontagii, vitrine, colţuri ARLUS, lozinci.
În Mai s-au sărbătorit 50 de ani de la naşterea poetului A.S. Puşchin. La
sfârşitul anului, în cadrul expoziţiei au fost prezentate albumele ARLUS pe clase.
De asemenea în tot timpul anului elevii au avut posibilitatea să cunoască apariţia
ultimelor noutăţi literare din literatura sovietică, prin vitrine de cărţi.
Unii din elevii cursului mediu au activat la Cercul de studii al Filialei
ARLUS, prezentând referatele.
Negative. Profesorii şi elevii şcoalei nu au luat parte la manifestările
culturale date în cadrul Filialei ARLUS. Unii din elevi şi profesori nu au luat parte
nici la şezătorile ARLUS organizate în şcoală, cu toată insistenţa Comitetului
ARLUS şi a Direcţiunii.
Organizaţia UTM şi-a luat ca angajament de a duce o muncă de lămurire
pentru încadrarea întregului element şcolăresc în activitatea ARLUS.
9) În şcoală s-au ţinut în afară de şezătorile ARLUS, următoarele şezători:
- La 8 Ianuarie - aniversarea proclamării R.P.R. (conf. Ord. M.I.P.)
aceasta se ţinuse şi înaintea vacanţei de iarnă.
- În Martie ziua tineretului mondial
-La 9 Mai ziua Independenţei şi a Victoriei.
În afară de aceste şezători programate s-au mai ţinut conferinţe ocazionale
la 13 Decembrie, 4 Februarie, 8 Martie.
În ziua de 15 Aprilie, liceul în colaborare cu Şc. Profesională de fete a
prezentat o serbare publică cu Scopul de a strânge fonduri pentru tabără.
S-a realizat suma de lei 4358 (partea liceului) care a fost depusă la secţia
de Învăţământ şi Cultură.
Toate şezătorile ARLUS şi celelalte au avut ca conţinut:
- program de muzică
- recitări luate din Îndrumătorul Căminelor Culturale şt din Caietul
ARLUS.
- dansuri naţionale şi sovietice
- muzică instrumentală (viori)
Calitatea programelor prezentate nu a fost din cele mai bune, mai ales la
muzică; aceasta datorită faptului că dirijorul corului prof. M. Marcoci, deşi cu
multe cunoştinţe şi practică în acest domeniu, nu şi-a dat tot interesul pentru a
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varia programul de cântece cu toată insistenta direcţiunii. Lăsându-se antrenat în
altor echipe în afară de şcoală a lăsat pe planul ultim organizarea unui
cor al şcoalei, deşi elementele pentru acest cor există suficienţe în numărul
elevilor. Chiar programul artistic muzical al serbării de sîarşit de an, a avut lipsuri
datorită faptului că profesorul nu s-a interesat deloc, după terminarea examenelor
de repetiţiile corului.
1O) Elevii au participat în mică măsură la activitatea Ateneului Cultural
din cartier. Corul şcoalei (redus) a dat concursul la două şezători ale Ateneului.
Această lipsă a participării active la manifestările culturale în cadrul Ateneului se
datoreşte în primul rând directorului Ateneului, apoi direcţiei liceului, care nu a
căutat să mobilizeze masa elevilor şcoalei în această acţiune de culturalizare a
maselor.
11) Nu s-au făcut vizite la unităţile de muncă, din lipsă de timp.
12) Excursii de durată mare nu s-au făcut. S-a organizat o exercursie de 10
zile în regiunea de Nord a ţării, dar până la data întocmirii raportului nu a sosit
aprobarea de la M.I.P.

pregătirea

III
Munca cu părinţii
1) S-au ţinut cinci şedinţe cu părinţii şi corespondenţii convocaţi cu câteva
zile mai înainte. Săptămânal veneau unii părinţi la şcoală pentru a se interesa de
situaţia şcolară a elevilor. Părinţii elevilor domiciliaţi în judeţ veneau ocazional în
oraş şi odată cu aceasta se interesau şi de elevi. S-au tăcut vizite la domiciliul
tuturor elevilor şcoalei, fapt care a dat şcoalei posibilitatea să cunoască condiţiile
materiale şi morale, în care elevul era pus să-şi ducă activitatea în afară de şcoală.
În cazul când gazdele nu corespondeau, se luau măsuri de schimbarea elevilor de
la aceste gazde, şcoala venind prin aceasta în ajutorul părinţilor din alte localităţi
sau judeţ, care nu puteau cunoaşte în deaproape condiţiile de trai al elevilor.
2) La şedinţele cu părinţii şi corespondenţii, la început participau foarte
puţini părinţi. Datorită acestui fapt şedinţele se ţineau cu părinţii elevilor din mai
multe clase împreună. La ultimele şedinţe, prin convocări şi prin o intensă operă
de lămurire, participarea părinţilor şi corespondenţilor a ajuns în medie de 40%.
Cam în aceeaşi proporţie veneau părinţii chemaţi sau din proprie iniţiativă cu care
se tăceau convorbiri individuale. S-a observat că la şedinţe veneau în special
părinţii elevilor buni.
3) La şedinţele cu părinţii s-au discutat:
a) Probleme de ordin general, reforma învăţărnântului, planul de stat, lupta
pentru pace.
b) Probleme ce interesează în special părinţii: legătura între şcoală şi
familie, rolul U.T.M-ului şi pionierilor.
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În perioada de repetiţie a materiei, părinţii şi corespondenţii au fost
asupra importanţei acestei munci a elevilor, cercetându-li-se contribuţia
lor pentru reuşita pregătirii elevilor.
Colaborarea şcoalei cu părinţii elevilor slabi a dat rezultate bune. Nu toţi
părinţii elevilor slabi au colaborat cu şcoala. Cea mai mare lipsă a muncii cu
părinţii a fost că nu toţi părinţii au înţeles importanţa colaborării cu şcoala, lăsând
educaţia şi instrucţia elevilor numai pe seama şcoalei.
S-au încercat toate metodele pentru a apropia pe părinţi de şcoală. Sunt
mulţi părinţi conduşi de vechea mentalitate că şcoala trebuie să facă totul şi că
familiei îi revine numai rolul de a pune la dispoziţia elevului mijloacele materiale.
Această părere greşită e pe cale de a fi îndepărtată, necesită însă muncă din partea
şcoalei şi timp.
Şcoala s-a angajat cu tot elanul în opera de educaţie a elevilor,
condiţionată de colaborarea cu familia, pe care o va lămuri asupra rolului ce îi
revine în această direcţie.
lămuriţi

IV
Activitatea Consiliului Pedagogic
Şedinţe (cu conţinutul lor)
21 Octombrie 1948. Fixarea diriginţilor- plan de lucru în clase.
15 Noiembrie 1948. Norme pentru activitatea instructiv -educativă.
Disciplină, frecvenţă.

22 noiembrie 1948. Analiza activităţii între 15-22/XI.1948. Circulare în
cu activitatea instructiv-educativă. Colaborarea cu U.R.S.S.
1 Decembrie 1948. Şedinţă cu instructajul primit de la M.I.P. prin
Inspectoratul Şcolar. Planificarea activităţii. Legătura cu părinţii. Repartizarea
diriginţilor pe clase, după ultimele schimbări în repartiţia orelor. Rezultatul
conferinţei cu părinţii din 28/XI, chestiuni privind bunul mers al şcoalei, chestiuni
disciplinare. Fixarea burselor, diverse.
17 Decembrie 1948. Analiza planului de muncă, fixarea şedinţei plenare
cu elevii, ordine şi circulare eventuale.
4 Ianuarie 1949. Planul de lucru pe etapa III, organizarea cercurilor
ARLUS, ordine şi circulare, diverse chestiuni în legătură cu bunul mers al şcoalei.
29 Ianuarie 1949. Analiza muncii depusă în cadrul activităţii instructiv
educative, în luna Ianuarie; comunicări de ordine şi circulare, diverse.
1 Martie 1949. Analiza muncii depusă în cadrul activităţii instructiveducative; planul de lucru pe luna martie până la 21, notarea elevilor la conduită
pe sem. I, ordine şi circulare.
26 Martie 1949. Analiza muncii pe martie şi fixarea planului de activitate
pe etapa IV (21.111-30.1V); ordine şi circulare; disciplina elevilor.
legătură
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16 Aprilie 1949. Prelucrarea articolului de fond din Gazeta învăţământului
nr. 1 şi 2; ordine şi circulare; disciplină.
30 Aprilie 1949. Prelucrarea articolului de fond din Gazeta învăţământului
nr. 3. Planul de muncă pe ultima etapă (1 Mai-sfârşitul anului) comunicări de
ordine şi circulare, măsuri disciplinare; diverse.
·
14 Mai 1949. Activitatea profesorilor în vederea repetiţii lor la materii şi a
încheierii situaţiei de fine de an; pregătirea elevilor în vederea examenelor;
disciplina şi frecvenţa elevilor; ordine şi circulare; diverse.
4 Iunie 1949. Activitatea profesorilor pentru pregătirea examenelor, norme
pentru promovare şi absolvire, disciplina elevilor; serbările de sfârşit de an,
diverse.
2 Iulie 1949. Analiza muncii din timpul anului şcolar 1948-1949; fixarea
concediilor de odihnă. Trasarea planului de muncă pe lunile iulie-august. Diverse.
Total 14 şedinţe, în afară de şedinţele pentru situaţia elevilor. La şedinţele
Consiliului pedagogic a asistat şi un delegat al U.A.E.R şi al U.T.M.-ului.
Lipsuri. Nu s-a respectat Îndrumătorul pentru a se ţine săptămânal şedinţe
ale Consiliului pedagogic, din lipsă de timp a profesorilor.
V
Cadre didactice

1. a) La mediu şcoala a fost încadrată cu profesori în specialitatea
defmitivi, tit. provizorii şi suplinitori cu licenţă şi seminar pedagogic,
afară de Economia Politică, Psihologia, Constituţia R.P.R. şi lb. rusă.
b) La elementar ciclul II pe lângă profesorii de specialitate au acţionat şi
profesori cu specialitate înrudită precum şi alţii de alte specialităţi (ex: licenţiat în
litere, la matematică şi fizică), se simte o lipsă de profesori la matematici, fiz.
chimice, lb. rusă, ed. fiZică.
c) La ciclul II au funcţionat învăţători titulari definiti vi.
Învăţătorii şi profesorii au corespuns nevoilor învăţământului, unii aveau
un program îngreunat din cauza prea multor ore pe care trebuiau să le facă (ex:
matematici mediu, fiz. chimice mediu, rusă). De asemeni au contribuit şi la munca
de alfabetizare.
În primul semestru până la 1.1 au lucrat planificat numai învăţătorii, de la
1.1. toţi membrii corpului didactic şi-au planificat materia. Nu totdeauna se
respecta planul de toţi. A trebuit o muncă intensă din partea direcţiunii pentru a-i
lămuri de necesitatea planificării.
Schiţele de lecţii nu au fost totdeauna prezentate. O lipsă mare, care
instituie o sarcină pentru anul şcolar viitor.
3) Învăţătorii şi profesorii au lucrat în perioada de pregătire a examenelor
de promovare şi absolvire îndrumând şi iniţiind organizarea cercurilor de
respectivă,
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început.
4)

Nu

toţi

profesorii s-au ocupat

însă

de aceste cercuri, cum s-au

Toţi

531
arătat

la

învăţătorii şi profesorii sunt membri ai sindicatului. Cu
în cadrul grupelor, secţiilor şi comitetului judeţean şcolar are un
număr de 11 profesori. În ARLUS sunt înscrişi toţi, cu activitate redusă. Profesorii
au responsabilităţi în biroul Filialei ARLUS Roman. La Pro Grecia au
responsabilităţi doi profesori.
5) Profesorii şcoalei au fost împărţiţi în cercuri pedagogice de specialitate,
4 din ei fiind responsabili ai acestor cercuri.
La şedinţele profesionale au luat parte toţi învăţătorii şi profesorii cu
următoarele rezultate:
- Schimb de experienţe
- Însuşirea metodei dialectice în predare
- Abilitatea profesorilor nespecialişti
- Planificarea justă a materiei în timpul anului şi pentru repetiţie.
- Coordonarea lecţiilor, acolo unde nu existau manuale şi programe
analitice
6) La fizico-chimice (elementar) s-au lucrat aparate simple de fizică de
asemeni instrumente pentru matematică.
La şt. naturale s-a lucrat mult material didactic pentru muzeu.
Evidenţieri în muncă.
Prof. Z. Feider (şt. naturale-muzeu)
Prof. R. Caufman (subdirector activitate educativă)
Prof. Alex. Cojocaru (matematică şi activitate extraşcolară)
Prof. 1. Dăscălescu (bibliotecă şi activitate în cadrul ARLUS)
Prof. P. Boţoc (ARLUS cerc elementar şi lb. rusă)
Prof. Viorica Coman (matematici şi activitate extraşcolară)
Prof. Cl. Borcea (istorie şi activitate extraşcolară)
Prof. Gh. Iliescu (desen şi activitate extraşcolară)
Prof. Gh. Cojocaru (educaţie fizică)
Prof. Petru Neacşu (îndeletniciri practice)
7) Manifestări negative evidente la profesori şi învăţători nu au fost. În tot
timpul anului s-a observat însă la unii profesori o rezervă faţă de problemele ce
interesau învăţământul. În activitatea de director nu a fost ajutat de întreg
colectivul corpului didactic. Au trebuit eforturi mari de a lămuri pe unii tovarăşi
de necesitatea muncii în colectiv. Angajamente îşi luau toţi, fără însă a le respecta
în îndeplinirea lor până la capăt, decât cu insistenţe din partea direcţiunii sau a
altor tovarăşi ridicaţi din punct de vedere politic şi ideologic. Uneori
angajamentele erau simple forme.
8) În cadrul şcoalei nu s-a organizat schimbul de experienţă. Această
metodă de îmbunătăţire a muncii s-a folosit numai în cadrul cercurilor pedagogice
responsabilităţi
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profesionale, pe

specialităţi

(pt. profesori), pe clase (pentru

învăţători)

pe întreg

oraşul.

VI
1. a) Şcoala are laborator de fizico-chimice, lipsesc însă multe aparate de
electricitate şi mecanică. De asemeni lipsesc aparate chimice şi substanţe chimice.
Laboratorul a fost folosit în mică măsură de profesorii de specialitate.
b) Şcoala are muzeu de şt. naturale, dar sala e puţin spaţioasă pentru lucru.
Lipsesc trusele pentru disecţii. Muzeul a fost folosit în predarea şt. naturale, cu
rezultate frumoase.
c) Lipseşte complet materialul pentru geografie şi istorie (hărţi, planşe).
S-au folosit hărţi lucrate de elevi.
d) Pentru matematică e nevoie de un teodolit şi un goniometru.
e) Lipsesc complet aparatele de gimnastică şi în parte materialul sportiv.
f) La îndeletniciri practice ne-am folosit de uneltele fostului Liceu
Industrial. E necesară procurarea de unelte proprii şcolii.
g) Şcoala are bibliotecă, pe care a pus-o la dispoziţia elevilor şi
profesorilor. E necesară mereu cumpărarea de cărţi şi reviste.
h) Aparat de radio există. S-a folosit în mică măsură, întrucât nu au avut
tot timpul anului· un difuzor. E absolut necesară această anexă, pentru a putea fi
folosit de masa elevilor. Am avut difuzor (împrumutat de la Filiala ARLUS) până
la 15 Martie a.c.
2) În şcoală s-au putut confecţiona aparate simple pentru fizică, piese de
muzeu la şt. naturale, hărţi geografice şi istorice. Toate acestea s-au lucrat în
cercurile de elevi, sub îndrumarea profesorului de specialitate.
3) Ajutoare materiale: S-a venit în ajutorul elevilor lipsiţi de mijloace
materiale cu:
-Manuale donate de M.I.P. pentru elementar şi mediu.
- Burse acordate de M.I.P. elevilor de la elementar şi mediu, în număr total
de 110.
4) Numărul bursierilor pe clase şi categorii.
Clasa
VA
VB
VIA
VIB
VIlA
VIIB
VIII A
VIIIB

Categ. 1
5/8
7/11
2/13
3/9
1112
4/9
3/7
115

Categ. II
4112
4115
1110
2/16
3118
5116
5/10
6117

Categ. III
2/18
1/17
2/16
2116
2/16
3/20
3/36
3/31
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7/41
IX
2/3
2/5
3/33
4/9
3/21
8/36
XA
116
5/28
8/36
XB
2/5
1/3
1/34
XIB
4/5
8111
10/50
TotalllO elevi bursieri
53 elementari
57 mediu
Cifra de la numărător reprezintă numărul bursierilor, cifra de la numitor
numărul elevilor din această categorie, pe clase.
5) Şcoala nu a avut cantină.
6) Starea sanitară a şcolii.
Nu a fost cabinet medical, farmacie şi infirmerie. Asistenţa medicală a
elevilor a fost asigurată de medicul şcolii (profesorul de higienă), în spitalul de
stat sau Policlinica şcolară. Lipsa unui medic permanent al şcolii se resimte la un
colectiv de peste 800 inşi (elevi, corp didactic, personal ad-tiv şi de serviciu).
Mediul actual a căutat să se achite cu conştiinciozitate de obligaţiile lui în cadrul
şco alei, dar lipsa de timp (fiind şi medic de spital) îl împiedicau ade se ori.
7) Şcoala nu a avut internat din cauză de lipsă de spaţiu (local). E necesar
un internat pentru elevii de la ţară, care nu pot sta la gazde, fie că acestea nu
corespund, fie că părinţii elevilor nu pot face faţă cheltuielilor necesitate de gazdă.
VII
Controlul directorului asupra întregii activităţi a corpului didactic a
elevilor în cursul anului şcolar s-a efectuat astfel:
S-a controlat prezenţa la orele de clasă a profesorilor.
Controlullecţiilor predate, a schiţelor de lecţii şi asistarea la orele de clasă.
Prin analiza muncii, în şedinţele consiliului pedagogic.
Prin rapoartele de activitate prezentate pe etape, de diriginţii şi învăţătorii
claselor.
Lipsuri ale directorului în această muncă.
Nu a controlat zilnic schiţele de lecţii, ceea ce a făcut ca unii profesori să
nu-şi alcătuiască schiţele regulat.
Nu a asistat la toate orele de studii şi activitate educativă.
Ajutorul dat de director cadrelor didactice şi administrative:
Deşi fără experienţă în conducerea şcoalei, directorul a căutat ca mereu să
se intereseze de greutăţile şi lipsurile pe care le aveau cadrele didactice şi
administrative în munca lor. Unele lipsuri şi greutăţi au fost învinse, multe au
rămas însă ca o sarcină de viitor. În unele chestiuni, mai ales privind disciplina
elevilor, directorul a luat măsuri singur, ceea ce a constituit o lipsă, nefiind
rezultatul unei aprecieri asupra gravităţii faptului, a întregului colectiv didactic.
Această lipsă s-a resimţit şi a fost lichidată.
https://biblioteca-digitala.ro

534

Acta Bacoviensia Xl/20 16

Planificarea constituind un mijloc în desfăşurarea şi îmbunătăţirea muncii
a fost o preocupare de prim ordin a direcţiunii.
Atitudinea directorului faţă de personalul didactic, administrativ şi de
serviciu a fost tovărăşească.
S-a căutat antrenarea profesorilor în activitatea ARLUS, ceea ce a
constituit o mare greutate, care nu a putut fi pe deplin învinsă.
Pentru ridicarea nivelului ideologic, politic şi profesional s-au făcut
abonamente la revistele sovietice de pedagogie şi metodică, aceste reviste apărute
în limba rusă conţin articole preţioase referitoare la predarea diferitelor discipline
şi sunt făcute cunoscute prin traduceri, de către profesorii de 1. rusă, în şedinţele
cercurilor pedagogice.
Ca responsabil al Cercului pedagogic (ideologic) directorul a căutat să
antreneze în discuţii pe toţi profesorii, îndemnându-i în acelaşi timp la activităţi în
organizaţii de masă.
Experienţe bune.
Orele de activitate instructiv-educativă sunt un mijloc bun pentru ridicarea
nivelului ideologic şi politic al elevilor. Cercurile de elevi un stimulent pentru
activitatea practică.
·
Organizaţia Pionierilor şi U.T.M. sunt necesare în educarea tineretului din
şcoală.

Cercurile de meditaţii trebuiesc organizate încă de la începutul anului,
munca în colectiv dând roade bune.
Repetiţia materiei în ultima lună.
Vizitarea părinţilor la domiciliu şi conferinţele cu părinţii.
Cercurile pedagogice (profesionale şi ideologice) pentru ridicarea nivelului
ideologic, politic profesional al corpului didactic.
Schiţele de plan pentru lecţii.
Greutăţi si lipsuri
- Lipsa de manuale şi programe analitice, de la începutul anului.
- Învăţământul cu orele de după amiază nu dă un rezultat bun (mai ales la
ciclul 1)
- Frecvenţa neregulată a elevilor în special la ciclul 1, din lipsă de orice
materiale.
- O mare greutate la educaţia fizică, lipsa de aparate şi material sportiv,
sală necorespunzătoare.

- Insuficientă colaborare între şcoală şi familie.
- Lipsă material didactic geografie, istorie.
-Lipsă de aparate de fizică şi chimie (substanţe).
- Lipsă fonduri pentru îmbogăţirea bibliotecii.
- Lipsa personalului didactic pregătit şi abilitat specialităţilor respective.
- Lipsa uneltelor pentru indeletniciri practice.
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-Neparticiparea elevilor şi a profesorilor la activitatea Ateneelor Populare.
- Idem la activitatea ARLUS în cadrul Filialei şi a cercurilor ARLUS din
şcoală.

- Nu s-au vizitat unităţi de muncă.
- Lipsa unui regulament pentru şcoală, profesori, învăţători şi personal.
- Neplanificarea diferitelor şedinţe şi manifestări în afară de şcoală şi în
afara orelor de curs.
-Insuficiente îndrumării date de organele de control venite de la M.I.P.
- Nu s-au dat lămuriri în ce priveşte împărţirea sarcinilor între director şi
subdirector.
- Chemare şi îndeplinirea altor sarcini în timpul orelor de curs, a
profesorilor şi învăţătorilor.
-Chemarea elevilor la U.T.M. sau O.S.P. în timpul orelor de curs (această
lipsă a fost lichidată către sfârşitul anului).
Propuneri pentru viitor
- Realizarea unui internat şi o cantină.
- Continuarea orelor de activitate educativă.
-Trimiterea la timp a instrucţiunilor de ordin educativ.
-Menţinerea şi adâncirea colaborărilor cu U.T.M.
- Orele de activitate educativă să facă parte din programul de după amiază
spre a putea fi prelungite şedinţele după nevoie.
-Materialul necesar pentru ornare şi gazetele de perete să fie dat de M.I.P.
- O mai strânsă colaborare între diriginţi.
-Vizitarea de către medic, cel puţin de 2 ori pe lună, a tuturor elevilor.
- Crearea sfatului părinţilor pe clase, cicluri de şcoală, pentru strâgerea
legăturilor între şcoală şi familie.
- Stabilirea unui mijloc mai bun de colaborare între U.T.M. şi şcoală.
UTM-ul trebuind să ajute la rezolvarea următoarelor probleme:
a) Stârpirea copiatului la lucrările scrise.
b) Încetarea suflatu lui la ascultare.
c) Respectarea avutului şcoalei, în genere a tuturor bunurilor statului.
d) Atitudinea cuviincioasă faţă de toţi profesorii şcoalei, nu numai cei ai
clasei.
e) Stârpirea fumatului.
-Punerea în funcţie a cursurilor de meditaţie de la începutul anului şcolar.
- Planificarea materiei de la începutul anului (pentru aceasta e nevoie a se
trimite programa analitică şi manuale de consultaţie încă din luna august).
- O campanie de lămurire de la începutul anului pentru procurarea de
materiale noi.
- În planul de lucru anual, profesorii şi învăţătorii să-şi noteze şi materialul
didactic ce-l vor confecţiona sau materialul ce trebuie procurat.
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-În alcătuirea planului de lucru pentru materiile de învăţământ să se treacă
a se preciza data. Până la sfârşitul semestrului trebuie parcursă
însă toată materia planificată.
- Activitatea şcolară, extraşcolară, sindicală, etc. Trebuie planificată pentru
ca să rămână profesorului destul timp pentru studiul individual şi pentru
aprofundarea cunoştinţelor profesionale.
- Dotarea cu material didactic pentru istorie, geografie, matematici.
- Aparate pentru laboratorul de fizico-chimice.
-Aparate pentru gimnastică şi material sportiv, costume.
-Unelte pentru atelierul de îndeletniciri practice.
- Să se aloce fonduri pentru mărirea bibliotecii, studiu critic asupra
autorilor prevăzuţi de programă.
-Crearea unui cabinet medical, înzestrat cu tot mobilierul necesar, precum
şi cu o sală de aşteptare.
- Crearea unei farmacii proprii dotată cu tot materialul de strictă necesitate
titlullecţiilor, fără

şi urgenţă.

- Punerea în funcţiune a instalaţiei de duşuri, cu instalarea unui număr de
3-4 căzi, pentru personalul didactic, administrativ şi de serviciu.
-Amenajarea sălii de gimnastică (sobe, geamuri duble, etc.)
- Înzestrarea şcolii cu o discotecă de melodii populare diferite pentru
exemplificări la muzică.
- Pentru concretizarea lecţiilor la geografie, în special, e necesar un aparat
de proiecţie.
- Mobilier corespunzător vârstei, mai ales la ciclul 1.
- Să se vină în ajutorul elevilor, lipsiţi de mijloace materiale, cu haine,
încălţăminte şi cărţi pentru îmbunătăţirea frecvenţei (ciclul 1).
- Să nu mai treacă elevi dintr-o circumscripţie în alta.
- Pentru o legătură mai temeinică cu familia, înfiinţarea unui registru pe
clase, în care fiecare părinte sau corespondent să semneze cel puţin odată pe lună,
că a luat cunoştinţă de problemele ce frământă învăţământul.
- Elaborarea unui regulament de funcţionare a învăţământului.
-Directorul să aibă în sarcina sa partea educativă-instructivă.
- Subdirectorul să aibă în sarcina sa partea administrativă.
- Pentru a se vedea de nevoile materiale ale şcoalei şi pentru a se asigura
începutul noului an şcolar în condiţiuni optime, propunem ca o comisie formată în
cadrul Secţiei de Învăţământ şi Cultură a Comitetului Provizoriu, să cerceteze pe
teren nevoile şcoalei şi să procedeze la soluţionarea lor, în ordinea urgenţei.
Directorul liceului,
M. Gh. Bârliba
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Profesioniştii noştri

colecţionar,

nr. 20. Vilică Munteanu, arhivist, istoric,
la 65 de ani, editurile Eurocarpatica Sfântu Gheorghe
1
şi Magic Print Oneşti, 2016, 895 p.
Prof. Vasile STANCU

Îmi
revme
marea
onoarea ca, în faţa unui public
deosebit de select şi avizat,
la
Simpozionul
participant
Naţional
"Locul
şi
rolul
Arhivelor în cercetarea istorică",
ale cărui lucrări se desfăşoară în
elegantul
edificiu
al
Complexului Muzeal "Iulian
Antonescu" din Bacău, să lansez
recentul volum publicat în
cunoscuta colecţie Profesioniştii
noştri, volum intitulat Vilică

Munteanu,
colecţionar

arhivist, istoric,
la 65 de ani.

Momentul acestei

lansări

are o
Este vorba
de împlinirea, de către prietenul
şi colegul nostru întru cercetare,
Domnul
Profesor
Vilică
Munteanu, directorul Arhivelor
Naţionale
din
Bacău ,
a
frumoasei şi onorabilei vârste de
65 de ani şi, în al doilea rând, de
performanţa Editurii "Eurocarpatica" din Sfăntu Gheorghe de a publica cel de-al
20-lea volum al colecţiei "Profesioniştii noştri", la mai puţin de 6 ani de la
iniţierea acestui proiect, volum dedicat sărbătoritului nostru de astăzi, media
apariţiei volume lor fiind unul la 100 de zile. Meritul principal al acestei
performanţe aparţine iniţiatorilor acesteia, cărora, desigur, trebuie să le adresăm
dublă semnificaţie.

Prezentare făcută la lansarea volumului pe 27 februarie 2016 în cadrul Simpozionului Naţional
"Locul şi rolul arhivelor în cercetarea istorică", desfăşurat la Complexul Muzeal "Iulian
Antonescu" din Bacău .
1
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felicitări. În primul rând, domnului dr. Ioan Lăcătuşu, directorul Editurii
"Eurocarpatica", prezent la această manifestare ştiinţifică, precum şi a celor aflaţi
la datorie, Î.P.S. Ioan Selejan şi urmaşului său la scaunul Episcopiei Covasnei şi
Harghitei, P.S. Andrei.
Fiind un colaborator apropiat al acestora, vă rog să-mi permiteţi să spun
câteva cuvinte despre această colecţie pentru a sublinia, o dată în plus, dacă mai
era cazul, locul şi mediul în care confratele nostru Vilică Munteanu a fost aşezat
de către noi, cei 103 autori ai recentului volum. Iniţiatorii colecţiei au plecat de la
necesitatea de a evidenţia şi promova ideea de elite profesionale provenite din
rândul românilor din Arcul Intracarpatic, cât şi din rândul acelora care şi-au adus
contribuţia la studierea istoriei, culturii şi civilizaţiei românilor din inima Ţării; de
a oferi modele demne de urmat pentru tineretul studios şi, fapt nu lipsit de
importanţă, de a aşeza în ierarhia socială, pe treptele care li se cuvin, potrivit
statutului pe care I-au dobândit prin creaţia, munca perseverentă şi faptele lor,
aceste personalităţi aflate în viaţă. Desigur, iniţiatorii s-au gândit că "neînsemnate
la vreme, în paginile unor lucrări, informaţiile, creaţiile şi faptele oamenilor devin
amintiri; ele se depărtează, se decolorează, se împuţinează; pe unele le uităm cu
totul, din altele pierdem doar părţi şi puţine sunt cele care ne rămân fixate mai
bine în imagini vii, de culoare şi de sunete." Vorba dictonului latin: "Verba
volant, scripta manent".
Astfel au luat naştere cele 20 de volume omagiale, închinate unor
personalităţi de primă mărime din rândul colectivităţilor în care îşi desfăşoară
activitatea: AnaGrama, Liviu Boar, Ioan Ranca, Dumitru Zaharia, Ioan Lăcătuşu,
Ion Micu, Ilie Şandru, Ioan Pleşa, Constantin Catrina, Corneliu Mihail Lungu,
Gelu Neamţu, Lazăr Lădariu, Mihai Trifoi, Nicolae Noica, Ioan Solomon, Valer
Dorneanu, Ion Ciurea-Weidner, Valentin Marica, Doiniţa-Ana Dobrean şi Vilică
Munteanu. Iniţial, colecţia a fost dedicată arhiviştilor, primele cinci volume
omagiind arhiviştii Ana Grama, Liviu Boar, Ioan Ranca, Dumitru Zaharia şi Ioan
Lăcătuşu, ca apoi, iniţiatorii să o orienteze şi spre alte profesiuni, astfel încât să
devină o "enciclopedie a personalităţilor" din diverse domenii, proveniţi din zonă
sau din rândul acelora care şi-au consacrat o parte a muncii lor studiului
realităţilor din S-E transilvan. Astăzi, pe domenii de activitate profesională,
personalităţile provin din domeniile: Arhivistică - 40%, Literatură-publicistică 20%, Drept - 10%, Istorie, Etnografie, Silvicultură, Muzicologie, Arhitectură,
Esperanto câte 5%. Având în vedere locul de origine şi domiciliul personalităţilor,
putem afirma că 65%, din rândul acestora, sunt născuţi sau sunt locuitori ai
judeţelor din sud-estul transilvan, iar 35% provin din alte zone ale ţării: Bacău, 2
personalităţi- Dumitru Zaharia şi Vilică Munteanu, Alba Iulia- Ioan Pleşa, Sibiu
-AnaGrama, Cluj- Gelu Neamţu şi Bucureşti- Corneliu Mihail Lungu, Nicolae
Noica.
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Un scurt bilanţ reliefează, mai bine, efortul făcut de iniţiatori pentru a-şi
atinge obiectivele propuse şi a da viaţă, substanţă şi valoare acestei adevărate
Enciclopedii: Cele 20 de volume, din întreaga colecţie, cuprind 12.462 pagini,
(cele mai voluminoase tomuri fiind: Ioan Lăcătuşu - 1262 p; Corneliu Mihail
Lungu- 922 p; Vilică Munteanu- 898 p.), ocupând un spaţiu de 71 cm de raft, în
format A5, având o greutate totală de 23,845 kg. Şi-au adus contribuţia
aproximativ 400 de autori. Calculând însă suma autorilor fiecărui volum numărul
acestora ajunge la 1105, dar, în acest caz, trebuie subliniat că sunt autori care au
scris pentru mai multe personalităţi - spre exemplu: Ioan Lăcătuşu, ÎPS Ioan al
Munţilor, Ilie Şandru, Alin Spânu, Vasile Stancu, Vilică Munteanu. Cei mai mulţi
autori au scris în volumele dedicate personalităţilor: Ioan Lăcătuşu - 140 de
autori; Lazăr Lădariu- 108; Vilică Munteanu- 103, în medie însă au colaborat la
fiecare volum 55 de autori. Colecţia se poate mândri cu numele unor mari
personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale, spirituale şi politice care au semnat în
paginile celor 20 de volume: Dan Berindei, Ioan Scurtu, Mugur Isărescu, Ion
Iliescu, Nicolae Văcăroiu, Valer Dorneanu, Ecaterina Andronescu, Nicolae Noica,
Patriarhul Daniel, ÎPS Ioan - Mitropolitul Banatului, ÎPS Andrei Andreicuţ Mitropolitul Clujului, Sălajului şi Maramureşului, ÎPS Teofan - Mitropolitul
Moldovei şi Bucovinei, ÎPS Ciprian - Arhiepiscopul Buzăului, PS Galaction Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, PS Petru Gherghel - Episcopul romanocatolic al Iaşului, PS Ignatie - arhiereu-vicar al Spaniei şi Portugaliei, generalul
Mircea Chelaru, poeta Ana Blandiana, profesorii universitari doctori în ştiinţe: Ion
Agrigoroaie, Ioan Bolovan, Dumitru Acu, Corneliu Mihail Lungu, Alexandru
Porţeanu, Radu Ciuceanu, Petre Ţurlea şi mulţi alţii.
Colecţia cuprinde: 777 de mesaje, cuvinte de suflet, cuvinte de apreciere,
gânduri, mărturisiri la adresa eroilor colecţiei, care au redat, cu acribie şi culoare,
calităţile de model profesional, demn de urmat pentru tânăra generaţie. Cel de-al
20-lea volum cuprinde, simbolic, 65 de astfel de mesaje care reuşesc să realizeze
un adevărat portret, prin sublinierea calităţilor de excepţie ale profesionistului
Vilică Munteanu dovedite în cursul celor 65 de ani de viaţă. Prin simpla lecturare
a titlurilor acestor mesaje, cititorul îşi poate forma o imagine reală a personalităţii
arhivistului, istoricului-patriot, managerului, omului, prietenului şi familistului,
într-un cuvânt, profesionistului, Vilică Munteanu. Poate nu îndeajuns sunt
amintite sau accentuate şi alte calităţi ale eroului nostru. Mă refer la înclinaţiile
sale de colecţionar cu merite deosebite, grădinar-agricultor şi oenolog, renumit în
cercurile prietenilor de peste munţi, familist desăvârşit la disciplinele: fiu, frate,
soţ, părinte şi bunic, şi la acel ceva "nedesluşit şi inimitabil în liniştea acestei
fiinţe care aduce atâta armonie cu sine, păstrând frumuseţea autohtonă a
românului cu rădăcini în Moldova", precum, cu inspiraţie, scrie preafrumoasa
profesoară din Sfântu Gheorghe, Ligia-Dalila Ghinea. Iată şi titlurile mesajelor
din acest volum, din care ne putem contura portretul eroului nostru:
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ARHIVISTUL: Vilică Munteanu - arheologul Arhivelor; Portret al
arhivistului la tinereţe; Vilică Munteanu, directorul Arhivelor din Bacău, un
adevărat formator de arhivişti; Omul de la care am "furat" pe cât am putut; Un
colaborator excelent; O viaţă închinată Arhivelor. In honorem Vilică
Munteanu; Bacău/ - Centru al arhivisticii nationale; O viaţă dedicată păstrării
şi etalării documentelor în mental; Gânduri ... printre rânduri sau gânduri de la
şi pentru un arhivist; Patru decenii, cu vrednicie în slujba Arhivelor şi a Istoriei
Naţionale; Vilică Munteanu şi demnitatea instituţiei Arhivelor Naţionale; O
viaţă în slujba Arhivelor; Omagiu adus arhivistului Vilică Munteanu; Vilică
Munteanu şi ... "Acta Bacoviensia ";
MANAGERUL: Primul meu şef; Vilică Munteanu un bun profesionist, cu
deosebit talent managerial; Profesionistul şi managerul Vilică Munteanu;
Vilică Munteanu - un foarte bun organizator; Managerul Vilică Munteanu,
prezenţă activă în viaţa cultural-ştiinţifică din judeţul Bacău şi din ţară; La
mulţi ani, domnule director Vilică Munteanu!;
ISTORICUL şi PATRIOTUL: În onoarea istoricului Vilică Munteanu; Un
devotat slujitor al istoriei locale; Vilică Munteanu, arhivist şi istoric de valoare
naţională; Un vrednic urmaş al primilor răzeşi ai lui Ştefan cel Mare din
Negoieşti; Arhivist şi patriot; Vilică Munteanu, iubitor al tradiţiilor şi valorilor
naţionale;

PROFESIONISTUL: Vilică Munteanu - Profesionistul; Profesionalism şi
pasiune; In honorem. Preţuire şi cinstire; Vilică Munteanu - model
profesional; Profesorul Vilică Munteanu - om de cultură, spirit românesc şi
personalitate de marcă a arhivisticii româneşti; Despre Vilică Munteanu,
profesionistul; Vilică Munteanu, personalitate multivalentă a zilelor noastre;
OMUL şi PRIETENUL: Vilică Munteanu la 65 de ani sau nasc şi la Moldova
oameni; Amintiri şi impresii cu şi despre Vilică Munteanu; Câte ceva despre
OMUL Vilică Munteanu; Vilică Munteanu- Un om deosebit; Un om care şi-a
închinat viaţa slujirii aproapelui; Omul despre care nu se vorbeşte de rău; Un
gând bun, unui om de excepţie; Câteva gânduri despre un om; Domnul Vilică
Munteanu, bunătate întipărită în chip; Vilică Munteanu - Omul, arhivistul,
istoricul; Gânduri despre fostul meu coleg, Vilică Munteanu; Vilică Munteanu
aşa cum l-am cunoscut; Amintiri ... amintiri; (Ca) la noi la Bacău; Peste ani;
Sipetul cu amintiri; Amintiri şi impresii cu şi despre Vilică Munteanu;
Profesorul Vilică Munteanu - model uman, profesional şi intelectual; Mereu
tânăr, Vilică Munteanu a ajuns la 65 de ani; Gând la aniversare; Echilibru şi
rigoare -profesorul Vilică Munteanu la 65 de ani; Gânduri bune la aniversare;
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Munteanu - 65 ani; La schimbare de statut; Pur şi simplu Vilică
Munteanu; Vilică de la Bacău; Omagiu lui Vilică Munteanu; Tata; Un prieten
de peste munţi; Un prieten apropiat al comunităţii catolice; Domnului profesor
Vilică Munteanu, recunoştinţă şi preţuire din partea cercetătorilor catolici;
Vilică Munteanu, un prieten al comunirăţii noastre; Doi într-o barcă sau
Prietenie la prima vedere; Gânduri pentru un prieten; Scurtă poveste despre o
neîntâlnire sau cum l-am cunoscut pe Vilică Munteanu; Călător prin amintiri Prietenia ta este ca mierea: nu expiră şi nu are termen de garanţie;
În cadrul colecţiei, alături de cele 777 de mesaje, personalităţilor le mai
sunt dedicate 411 studii, lucrări şi articole de Istorie, Arhivistică, Sociologie,
Esperanto, Muzicologie, Drept, Literatură şi artă etc. În volumul omagial "Vilică
Munteanu la 65 de ani" sunt cuprinse 52 de asemenea studii din care 32 de Istorie,
16 de arhivistică şi, în premieră, 4 studii de Numismatică, (reprezentând 12,65%
din totalul studiilor publicate în colecţie, fiind al doilea ca pondere, după volumul
lui Ioan Lăcătuşu cu 54 de studii, reprezentând 13,13% din totalitatea lor).
Volumele mai cuprind 20 de scrieri autobiografice sau biobibliografice, peste 550
de articole, recenzii, referate, interviuri, aprecieri, recomandări, referinţe, poezii,
introduceri sau prefeţe. Adăugaţi, la aceste date, sutele de documente şi fotografii,
care desăvârşesc conţinutul fiecărui volum şi veţi avea o imagine mai amplă
asupra colecţiei. Şi repet, putem spune, cu îndreptăţire, că actuala colecţie
,,Profesioniştii noştri" a devenit o adevărată enciclopedie a personalităţilor
reprezentative privind studiul istoriei românilor din arealul sud-est transilvan.
În cazul volumului 20, sunt 15 referinţe biobibliografice şi un capitol
intitulat ,,Din activitatea ştiinţifică" a domnului Vilică Munteanu, în care sunt
redate titlurile volume lor scrise, în număr de 13, şi revistele publicate: cele 1O
numere ale Anuarului Arhivelor Naţionale Bacău, ,,Acta Bacoviensia", Editura
Magic Print, Oneşti, 2006-2015, cu un număr total de 5.240 de pagini (Vilică
Munteanu fiind redactor-şef şi tehnoredactor); şi numerele II-IX ale ,,Buletinului
ştiinţific" al Filialei Bacău a Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din
România, 2003-2014 (redactor-şef şi tehnoredactor).
Pe lângă selecţia celor 53 de titluri privind studiile şi articolele redate în
volum, Vilică Munteanu a mai scris recenzii, prefeţe, cuvânt înainte şi argumente
la 14 volume, majoritatea monografii, a publicat circa 150 de articole în presă, a
susţinut peste 300 de comunicări ştiinţifice, la sesiuni ştiinţifice şi simpozioane
naţionale şi internaţionale, a organizat 55 de expoziţii, pe teme de istorie,
arhivistică, istorie agrară, carte veche românească, numismatică, heraldică şi
sigilo grafie.
Mai trebuie menţionat că ilustraţia foto şi grafica acestui volum este de
excepţie, fiind gândită profesional, expusă în slujba valorificării textului şi de o
densitate, claritate şi frumuseţe deosebite.
Vilică
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Trebuie să evidenţiem alte date şi nume care au trudit şi au contribuit la
celui de-al 20-lea volum. Volumul a fost îngrijit de Mihaela Chelaru şi de
Ioan Lăcătuşu, care scrie şi Prefata cărţii; meritul frumoaselor coperţi revine
graficianului Liviu Boar Jr; împreună cu Editura Eurocarpatica, sub egida căreia
s-au editat toate volumele şi-au mai înscris numele, de această dată, şi Editura
Magic Print din Oneşti, Bacău; tehnoredactarea şi corectura a fost realizată de
Mihaela Chelaru şi Erich-Mihail Broanăr; traducerile au fost efectuate de
Adriana-Cristina Cruceanu (limba engleză) şi Ioana-Cristina Matei (limba
franceză); Tiparul s-a executat la Tipografia Magic Print, Oneşti; Volumul a fost
sponsorizat de Magic Print Oneşti, prin intermediul distinsei doamne directoare,
ing. Maria Dohotaru.

reuşita
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PROFESORUL,AREUVISTUL,CERCETĂTORUL

DUMITRU ZAHARIA LA 90 DE ANI
Praf.

Vilică

MUNTEANU

Una dintre personalităţile băcăuane
de nivel naţional, care s-a afirmat ca un
excelent profesor, de pe mâna căruia s-au
format zeci de generaţii de elevi începând
cu ciclul gimnazial, apoi liceal şi încheind
cu studenţii Facultăţii de Istorie-Geografie
a Institutului Pedagogic Bacău, profesionist
între arhiviştii Moldovei, care şi-a lăsat
puternic amprenta în multe din ceea ce înseamnă Arhivele Naţionale Bacău, al căror
conducător a fost între anii 1967-1989 şi
neobosit istoric şi cercetător în arhive şi
biblioteci din România şi Italia, autor a
numeroase volume, studii şi articole, doctorul în istorie DUMITRU ZAHARIA va
ajunge, "în curând, nonagenar. În semn de
preţuire pentru întreaga sa activitate, din
care 23 de ani în slujba Arhivelor băcă
uane, dar şi ca un omagiu pentru tot ce a însemnat şi înseamnă Domnia-Sa pentru
toţi cei care i-au fost discipoli, colaboratori, colegi şi nu numai, încercăm să
schiţăm un succint portret al celui care, plin de energie şi cu mereu noi proiecte va
trece, peste puţin timp, pragul celor 90 de ani 1•
Dumitru Zaharia s-a născut la 16 decembrie 1926 în satul Tăbăceşti,
comuna Prisăcani, judeţul Tutova. Actualmente localitatea este în judeţul
Vrancea. După absolvirea ciclului primar în sat, între anii 1938-1947 a urmat
cursurile renumitului Liceu "Codreanu" din Bârlad, la care predau adevărate
celebrităţi ale învăţământului vremii, unde s-a remarcat ca fiind între elevii cei
mai silitori, mereu aplecat spre cunoaştere. Era vremea grea a celui de-al Doilea
Război Mondial, a avut parte de greutăţile refugiului din faţa armatei sovietice în
primăvara anului 1944, a pierdut un frate pe front, dar dragostea pentru carte 1-a
1

În urmă cu cinci ani, Centrul European de Studii Covasna-Harghita şi Editura Eurocarpatica din

Stăntu

Gheorghe, in seria "Profesioniştii noştri", a publicat volumul Dumitru Zaharia - profesor,
arhivist, istoric - la 85 de ani, ediţie ingrijită de Ioan Lăcătuşu şi Vilică Munteanu
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făcut să treacă peste toate acestea şi altele. "Era un elev foarte bun, cuminte şi
silitor, un exemplu de modestie şi de sârguinţă, premiant în fiecare an, nu se
ocupa decât cu învăţătura. Era iubit de colegii săi şi mai ales de profesorii liceului
pentru comportarea sa hotărâtă, cuviincioasă, cinstită şi demnă .... Toţi colegii săi
îl lăudau tot pentru comportarea sa exemplară de coleg şi prieten sincer, foarte
studios şi foarte muncitor şi bun", după cum aprecia, mai târziu, în anul 1966,
fostul său coleg, inginerul Aurelian Scărlătescu, ofiţer la una din unităţile
M.Ap.N. din Bacău. După obţinerea Diplomei de Bacalaureat în luna iunie 1947,
a susţinut examenul de admitere la Facultatea de Filologie, Secţia Limbi Clasice a
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, unde a fost admis. Prin Reforma
Învăţământului din august 1948 s-a desfiinţat secţia respectivă şi atunci, împreună
cu alţi câţiva colegi, a hotărât să urmeze cursurile Facultăţii de Istorie-Geografie,
nou înfiinţată, pe care le-a absolvit în anul 1951, iar în anul 1953 a susţinut
Examenul de Stat la aceeaşi universitate şi declarat "Diplomat Universitar în
Specialitatea Istorie".
Cariera profesională a început-o la Şcoala din comuna Valea Rea, raionul
Tg. Ocna, regiunea Bacău, iar după un an a fost transferat la Şcoala Colonia de
Copii Greci Tulgheş, care la acea vreme era în regiunea Bacău. Pasionat de
documente, în anul 1955 avea să fie încadrat la Serviciul Regional Bacău al
Arhivelor Statului, unde a lucrat mai bine de un an. Era o perioadă grea pentru
instituţie, dar tenacitatea şi dorinţa sa de a-i îmbogăţi "zestrea" documentară s-au
concretizat prin preluarea mai multor fonduri arhivistice, precum şi valoroase cărţi
pentru biblioteca documentară, acestea din urmă cărate de multe ori în spate, cu
autobuzul ori cu alte mijloace din cele mai diverse locuri ale regiunii Bacău:
Borca, Broşteni, Adjud, Mănăstirea Caşin, Tulgheş ş.a. În perioada 1956-1967 a
lucrat în învăţământ: la Inspectoratul de Învăţământ Regional Bacău, apoi
profesor la câteva licee din oraş şi directorul unuia, precum şi la Institutul
Pedagogic Bacău, Facultatea de Istorie-Geografie. După ani şi ani, mulţi dintre cei
care i-au fost elevi au cuvinte de apreciere la adresa fostului lor profesor, pe care
îl caracterizează ca fiind foarte bine pregătit, exigent, iar la ore prezenta, deseori,
istoria altfel decât era scrisă în cărţile vremii. Nu-i plăceau tocilarii şi stimula
gândirea elevilor. Nu admitea compromisuri: treceau doar cei care învăţau şi ştiau
carte. De apreciat, la domnul Dumitru Zaharia, faptul că a ţinut mereu legătura cu
mulţi dintre foştii săi elevi, iar pe unii cu care se întâlneşte mai rar încă îi uimeşte
cu fantastica sa memorie: după zeci de ani, când se vede cu câte un fost elev de-al
său îi spune în ce bancă stătea, cu cine era coleg şi face câte o remarcă, pertinentă
şi veridică, referitoare la profilul acestuia. Era un profesor respectat şi "temut" în
acelaşi timp.
La începutul anului 1967 a preluat conducerea Serviciului Regional Bacău
al Arhivelor Statului, devenit, în anul următor, Filiala Arhivelor Statului Judeţul
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de care şi-a legat destinul şi pe care a slujit-o şi păstorit-o până în
vara anului 1989, când s-a pensionat, dar de care nu s-a despărţit niciodată.
Ca arhivist şi director al instituţiei, Dumitru Zaharia a fost permanent
preocupat de perfecţionarea propriei munci şi a colectivului, de ridicarea
prestigiului unităţii prin implicarea în colaborarea cu instituţiile de profil din judeţ
şi nu numai. A fost un conducător de instituţie exigent, un om hotărât, care a ştiut
şi ştie să fie vertical şi nu s-a pliat pe interese de moment. În activitatea arhivistică
s-a remarcat, încă de la început, printre colegii din ţară, devenind în scurt timp o
voce cunoscută şi respectată datorită rigorii şi profesionalismului. S-a implicat,
atunci când a fost cazul, în perfecţionarea unor reglementări profesionale, a fost
mereu în pas, sau cu un pas înainte, faţă de cerinţele activităţii din Arhive, fiind,
în acelaşi timp, receptiv la părerile şi sugestiile altora, atunci când le considera
pertinente. Personal, am constatat această receptivitate la puţin timp după venirea
mea, în 1977, la Filiala Arhivelor Statului Judeţul Bacău, prin transfer de la
Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Bucureşti, unde lucrasem aproape trei
ani. Se construiseră în acea vreme mai multe sedii ale filialelor Arhivelor Statului
în ţară, iar altele erau în construcţie sau în fază de proiect. Conducerea Arhivelor
Statului a avut "ideea", ca pentru întărirea legăturilor clasei muncitoare cu
instituţia noastră, să fie preluate cât mai multe state de plată (conform
indicatoarelor termenelor de păstrare, atunci se păstrau permanent) de la creatori
şi deţinători şi se marja pe aceasta. Tânăr arhivist în Bucureşti am ascultat diferite
opinii ale unor arhivişti cu experienţă şi am reţinut ceea ce spunea colegul Ghereg:
,,Dacă vom prelua statele de plată ne vom îndepărta de misiunea Arhivelor şi ne
vom transforma în eliberatori de certificate de vechime în muncă, aşa cum s-a
întâmplat în anii '50". Şi la Bacău începuseră să se preia state de plată de la câteva
unităţi desfiinţate şi se pregătea preluarea altora de la unităţi industriale din judeţ.
l-am spus cele de mai sus, a recepţionat cum se cuvine, iar pentru a nu fi
împotriva curentului, noi, la Bacău, profitând şi de o anumită prevedere, am
aplicat o soluţie care ne-a salvat: motivând, real, lipsa de spaţii de depozitare,
preluam documentele respective în custodie, adică le luam în evidenţă şi se
păstrau în continuare în acelaşi loc. Facem precizarea că statele de plată nu fac
parte din Fondul Arhivistic Naţional, deci nu intră în categoria documentelor care
fac obiectul preluării şi păstrării de către Arhivele Naţionale.
Meritorii, pentru directorul dr. Dumitru Zaharia, au fost acţiunile de
îndrumare şi control desfăşurate în judeţ, în urma acestora pregătindu-se pentru
preluare şi preluându-se importante şi valoroase cantităţi de arhivă. Practic,
aproape jumătate din cantitatea de arhivă deţinută în prezent de Arhivele
Naţionale Bacău şi cam două treimi din cărţile bibliotecii documentare a instituţiei
sunt intrate în depozite în timpul când dumnealui a fost director. De asemenea,
trebuie apreciate volumele editate la care a fost autor sau coautor, studiile şi
articolele publicate în reviste de specialitate, al căror număr depăşeşte cifra de
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2002 . În ultimii cinci ani a publicat două alte consistente volume: Bacău, istorie
adevărată, Editura Babel, Bacău, 2013 şi Ceangăii - o ficţiune etnică, Editura
Babel, Bacău, 2015. Pentru aportul adus la îmbogăţirea ştiinţei istoriei, cu
deosebire pentru amplul volum monografie dedicat Bacăului, domnul dr. Dumitru
Zaharia a primit, din partea Consilului Local şi a Primăriei municipiului, titlul de
"CETĂŢEAN DE ONOARE" al municipiului Bacău. O altă formă de valorificare
a informaţiilor din documente, bine realizată în cei 22 de ani de directorat, a fost
organizarea de expoziţii documentare la sediul unităţii sau în colaborare cu
Muzeul ori alte instituţii. Acestea erau vizionate de diverse categorii de oameni ai
Bacăului, începând cu elevi, continuând cu studenţi, profesori de ştiinţe sociale şi
diverse alte categorii socio-profesionale. Se realiza o bună cunoaştere a unor
momente din istoria noastră naţională (uneori cu documente care nu prea erau pe
plac la vremea respectivă), a unor personalităţi şi a unor obiective economice din
judeţ. Toate erau apreciate pentru rolul lor instructiv-educativ. Multe dintre
exponatele acestor expoziţii pot fi expuse foarte bine şi în zilele noastre. E drept
că erau incluse şi unele citate din opera "conducătorului" (multe, opinii ale unor
istorici de seamă), dar acestea nu le scădea valoarea.
O exigenţă sporită manifesta în realizarea şi coordonarea activităţilor de
prelucrare arhivistică a fondurilor şi colecţiilor deţinute. Bun profesionist, avea
întotdeauna răspunsuri la problemele care apăreau în acest aspect al muncii.
O preocupare constantă a avut pentru mărirea spaţiilor de depozitare,
materializată prin preluarea cameră cu cameră a imobilului din str. Oituz nr. 31,
apoi a celor din str. Eliberării (Vasile Alecsandri) nr. 3 şi 5, pentru întreţinerea
acestora într-o stare corespunzătoare. Nu a reuşit să realizeze o construcţie
destinată păstrării arhivelor, dar a pregătit terenul.
Impresionantă era şi încă este deosebita capacitate de muncă. De multe ori,
colaboratorii îl apreciau pentru aceasta şi îşi dorea să aibă această calitate. Ştia să
mobilizeze colectivul pentru performanţă profesională. Planurile anuale de
activitate ale filialei băcăuane erau dintre cele mai complexe şi încărcate
comparativ cu alte judeţe, dar, cu eforturi, erau îndeplinite.
Prin prestanţa sa, dr. Dumitru Zaharia a îmbunătăţit considerabil imaginea
instituţiei pe care a condus-o. Avea reale abilităţi de comunicare în orice spaţiu,
capta interlocutorii printr-o vorbire frumoasă, dar foarte documentată, indiferent
ce temă aborda.
Un capitol aparte în viaţa şi activitatea arhivistică şi ştiinţifică este cel
legat de cercetările pe care le-a făcut în arhive, biblioteci, muzee şi universităţi din
multe oraşe italiene şi în Arhivele Vaticanului. Timp de mai bine de un deceniu,
câte una-două luni pe an, a cercetat şi depistat documente referitoare la români în
În volumul Ioan Lăcătuşu, Vilică Munteanu, Dumitru Zaharia -profesor, arhivist, istoric - la 85
de ani, Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2011, pp. 121-129 este prezentată lista tuturor
lucrărilor publicate de dr. Dumitru Zaharia până în anul2011.
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respective. A plecat în echipă, dar, de cele mai multe ori singur. Bun
al limbii latine, pe care a îndrăgit-o din liceu, dar şi al limbii italiene
(pe lângă greacă, spaniolă, franceză), a reuşit să aducă, sub formă de microfilme,
cele mai multe copii dintre toţi reprezentanţii Arhivelor Statului din România care
efectuau stagii de cercetare în străinătate. Toate acestea se află la Arhivele
Naţionale Bucureşti în colecţia de microfilme. Intrarea în contact cu aceste arhive,
în unele era deja binecunoscut, i-au permis să studieze documente dintre cele mai
valoroase referitoare la români, documente care clarifică o serie de aspecte din
învolburata noastră istorie, sau aduc noi informaţii începând cu perioada cuceririi
şi stăpânirii romane în Dacia, continuând cu formarea poporului român şi a limbii
române, întemeierea şi evoluţia statelor feudale româneşti, ocuparea Transilvaniei
de către maghiari, cu toate consecinţele ei, perioada domniei lui Mihai Viteazul,
Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, Revoluţia română de la 1848, Unirea de la
1859, Războiul de Independenţă, Marea Unire din 1918, până la evenimentele din
anul 1944. Sutele de mii de cadre de microfilm aduse din Italia şi de la Vatican,
catalogate, toate, de Dumitru Zaharia după aducerea în ţară, la aparatul de citit
microfilme, de la care nu se ridica, uneori, 4-5 ore, au stat la baza întocmirii unor
valoroase volume de documente referitoare la evenimentele şi epocile respective
şi, acestea toate, stau mărturie activităţii desfăşurate în străinătate. Pe baza
documentelor studiate la Bologna, a întocmit şi susţinut teza de doctorat cu titlul
Marsigli şi Pricipatele Române, iar titlul de doctor în istorie a răsplătit şi
confirmat activitatea ştiinţifică a domnului Dumitru Zaharia.
Referitor la faptul că domnul Dumitru Zaharia era un obişnuit al Arhivelor
Vaticanului, prin anii 1978-1979 circula un banc pe seama dumnealui: "Într-o zi
din toamna-iarna anului 1978 doi cardinali stăteau de vorbă şi, la un moment dat,
unul dintre ei văzându-1 pe domnul Zaharia însoţit de nou unsul Papă Ioan Paul al
II-lea, îl întreabă pe celălalt: Oare cine este prelatul cu care vorbeşte domnul
Zaharia?" Desigur, o glumă, dar care spune mult.
Bunele şi foarte bunele rezultate în activitatea arhivistică au fost apreciate
de conducerea profesională de la Bucureşti cu calificativul "Foarte Bun", obţinut
în cei mai mulţi ani de muncă şi au recompensat capacităţile domnului Dumitru
Zaharia de analiză, sinteză, de rezolvare a sarcinilor profesionale şi de conducere,
de asumare a responsabilităţilor, de autoperfecţionare şi stimularea colectivului
pentru rezultate tot mai bune, de a pune în valoare comorile aflate în Tezaurul
Arhivistic Naţional, pentru a îndeplini misiunea sacră a Arhivelor de a păstra şi
transmite generaţiilor viitoare memoria naţiunii.
Trebuie subliniat faptul că şi după ce a început să-i bată în poartă poştaşul
cu binemeritata-i pensie, domnul Dumitru Zaharia a continuat să fie o prezenţă
activă în Arhivele Naţionale, de data aceasta la Sala de studiu, precum şi în
publicaţiile de specialitate şi presa cotidiană, în cea audio-vizuală cu intervenţii de
ţinută ştiinţifică, rod al cunoaşterii profunde a problemelor pe care le prezintă.
cunoscător
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Bacău, dar şi în alte centre din ţară. Încă un fapt care-i demonstrează tinereţea
sufletească, vigoarea, pasul cu vremurile şi ambiţia: la cei aproape 85 de ani pe
care-i are a început şi lucrează, destul de bine, la calculator; acum îşi
tehnoredactează singur lucrările. Cert, este o chestiune de toată lauda.
De-a lungul carierei profesionale drumul nu a fost presărat numai cu flori.
Au fost şi unele neîmpliniri, insatisfacţii şi frământări. A avut, însă, puterea să
treacă peste obstacole şi să fie iarăşi acel om puternic, vertical, devotat întrutotul
meseriei căreia i s-a dedicat. A ştiut să se înconjoare cu oameni de bine, iar
familia i-a fost întotdeauna un sprijin, la fel cum şi dumnealui a fost pentru
familie.
Mulţi dintre cei care 1-au cunoscut au amintiri şi aprecieri frumoase la
adresa sa, din care spicuim:
"Imaginea dascălului şi omului apropiat sufletului meu mi -a însoţit paşii
prin viaţă în câteva ocazii memorabile. Astfel, cu prilejul unei vizite la Vatican,
mi-am amintit involuntar de istorisirile fascinante ale Domniei Sale când am dat
cu ochii de intrarea în biblioteca Sfântului Scaun, în care dl. profesor Zaharia
a petrecut ore în şir căutând urmele românităţii. Tot despre Domnia Sa m-au
întrebat, în repetate rânduri, cu drag şi sincer interes, reputaţi istorici români pe
care i-am întâlnit la diverse întruniri de lucru la Minister sau la conferinţele
rectorilor, fapt ce mi-a confirmat că dl. dr. Dumitru Zaharia fusese de multă vreme
admis în cercul select al elitei cultural-ştiinţifice din România" (Prof. univ. dr.
Victor Blănuţăi.
,,Dumitru Zaharia a avut o contribuţie importantă la ridicarea uneia dintre
cele mai de seamă construcţii arhivistice şi anume Colecţia de microfilme a
Arhivelor Naţionale. La realizarea acesteia au contribuit peste 100 de specialişti arhivişti şi cercetători, cadre didactice din întreaga ţară. Colecţia cuprinde în
prezent reproduceri sub formă de microfilm şi xerografii însumate în cea. 5.000 de
role cu peste 3.500 000 de cadre, la care se adaugă alte cea. 160.000 file de
xerografii, după documentele din arhive şi biblioteci din străinătate referitoare la
români. Timp de 11 ani (1968-1978), Dumitru Zaharia a făcut investigaţii
sistematice în arhivele şi bibliotecile din Italia, cercetând un număr impresionant
de fonduri şi colecţii. Acest efort uriaş, desfăşurat într-o perioadă scurtă (30 de
zile pe an), s-a soldat cu rezultate excepţionale şi anume: 30.000 de cadre de
microfilm apartenente a cea. 50 de fonduri şi colecţii după documente de valoare
pentru cercetarea istorică naţională" (Arhivist Ioana Burlacut
,,Din 1982, de când începusem să mă interesez de istoria Şcolii cu Clasele
I-VIII Nr. 19 (azi, "ALI Cuza") din Bacău, unde eram profesor, mă atrăgeau ca un

Ioan Lăcătuşu, Viii că Munteanu, Dumitru Zaharia -profesor, arhivist, istoric - la 85 de ani,
Editura Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2011, p. 22.
4
Ibidem, p. 25.
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magnet Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană Bacău, aflate vizavi de şcoala
mea, pe strada Oituz. Într-o fereastră sau în ziua metodică (marţea, pare-mi-se),
mergeam în sala de lectură a Arhivelor, nu înainte de a purta o nouă discuţie cu
directorul instituţiei, dr. D. Zaharia. Eram câştigat pentru că şi Domnia Sa
cercetase istoricul şcolilor din judeţ. Ceea ce mi-a rămas în minte acum, după trei
decenii, este totalmente în beneficiul eruditului băcăuan: am apreciat larga
bunăvoinţă, generozitatea cu care îmi oferea detaliile, bucuria de a fi descoperit
într-un dascăl recent intrat în Bacău un posibil cercetător. Când a venit vremea
sărbătoririi a 125 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Băieţi Nr. 2, cum se numea în
1984 instituţia al cărei angajat eram, nu s-a sfiit să-mi propună o deplasare la
Arhivele Naţionale - Sediul Central, din Bucureşti, pentru a merge la sursa cea
mai îndepărtată a ctitoririi. Mi-a sprijinit atunci informarea din registrele aflate în
Arhivele băcăuane sau din microfilmele pe care tot el s-a străduit să le realizeze,
ca să nu mai fie nevoie de consultarea directă a documentului" (Conf. univ. dr.
Ioan Dănilă) 5 .
"Fără a intra în detalii, acum şi aici menţionăm doar că
profesorul
Dumitru Zaharia se numără printre cei mai importanţi cercetători romam m
arhivele italiene şi în arhivele secrete ale Vaticanului, aducând în ţară un adevărat
tezaur de documente privind istoria românilor, cu deosebire domnia lui Mihai
Viteazul, revoluţiile de la 1821 şi 1848, Unirea Principatelor, Cucerirea
Independenţei şi realizarea Marii Uniri din 1918.
Poate nu este lipsit de importanţă să amintim că profesorul Dumitru
Zaharia a fost vreme de peste jumătate de secol şi este încă şi azi un mare
"sămănător" de cunoştinţe istorice, de popularizator al istoriei. A susţinut în şcoli,
la Universitate, Case de Cultură, în cluburile întreprinderilor industriale (pe
vremea când Bacău} avea asemenea întreprinderi!), în unităţi militare şi mari
instituţii, sute şi sute de expuneri pe teme de istorie locală şi istorie generală. De
peste jumătate de secol este un membru activ al Filialei Bacău a Societăţii de
Ştiinţe Istorice din România" 6 (Prof. dr. Ioan Mitrea).
"Am avut posibilitatea de a-i cunoaşte o mare parte din opera ce-i
compune notorietatea ştiinţifică. Rigoare, consistenţă, valoare, claritatea
demonstraţiei şi argumentaţiei, fermitatea principiilor, atitudinea angajată a
discursului. Pentru profesorul Zaharia a existat, şi continuă să existe un singur
criteriu al demersului său: drumul drept, pavat cu cele mai bune intenţii, război
sperjurului şi poziţiilor conciliante. Maestrul îşi respectă blazonul. Înzestrat cu o
memorie fabuloasă, cu o pasiune rar întâlnită pentru descifrarea fascinantei lumi a
miracolelor ascunse de documentele născute de epocile istorice, cât mai ales cu o
tenacitate dusă la extrem, a reuşit să ne demonstreze că limitele cunoaşterii pot fi
5
6

Ibidem, p. 40.
Ibidem, p. 52.
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continuu, spre infinit. După câte ştiu, este vorbitor a vreo şase limbi de
între care latina cea deschizătoare de căi spre misterele
antice. Datorită ei a reuşit să descifreze un bogat tezaur arhivistic din marile
colecţii existente la Vatican şi în marile oraşe ale Italiei, referitoare la istoria
poporului nostru, în context european şi universal şi care i-au permis să formuleze
răspunsuri la multe dintre întrebările noastre eterne: de unde vine poporul român,
de când, care i-a fost şi îi este lucrarea de milenii întru devenirea şi afirmarea sa în
contextul naţiunilor civilizate, legiferându-i astfel legitimitatea istorică în spaţiul
carpato-danubiano-pontic" 7 (Mihai Buznea).
Sunt doar câteva dintre multele însemnări puse pe hârtie, dar care
creionează, chiar şi succint, profilul unui profesionist.
circulaţie universală,

Am întreprins acest demers în semn de aleasă preţuire faţă de
profesionistul dr. Dumitru Zaharia, de la care am avut şi mai avem încă multe de
învăţat şi pentru a-i aduce un omagiu, din inimă, pentru pasiunea cu care şi-a
exercitat meseriile de profesor şi arhivist, pentru conducătorul şi formatorul de
oameni, pentru verticalitatea morală şi cea profesională manifestate de-a lungul
întregii cariere, pentru temeinica sa pregătire profesională, pentru dascălul cu
vocaţie pedagogică desăvârşită, pentru aportul deosebit adus la îmbogăţirea
patrimoniului arhivistic şi bibliofil al Arhivelor Naţionale Bacău, pentru numărul
impresionant de cărţi, studii şi articole publicate, pentru modul acaparator cu care
vorbeşte despre cercetările sale în arhive, muzee, biblioteci şi alte asemenea
instituţii, pentru eforturile făcute, uneori cu sacrificii (resimţite mai ales de
familie) în vederea studierii, cunoaşterii şi lămuririi unor probleme mai puţin
cunoscute, ori spinoase, ori falsificate din istoria neamului românesc, pentru tonul
răspicat cu care îşi susţine afirmaţiile bazate pe cea mai directă sursă de informare
- documentul de arhivă, pentru omul respectat şi preţuit de către toţi cei care îl
cunosc bine şi nu puţini sunt aceştia.
Domnule profesor doctor Dumitru Zaharia, prin întreaga dumneavoastră
activitate şi operă scrisă aţi intrat definitiv în galeria arhiviştilor de seamă ai
României şi în cea a istoricilor "cu nume", iar noi, cei care v-am urmat (afirm şi în
numele actualilor lucrători ai Arhivelor Naţionale Bacău) să ştiţi că vă preţuim şi
vă regăsim mereu în documentele cu care lucrăm, multe dintre ele fiind preluate în
urma acţiunilor întreprinse de dumneavoastră.
La ceas aniversar, vă dorim multă sănătate, să aveţi puterea de a fmaliza
ceea ce v-aţi propus, să vă bucuraţi de frumoasa dumneavoastră familie, care, între
altele, v-a înnobilat cu titlul de străbunic, iar dumneavoastră să-i bucuraţi. Şi, în
final, urarea La mulţi şi frumoşi ani, domnule doctor Dumitru Zaharia!

7

Ibidem, p. 27.
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ARHIVISTUL ŞTEFAN CERVATIUC
LA 75 DE ANI
Prof. Dan PRODAN

Ştefan Cervatiuc
s-a născut
la 25
decembrie 1941 la Iaşi,
părinţii fiind
Sofronie
Cervatiuc (basarabean
din Comuna Corbu,
raionul Donduşeni) şi
Maria Cervatiuc, din
jud. Vaslui. Tatăl a
venit la Iaşi în deceniul
patru al secolului trecut. Membrii familiei Cervatiuc sunt atestaţi documentar,
după 1950, în comuna Corbu:
S.I. Cervatiuc a fost preşedintele colhozului
"Biruinţa" din sat, A.V. Cervatiuc a construit majoritatea clădirilor instituţiilor de
stat din localitate etc. Tânărul Ştefan, care a avut o soră şi un frate, a absolvit
şcoala primară, gimnazială (fosta şcoală Mârzescu) şi Liceul nr. 5 "Ilie Pintilie"
din Iaşi (1948-1959), lângă Atelierele Nicotina din Cartierul Socola, cu
bacalaureat promovat în 1959. A urmat Universitatea "ALI. Cuza" - Facultatea de
Istorie-Filosofie, secţia Istorie- Limba Română (1959-1964) din Iaşi, absolvită cu
diplomă de licenţă în 1964. Dintre profesorii studentului Ştefan Cervatiuc
amintimesc pe: Mircea Petrescu-Dâmboviţa, Nicolae Gostar, Constantin
Cihodaru, Ilie Grămadă, Gheorghe Platon, Janeta Benditer, Dimitrie Berlescu etc.
Tânărullicenţiat a fost încadrat ca arhivist (1964-2004) la Filiala Botoşani
a Arhivelor Naţionale, devenită din 1996 Direcţia Judeţeană Botoşani a Arhivelor
Naţionale. Între 1965-1970 a activat şi ca profesor de istorie şi limba română la
diferite licee din Botoşani: Sanitar, A. T Laurian, de Muzică, Mihai Eminescu.
Ştefan Cervatiuc a avut o evoluţie profesională ascendentă, devenind succesiv
debutant, stagiar, arhivist defmitiv (1970), arhivist principal (1975). A colaborat
eficient cu directorii Filialei Botoşani a Arhivelor Statului - Adrian Pricop şi
Simion Raţă, pensionat în 1977. Deşi îndeplinea toate criteriile profesionale, de
vechime şi de "dosar" pentru a fi numit director al Filialei Botoşani, Ştefan
Cervatiuc nu a fost nominalizat pentru funcţia managerială vacantă, datorită
opoziţiei directorului general al Arhivelor Statului de atunci, gen. Ionel Gal, care
https://biblioteca-digitala.ro
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nu i-a apreciat activitatea profesională, din motive ce pot fi doar presupuse.
Veteranul şi simbolul profesional al arhivelor botoşănene, Ştefan Cervatiuc, a ieşit
la pensie, la limită de vârstă şi vechime integrală, la 1 noiembrie 2004. Locuieşte
în continuare în Botoşani, desfăşurând diverse activităţi ştiinţifice , educative,
civice etc.
Căsătorit cu d-na Elena Cervatiuc, născută Holomei, profesoară de fizică
la Şcoala Generală Nr. 7 Botoşani. Soţii Cervatiuc au doi fii : Adrian Cervatiuc,
căsătorit cu Andreea Olaru-Cervatiuc (fiica cea mare a Luciei Olaru-Nenati),
stabiliţi în Canada şi Laurenţiu , necăsătorit.
Ştefan Cervatiuc a fost colaborator la diverse publicaţii periodice şi
seriale din Botoşani şi din ţară, cu peste 100 de articole şi studii de istorie
evenimenţială, istorie literară, de cultură, evoluţii sociale etc.: "Clopotul"
(Botoşani, 1967 -1989), "Lumea" (Bucureşti, 1970), "Magazin Istoric" (Bucureşti,
1970), "Sănătatea" (Bucureşti, 1977), ,,Biblioteca" (Bucureşti , 1983), ,,Revista
Arhivelor" (1989-1992), ,,Mitropolia Moldovei şi Sucevei" (Iaşi, 1984),
"Hierasus" (Botoşani, 1978-1989), "Paza contra incendiilor" (Bucureşti, 19821989), "Pagini din istoria pompierilor" (Bucureşti, 1978), "Gazeta de Botoşani "
(Botoşani, 1990-1996), "Pompierii botoşăneni " (Botoşani, 1996), "Revista
Jandarmeriei" (Bucureşti, 1995), "Acta Moldaviae Septentrionalis" (Botoşani,
2002 - 2011 ), "Forum Cultural" (Botoşani, 2004-2005), "Cuvântul Adevărului"
(Canada, 2001) etc.
Profesorul, arhivistul, cercetătorul, publicistul Ştefan Cervatiuc a primit
diverse premii şi distincţii: Diploma de Merit, acordată de ziarul botoşănean
"Clopotul", în 1973, 1983,
1988; Diploma de onoare
acordată de Ministerul de
Interne, în 1991 , 2005;
Diploma
de
onoare
acordată de ANR, în 1997
ŞI
2001 ; Diploma de
onoare aniversară acordată
de
Regia
Autonomă
Judeţeană "Apa" Botoşani,
în 1997; Premiul speCial
" Aurelian Sacerdoţeanu "
acordat de MAI - Arhivele
Naţionale în 2004, la pensionare; Diploma de Aniversare a " 50 de ani de la
înfiinţarea Teatrului " Mihai Eminescu " din Botoşani şi 170 de ani de teatru în
https://biblioteca-digitala.ro
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limba română la Botoşani", acordată în 2008; Diploma de onoare acordată de
Biblioteca Judeţeană "Mihai Eminescu" Botoşani, acordată în 2002, 2007, 2012.
sale, se remarcă volumele:
Botoşanii
în acte şi
documente, Botoşani, Comitetul
Municipal Botoşani pentru Cultură
şi Artă, 1969 (coautor);
- Botoşani - istorie, oameni,
locuri, perspective,
Comitetul
Municipal Botoşani pentru Cultură
şi
Educaţie
Socialistă,
1972
(coautor);
- Filiala Arhivelor Statului Judeţul
Botoşani
(prezentare),
Bucureşti, 1982 (coautor);
- Alimentarea cu apa a
oraşului
Botoşani:
1897-1997,
monografie, Botoşani, Imprimeria
Geea, 1997;
- Contribuţia fostelor judeţe
Botoşani şi Dorohoi la susţinerea
Războiului
de
Independenţă,
mărturii
documentare, Botoşani,
Editura Axa, 2002;
Istoria
teatrului
la
Botoşani:
1838-1944, Botoşani,
Editura Quadrat, în 3 voi.: vol. I, 1838-1900, în 2008; vol. II, 1900-1924, în 2010;
vol. III, 1924-1944, în 2013.
Dintre

publicaţiile

Evident, valoarea şi realizările profesionale arhivistice, contribuţiile
ştiinţifice (medalioane, articole, studii, cărţi), participarea activă la sesiuni,
simpozioane, congrese ştiinţifice, diverse activităţi culturale, educative, civice etc.
au fost mediatizate prin diverse referinţe ale unor colegi, colaboratori, prieteni:
M.R. Mocanu, Arhivişti istoriografi- Ştefan Cervatiuc, în vol. Arhivele şi cultura,
Bucureşti, Editura Ministerului de Interne, 1998; Dumitru Ivan, Gânduri despre
cărţi, ediţia a II -a, revăzută şi adăugită, Botoşani, Editura Quadrat, 20 1O; Mihai
Matei, Ştefan Cervatiuc - Contribuţia fostelor judeţe Botoşani şi Dorohoi la
susţinerea Războiului de Independenţă, mărturii documentare, în revista "Viaţa",
https://biblioteca-digitala.ro
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nr. 129/2003; Gheorghe 1. Florescu, Judeţele Botoşani şi Dorohoi şi Războiul de
Independenţă , în revista "Convorbiri Literare", nr. 3/2004, Iaşi ; Ionel Bejenaru,
Ştefan Cervatiuc - Contribuţia fostelor judeţe Botoşani şi Dorohoi la susţinerea
Războiului de Independenţă, mărturii documentare, în "Monitorul de Botoşani",
2002; Aurel Dorcu, O carte importantă - Istoria teatrului la Botoşani, în revista
"Hyperion", nr. 1, 2, 3/2009, Botoşani ; în revista "Forum cultural", nr. 2/2009,
Botoşani ; Olaru-Nenati Lucia, Cronica vieţii teatrale la Botoşani, în revista
"Luceafărul", nr. 5/2011 , Botoşani; Olaru-Nenati Lucia, O carte a devenirii
teatrale în oraşul lui Eminescu, în revista Hyperion, nr. 1, 2, 3/2014, Botoşani;
Silvia Lazarovici, Cervatiuc Ştefan, în volumul Scriitori şi publicişti botoşăneni.
Dicţionar biobibliografic, Editura Agata, Botoşani, 2013, p. 100-1 O1.
La aniversarea frumoasei vârste de 75 de ani şi a peste 50 de ani de
activitate arhivistică, ştiinţifică, publicistică, cultural-educativă şi civică
transmitem domnului Ştefan Cervatiuc urarea sinceră, stirnulativă şi motivantă
LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE, cu noi realizări publicistice, educative,
civice, cu propunerea de a-şi scrie memoriile, sursă de experienţe de viaţă, de
exemple de bune practici, de învăţăminte utile încă multor persoane din Botoşani,
din zona nordică, din ţară ...
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VILICĂ MUNTEANU- PROFESIONIST DE ELITĂ AL
ARHIVISTICII ROMÂNEŞTI 1
Dr. Traian CHINDEA
Reputatul profesor, istoric şi arhivist
Munteanu şi-a dedicat peste 40 de ani
din viaţă unei ştiinţe nobile, arhivistica.
Lucrează la Arhivele Naţionale din anul 1975.
În timpul studenţiei la Universitatea "Al. 1.
Cuza" din Iaşi, a luat contact cu documente de
arhivă şi fiind o persoană profundă, meticuloasă, îndemânatică şi cu o mare sete de cunoaştere , după doi ani de muncă la catedră şi-a
urmat vocaţia de arhivist-cercetător.
Primii paşi în tainele muncii de arhivist
i-a făcut la Direcţia Generală a Arhivelor
Statului, în Bucureşti, unde a găsit un climat
benefic şi fertil pentru viitoarea sa carieră
profesională, calităţile sale ajutându-1 să se
remarce printre colegi şi superiori. În toamna anului 1977 s-a transferat la Filiala
Bacău a Arhivelor Statului, unde a parcurs treptele de arhivist şi arhivist principal
până în luna iulie 1989. La 1 august 1989, a fost numit directorul acesteia, care, în
aprilie 1996, şi-a schimbat denumirea în Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor
Naţionale, în prezent Serviciul Judeţean Bacău al Arhivelor Naţionale.
De-a lungul carierei profesionale a urmat cursuri de specializare arhivistică, paleografii şi limbi străine (unul în străinătate) şi a absolvit un masterat în
Managementul resurselor umane, toate acestea oferindu-i posibilitatea acumulării
de noi cunoştinţe ori aprofundarea altora, toate aplicate în practica de arhivist,
cercetător şi conducător. De peste 26 de ani distinsul profesor, istoric şi arhivistcercetător se află la conducerea Serviciului Judeţean Bacău a Arhivelor Naţionale,
fiind cel mai longeviv conducător de instituţie din Bacău şi unul dintre profesioniştii de elită ai arhivisticii româneşti. S-a remarcat printr-o susţinută activitate
Vilică

Mesajul a fost pregătit să fie publicat în volumul Vilică Munteanu la 65 de ani, nwnărul 20 din
seria Profesioniştii noştri, apăru! la editurile Eurocarpatica Sf. Gheorghe şi Magic Print Oneşti ,
2016, dar, dintr-o regretabilă scăpare, nu a fost inclus. La sugestia îngrijitorului ediţiei , cu acordul
autorului , ca un act reparatoriu, am inclus materialul în prezentul Anuar.
1
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ştiinţifică

la nivel naţional, regional şi local, fiind foarte apreciat de specialiştii în
nu numai.
Pe plan ştiinţific şi-a adus contribuţia la perfecţionarea ştiinţei arhivistice
şi la punerea în valoare a unor aspecte de istorie locală şi naţională. Astfel a fost:
iniţiator şi redactor-şef al Anuarului Arhivelor Naţionale Bacău - "Acta
Bacoviensia", 2006-2015, vol. I-X; redactor-şef al "Buletinului ştiinţific" al
Filialei Bacău a Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România, începând
cu nr. 11/2003, până la nr. VII/20 11; coordonator al volume lor: Direcţia
Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale - Semicentenar - Culegere de studii şi
articole, 2 volume, 2002, Satul românesc în context European, 2007; Românii în
dezbaterile Congresului secuiesc din 1902. Premise, deziderate, reverberaţii,
2011; Dumitru Zaharia la 85 de ani, în colecţia "Profesioniştii noştri", 2011. A
publicat volumele: Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Bacău, vol. II,
instituţii de învăţământ, (coautor), în 1989, Judeţul Bacău, monografie-album,
(coordonator şi coautor), în 1996; Prefectura judeţului Bacău - trecut şi prezent,
în 1996; Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale - 50 de ani de
activitate, în 2001; Contribuţia judeţului Bacău la susţinerea Războiului de
Independenţă, ediţie de documente, în 2007 şi Enciclopedia judeţului Bacău,
(coautor), în 2010. A mai publicat peste 70 de studii în volume şi reviste de
specialitate peste 200 de articole în presa locală, regională şi centrală. De
asemenea, s-a remarcat şi prin organizarea de manifestări ştiinţifice - sesiuni,
simpozioane, conferinţe, expoziţii - de aleasă ţinută ştiinţifică, dar şi prin
prestaţiile la multele activităţi organizate de muzee, biblioteci, arhive ori alte
instituţii de cultură din ţară. Este membru fondator al Asociaţiei Generale a
Arhiviştilor din România ( 1991 ), al Filialei Bacău a Asociaţiei "Cultul Eroilor"
(1991 ), al Filialei Bacău a Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România
(1991 ), al cărei preşedinte este din anul 2003 şi preşedinte al Secţiei Bacău a
Societăţii Numismatice Române.
Ca un mare maestru şi excelent manager, a reuşit să formeze un colectiv
de profesionişti de foarte bună calitate, apreciat la nivel naţional care, sub
îndrumarea sa riguroasă de istoric şi arhivist-cercetător, desfăşoară o laborioasă
activitate de valorificare a documentelor de arhivă.
Serviciul Judeţean Bacău a Arhivelor Naţionale, fiind depozitarul unor
documente încă de pe vremea lui Alexandru cel Bun, din anul 1400 până aproape
de zilele noastre, deviza distinsului profesor, istoric şi arhivist este aceea că din
arhive "tot ceea ce se poate da, trebuie dat în cercetare" susţinând că "dacă se dă
acelaşi grup de documente la un număr de cercetători, cărora li se stabileşte
aceeaşi temă, ies tot atâtea lucrări diferite câţi cercetători lucrează, pentru că
fiecare are propria viziune, propria aplecare spre documente".
După anul 1989, distinsul istoric şi arhivist a făcut demersuri susţinute
pentru un nou sediu al instituţiei pe care o conduce şi visul său s-a împlinit, noul
arhivistică şi
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sediu, inaugurat în 1995, fiind unul dintre cele mai funcţionale din ţară. Cu ocazia
inaugurării noului sediu, distinsul istoric şi arhivist a organizat şi prima ediţie a
Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice, sesiune care a parcurs deja 21 de
ediţii. An de an, sub conducerea sa, această sesiune naţională de comunicări
ştiinţifice reuneşte la Bacău cercetători, profesori universitari, reprezentanţi ai
institutelor de specialitate din aproape toate judeţele ţării - cercetători, istorici,
arheologi, muzeografi, arhivişti, bibliotecari, profesori şi alte categorii socioprofesionale, toţi pasionaţi de trecutul neamului nostru. Pe distinsul istoric şi
arhivist Vilică Munteanu îl preocupă foarte mult şi problema românilor din
Harghita şi Covasna, fiind un activ participant la Sesiunile de comunicări
ştiinţifice de la Topliţa, Bilbor sau Sfăntu Gheorghe ori Miercurea Ciuc, unde,
într-o dulce limbă românească în grai moldovenesc, îşi prezintă şi susţine
comunicările ştiinţifice de înaltă ţinută ştiinţifică şi academică.
A participat activ şi la sesiuni ştiinţifice la Bucureşti, în toate judeţele din
Moldova, precum şi în Mureş, Maramureş, Braşov, Sibiu, Covasna, Harghita,
Arad, Cluj, Dolj, Timişoara, Constanţa, Dâmboviţa, Ialorniţa, Bihor, Olt, Bistriţa,
Prahova şi la Chişinău ..De asemenea, colaborează foarte bine cu Muzeul Militar
Central, cu Episcopia Caransebeşului, cu Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi
Harghitei, cu Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, cu Centrul Eclesiastic de
Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" din Sfăntu-Gheorghe cu Centrul
European de Studii Covasna şi Harghita, dar şi cu Episcopia Romana-Catolică din
Iaşi în problema ceangăilor din Moldova, chestiune care-I preocupă foarte mult.
La sesiunile de comunicări ştiinţifice de la Sfăntu Gheorghe, Topliţa,
Bilbor ori Miercurea Ciuc, unde l-am întâlnit pe Vilică Munteanu, am descoperit,
în persoana sa, un om cu
un suflet de o frumuseţe
morală, culturală şi profesională aparte. Dumnezeu
l-a dotat cu iubire de neam,
cu înţelepciune , calm şi
echilibru în relaţiile cu semenii, cu expertiză profesională. În materialele pe
care le-a publicat am constatat o scriere de suflet,
de caldă iubire românească,
de preţuire a valorilor, idealurilor şi momentelor istorice. Fineţea limbajului în grai moldovenesc a distinsului
istoric şi arhivist este naturală, firească, iar modul în care se exprimă este elegant,
civilizat, educat. Lucrările sale dovedesc că este un scriitor cu harul stăpânirii
frazei şi a frumoasei limbi române.
https://biblioteca-digitala.ro
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Viaţa, timpul şi întreaga muncă de peste 40 de ani de istoric şi arhivist şi-a
consacrat-o, cu dăruire şi cu sentimentul datoriei împlinite, faţă de şefi ori
subalterni, faţă de prieteni ori colaboratori, faţă de neamul românesc, intrând în
istoria arhivisticii româneşti ca un profesionist de elită. Pentru toate aceste calităţi
pe care i le-am descoperit, îl felicit şi îi mulţumesc că mi-a dat prilejul să-I
cunosc. Apreciez că acest om minunat, elită profesională băcăuană, după peste
patru decenii de strălucită carieră în arhivistică, dar şi pentru contribuţia la
perfecţionarea ştiinţei arhivistice şi la punerea în valoare a unor aspecte de istorie
locală şi naţională, merită cu prisosinţă să fie evidenţiat, sărbătorit, aniversat,
omagiat, cinstit şi onorat prin volumul Profesioniştii noştri. Pentru prezentarea
personalităţii reputatului istoric şi arhivist Vilică Munteanu şi încadrarea sa în
locul, timpul şi contextul în care şi-a desfăşurat şi încă îşi desfăşoară activitatea,
cuvintele sunt prea mici, prea mărunte prea puţine.
La mulţi ani, domnule profesionist al arhivisticii româneşti, Vilică
Munteanu! Vă doresc multă sănătate, energie creatoare şi putere de muncă în
slujba neamului românesc!
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VIRGIL COMAN
Dr. Constantin CHERAMIDOGLU
La 5 august 2016 se
stingea din viaţă, la Constanţa, în
mijlocul oamenilor ce iubeau
cartea, la o lansare de carte,
Virgil Coman - un om al cărţii,
iubitor de istorie şi de oameni.
Pleca prea devreme dintre noi un
om ce trăise viaţa cu maximă
intensitate şi care ar fi dat cu
siguranţă mult mai multe lumii
pe care o iubise.
Virgil Coman se născuse
la Medgidia în ziua de 24 decembrie 1973, ca al doilea fiu al
unui tată venit de pe plaiurile
vrâncene şi al unei mame cu
rădăcini în satul Cema din judeţul Tulcea, unde se aşezaseră
câteva familii de meglenoromâni, după calvarul anului 1940.
Această istorie a familiei mateme avea să-i devină un scop în
cercetarea istorică de mai târziu,
ajutându-1 în înţelegerea mai bună a epocii respective, a tribulaţiilor ce au afectat
viaţa unor largi segmente de populaţie .
În oraşul natal a urmat cursurile şcolare la Şcoala Generală N r. 7, iar apoi
la Grupul Şcolar de Materiale de Construcţii, normal am zice, pentru un oraş cu
tradiţii industriale cum era Medgidia atunci, dar firul vieţii sale avea să se
continue spre alte orizonturi spirituale. Astfel, în anii 1993-1997 a fost student al
Facultăţii de Istorie, Drept şi Ştiinţe Administrative, din cadrul Universităţii
"Ovidius" din Constanţa, obţinând diploma de licenţă în specializarea Istorie.
Avea să profeseze apoi la catedra de istorie a Liceului "I. N. Roman" din
Constanţa, până în anul 2003, când a venit la conducerea Direcţiei Judeţene
Constanţa a Arhivelor Naţionale.
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În paralel şi-a continuat pregătirea profesională, prin studiile aprofundate
facultate, absolvind în anul 1998 cursul de "Istoria şi civilizaţia
Mării Negre de la modernitate la contemporaneitate". În anul 2005 a susţinut şi
lucrarea de doctorat cu tema Din istoria românilor sud-dunăreni în prima
jumătate a secolului al XX-lea. Meglenoromânii. Titlul ştiinţific de doctor în
istorie a fost obţinut la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii "Alexandru
Ioan Cuza" din Iaşi.
Ca urmare a schimbărilor survenite în organizarea instituţiei arhivelor, din
anul 2010 a fost numit şef al Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor
Naţionale , instituţie pe care a condus-o până în ultima zi de viaţă.
Cele două laturi ale activităţii sale
profesionale, cea de conducător al
Arhivelor constănţene şi cea de
istoric, pentru care se pregătise ,
s-au îmbinat armonios, iar Virgil
Coman le-a dedicat în toţi aceşti
13 ani întrega sa energie, lucru
incontestabil pentru toţi cei ce 1-au
cunoscut. Opinia publică constăn
ţeană a avut de nenumărate ori
ocazia să-I asculte în emisiuni de
radio şi televiziune, prin intermediul cărora aducea în atenţia concetăţenilor săi istoria acestor locuri, dar, în acelaşi timp, făcea şi o
frumoasă propagandă instituţiei pe care o păstorea.
Virgil Coman s-a implicat şi în viaţa culturală a urbei noastre, oferind
ocazia constănţenilor şi dobrogenilor în general, să cunoască o serie de
. personalităţi locale, din diferite domenii, printr-o emisiune săptâmânală de
interviuri, intitulată "Călător printre dosarele istoriei", realizată la Litoral TV, dar
ale cărei frumoase episoade le putem revedea oricând pe cunoscutul canal de pe
net. A acordat egală importanţă manifestărilor culturale, expoziţiilor, lansărilor de
carte, simpozionelor ce animă lumea culturală a oraşului , motivat fiind de dorinţa
de a sprijini tinerii aflaţi la început, dar şi de a contribui la ridicarea nivelului
cultural al oraşului său, atât de acaparat de aspectele materiale ale vieţii.
Nu s-a îndepărtat prea mult nici de activitatea de la catedră, cu care şi-a
început cariera profesională, astfel că din toamna anului 2011 a fost încadrat ca
lector universitar asociat la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii
"Ovidius" din Constanţa, îndrumând zeci de studenţi pe căile fabuloase ale istoriei
şi apropiind pe mulţi alţii de tainele arhivelor.
de la
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Legăturile sufleteşti de care vorbeam, faţa de romanitatea sud-dunăreană,
1-au condus nu doar spre realizarea tezei de doctorat dedicată studiului
meglenoromânilor, dar şi spre cunoaşterea directă a realităţilor, astfel că începând
din anul 1996 a efectuat excursii documentare în Macedonia, Grecia şi Bulgaria,
singur sau însoţit de alţi prieteni, spre a aduna informaţii direct de la faţa locului,
de la comunităţile de aromâni şi meglenoromâni, despre specificul lor etnic,
lingvistic şi cultural. A intrat, astfel, în legătură şi cu specialiştii străini cu
care împărtăşea aceleaşi teme de cercetare, particpând la congrese ştiinţifice
internaţionale şi concretizând în articole şi studii, rezultatele muncii sale.
Impresionat de la început de valoarea deosebită a fondului documentar
păstrat la Arhivele Naţionale din Constanţa, Virgil Coman a coordonat realizarea
unor volume de documente provenind din depozitele instituţiei pe care o conducea, dar a reuşit să întocmească şi un alt volum în care să adune documente
valoroase pentru istoria Dobrogei, provenind însă de la celelalte instituţii similare
din ţară. Adăugăm apoi lucrarea ce prezintă teritoriul dobrogean aşa cum apărea el
în documentele cartografice otomane şi nu putem să nu ne aducem aminte aici
râvna sa în a descifra vechile denumiri de localităţi dobrogene ...
Se poate spune desigur ca
- - - - - -.....
nu şi-a concentrat eforturile spre
un singur domeniu de cercetare,
dar aceasta este o "boală profesională" a celor atinşi de microbul
arhivelor. Atâtea documente stau
necitite, nefolosite de zeci de ani,
atâtea subiecte interesante îl tentează pe istoricul ce le răsfoieşte,
încât cu greu îşi poate refuza
cineva pornirea lăuntrică de a
le urmări până la capăt. Virgil
Coman a fost şi el atras în această
"capcană" şi a cercetat şi a scris
despre o mulţime de subiecte: de
la lojile masonice din Constanţa,
la personalităţi dobrogene din diferite domenii, de la istoria învăţământului dobrogean, la cea a minorităţilor ce au
trăit laolaltă cu românii în acestă frumoasă parte de ţară şi de la ziaristica veche
locală, la istoricul aşezămintelor religioase dobrogene.
Arnânând publicarea tezei de doctorat, dintr-un zel perfecţionist ce îl
stăpânea mai tot timpul, a păşit la publicarea unui alt studiu din acelaşi câmp de
cercetare, intitulat Aromânii şi meglenoromânii din Banat (1945-1951) Demografie, Societate, Izvoare, lucrare ce avea să apară însă postum .. . Şi aici cititorul
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stilul său editorial: un studiu concis, limpede exprimat, o încadrare
în epocă şi o analiză critică a izvoarelor. Şi pentru că avem de-a face totuşi
cu un arhivist, lucrarea este însoţită de o selecţie de documente de arhivă.

va

regăsi

corectă

aceasta avea să fie ultima sa realizare în viaţă ... Energicul,
cercetătorul neobosit, omul plin de viaţă, Virgil Coman, ne-a părăs it. Inima sa
prea mare nu a mai rezistat ...
Dumnezeu să-1 odihnească!
Din

păcate
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