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In veacul al XIX-lea slujitorii alcă1rui181U ultima categorie între sub
a lrtern i i dregătorilor. Ei erau aleşi di ntre oonLrihuabiD.ii birn.ici : ţărani
sau mes eri�i oare, in schimb u l obligaţiei de a servi Îil1 diverse ramuri
a:le administra.ţiei ca organe exoou tiv,e, poliţletneşti, fiscale, de gospodărie
locală eoc., eJ.'Iau scutiţi de bir şi corvezi pe tot timpuil duratei slujbei 1•
Deşi cu o onganizare oa·racteristică feudal.ă, bresllele de slrujiwi s-BJU
menţinut un timp înldehmga·t în. adm inistraţie dart:.ooită oondiţii[or speci
fice economice şi social.-palitice din ţările române. Jefuirea resurselor
C'OOnomice şi firumciare a ţării şi fis:cal i ta tea excesivă, ca u rmare a re
gimului turoo-farnarîot, au oontribud.t la menţinerea organizării Siluji
toreşti pînă în secolul al XIX-lea.
La începutul deoon:iu:lui a:l IV-lea al! seoolului al X IX -'lea, bresle[e
de slujitori din Moldova se aflau îontr""o Sltare de t<Ytală d.ezorganizare
şi disOluţie.
In.oercările neiZJbutite ale 1Ui IOSI!l Sandu Sturza Voevod de a re
forma sistemuJ de reci'!utal'le al breslelor, de a determina un număr pre
cis de slujitori �a fiooare dregătorie şi de a înfiinţa impozite noi pentru
retr.ibuirea unora dintre bresle, a avut ca urmare agravarea dezorgani
zării brel'>lelor, deoorga.nd�are care s..;a adăugat la stalrea de confuzie , de
oorupţi e şi de .arburur·i oaracteris.t i:ce adrnini:s.traţieî de atunci 2•
lzbuonirea războiului ruso-ture �n primăvara aJruu1ui 1 828 şi ocupa
rea Pr.incipatelor J'lomâne de trupele Duse au î.nrăutăţit 111llri mult situaţia.
Aceasta, in speci al, datorită numeroas€1lor obligaţii oşteneşti , reohiziţiil.or
impuse locu itorillor ţării de care nu au mai fust sou·tiţi nic i s·l uji.borii şi
1 E. Negruţi-Mun teanu, Prestatiile breslelor de slujitori din Moldova in
primele decenii ale secolului al XIX-lea, în "Studii", tom. 22, 1969, nr. 2, p. 2 1 3-230.
2 Jdem, Reform4 sistemului de recrutare a breslelor de slujUdri în vremea lui
Ioan Sandu Sturza Voevod, în "Anuarul Institutului de istorie şi arheologic'·,
laşi, 1964, p. 1 29-137.
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i�butniirii, apoi, a epidemiei de ciumă căreia i-a urn1at oe.a de holeră.
SiaJI"!Cin.He grele care ·cădeaJU în seama dregă torHor , priv·ind aproviziona
l"'ea şi întreţinerea trupelor ruse, combaterea ciumei etc. erau în'deplini•be
in primul rind de sluj.itori. Situaţia celor maă mulţi dintre �tia, in
prilviJlltla obllîga!ţi.i!lor faţă de start, de:venise mai grea decît a bimici1or din
sate. De asetnenea, pretenţiile mell"eu crestcfnide ale propr�etta:ril.or de
moşii, împovă!Pa si•tuaţia gos!p()dărăilor şi familii!lor lor. PetiţiiJe şi
intervenţii>le Silujitor.i lor de a fi scutiţi de slujbe faţă de stat şi trecuţi
în rurudul biPilicHar sabellor devenJseră d eOISI€'bit de 111umeroase . Fuga,
care luase proporţi i îngrijorătoare, deoe.s.urille masi-ve din cauza epidemîei
de ciumă - oei mai mulţi din t re ei fii nd obhl!�ţi să f.acă paza spita·lelor,
a lazaooturil1or şi a ca.T'antineolor - au dus la desoompl.eta;rea cadreloc la
pri·rucipaleie dregătorii ale ţării, în aLŞia măsură, i:ncit .admdnistraţila l"'Usă
s-a v�ut nevoită să inlt.et:rvină , înoeroîntd să ame1irore'Ze situaţia pînă la
redactarea I1JOUll.ui regullamoo1 de administr.aţie. Ce!le mai multe din mă
suriJe 1uate lin aleeas·tă dii"eoeţi>e s-au dovedit, de altf<'l, ineficace. S-a
început prin deslfiinţarea unor d r.egătJorii oare deveniseră inutile în noile
condiţii, ca cele legate de persoona domruu lui (oom'ioş ia, iSiprăVIIlicia curţii
domneşti , ou·rt ea doamnei , portări.a) a fos t desfiinţată .apoi vomicia po
litiei, iar, la 1 829, genel"alul Jei.tuhin a inten.ţiona-t să detsfiinţeze vOT
nicia de aprozi, pe care o oonsid&:a dOOSielbi:t de abUiz.ivă, di:n cauza ve
ni.turi'lor ei provenite din iniOaSarea z.ooiuelii de la daborni·d şi diferiţi
impricinaţi. Moartea prematură a generalului Jeltuhin şi opoziţia boieri
lor din divan, care so coteau că este necesar atit păstrarea numărului
de aprozi, oît şi ven1turi1e ce reveneau vornictei·, a determinat menţi
nerea dregători� în aceiaşi f ol"'mă pWnă la aploiJOarea Regulamentului
OI"ganic 3 •

Conducerea ţării a i!111PUS folosirea bres·le�or de 1a dregă toriile des
fiinvate la nev10ile administraţiei rU5e, aprovi2)i10nareoa trupei'Dr, paza spi
t:ale1>or, a carantine!'Dr etc.
De asernranea, s-:a 1rucereat limi•tarea unm abuwri care proveneau
di·n siStemul hiavaieturi�or. De p�lidă, s-a interzis agiei de a m:a:i incasa
veni·tul ooări1bului din oraşul Iaşi 4 , S-QU desfiinţat borturi'le şi pedepsele
barbare, ca bătaia aa tălpi, e•tc. 5• Pentru sluji•torii, s--a incercat să se
� număiru� săptămhti!lor de sluJbă. Ion 00111i1d ţihle de albunci, această
măsură nu s-a putut aplica în intregime. De a1tltel, conducerea aştepta
in.trodtroerea regunamenotului care se redacta pe baza inf.or'maţii'lor minu
ţioase culese de autorităţile ruse asupna of'ganizării administr.altive şi
sociaJ.-pod.i,tliloe la noi, a proiecleliOr de relformă eaTe ciTcuLaseră in Prin
oi:pate .şi .a .propunerilor mallillor boieri.

Nevoia imperioosă de a asigum ordinea internă, în concliţiile de
derorgan1'2l8:I'e de atuniCi, a detern1�nat .formarea mi&liţiei naţionaQe sau
a străjii pămî•Illteşli înai.rnea aplicării Regulamentului Organic in oele1alite
3 Arh. St. Iaşi,

Dos. V, nr. 1 10, f. 1-35.
Idem, dos. O, nr. 3, f. 43, 52.
s Idem, dos. B, n1'". 3·18 ; f. 3 ; vezi şi A. D. Xenopol, Istoria romdnUor din
Dacia Troian4, vol. VJ. Iaşi, 1893, p. 88-90.
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Nll'DUI"i de administraţie. lnliinţaJrea unei armate naţionalle .Wela să j oace
un rol important în f·orma·rea statului naţiooal român. EJa a crelalt oarlre

miHtare oapsblfle să asigure, mai tîmiu, 81Ut011!omia şi apoi independenţa
ţării.
Organirz:area străjii pămint�ti a in1ooput din l'lllrul iuJi.Jc 1830 6 • Dis
poziţHle luate in această prirvinţă prevedeau in iţial ca straja pămmtească
să fie al.cătuiltă din Sdl.daţi recrutaţi dintre sluji.torii posturilor, iar unter
ofiţeri i dintre negustori, fii de preoţi şi privileghieţi. Familiile celor ce
intrau în S6f!Vliloiu1 străjii pămînt�ti umtau să fie �ti·te de dări şi
corvezi. Slu�irtorii retcr'lltaţi trebuiau să fie tineri, sănătoşi, ;vrednid şi cu
purtări bune, dffndu-li-se oh�ii atîJt din pa�a sateloc ci.t şi a breslei.
SOC'otind că in nrum ărul soldaţii}lor nu vor int1ma mai mUJlt de o .pă.trime
di:n numărul existent ad. sluj irt:orilor s-a dispus oa oei rămaşi să fie uti
lizaţi la s1ujbele ,poTiţi€1Ileşti, iar acei ce ar fi �ost SOIOOtiţi de prisos să fie
desrfiinrţaţi şi trecu�i la bir 7 •
Dispk)rliţiille Di·vanului implini·tor, trimise către toate dregătoriile ţării,
pre'V'e'deau să se aJCătuiască liste ou numele sluji.toriLor oare er181U capabili
să devină soldaţi. Fietoare dregătorie, iJn.dl.rusi!v isprărvniciile ţin urtruri lor,
trebuiaru să dea o pătrime din numărul sluji<torhlor lor ; aceştia erau aleşi
în aşa fel Î·nlait din satele oompaot sluji'toreşti să nu fie recrUJtaţi mai
8
muft de a pa�tra .pan11e din loouitorj • Incercarea de a recruta solidaţi din
rindul -s.lujiltorillm a �nbîmlpi.nat insă o rezistenţă neaşteptată din partea
aces.t•o:na.

Anii grei şi îndelungaţi de slujbe ne.rotribuite, abururile praotioa:te
de dregători în încasarea de bani de '.la breslele de slujirori şi fdtosirea
lor in treburile personale, oontribui·seră la ruialarrea eoonomileă a majo
rităţii slujitorilor. Ena puţin .pooibli.l, în starea de Stpirit de atunci , oa
bresl.e.Lor de 'Slujitori să aoce;pte să sLujească in vreo :fonnă oarecare în

oo.n.tinlllare.
La apelul dregătorilor pen tru reCilutare, s1lud&torJ:i de la diferite
bresle au refuzat, cu fermitate, să intre in straja pămîntească sau să
reOOI!Tlaiilde � VTeUIIl'lll dmtre ei so.lidlat. Panţirii isprăvniciei Roman au
bătu t pe zapciii care voiau să intreprindă recrutarea. Slujitorii vorniciei
de obştie, la 19 septembrie 1830, s-au adunat la vornic şi i-au declarat :
,,cu hO'tărlre că nu sint in stare a să supune la o asăminea sllll'jbă şi că
ni'Ci. pot i.nSămna anume nici pe uoo l ditlltriruşii spre împlinirea porunJC:ii
şi că sffnt mai mu'lit in stare a să împrăştia oare unde va pute, decit a
primi o .asălrni.n:e slujbă" 9 •
In faţa acestei situaţii, D1vanru0. a dispus să fde aduşi la hătmăruie
un IlJUmăr de bătdni din toa�te satele cu -slujitori, perutru a fi lămuriţi
asupra scopului orgaon.izării străjii pămînteşti şi a �oloooo!OT oe le vor
10
81\"ea sdldaţii şi familld ile lor • Toate deme'l"SIUnlle au fost inwtiie. Trei ani
Arh. St. llaşi, tr. 616, op. 673, 11JI". 47, f. 2.
7 Idem, tr. 133, op. 150, nr. 30, f. 18.

6

a
9

Idem, Dos. V, nr. 125, f. 18.
Ibidem, f. 22.
10 Ibidem, f. 26 şi 1r. 133, op.

158,

nr.

30 (d5 . . Badu),, f. 58.
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mai tîrziu (in i un i·e 1 833), se constata că nici u nul din slujitori i i s prăv 
nilciilor 'Du.tova, Neamţ, Bacău , Hînlă,u, GaJ.aţi, Doro hoi , Suceava nu _au
putut fi I'eClll.litaţi ca ooldaţi ; doaJ" din ţinutul Pu.tna au fost trimişi la
Iaşi 4 oameni 1 1•

In ianuarie 1 8 3 1 se renunţase, de altfel, 1a reci'ularca străji i numai
dintre s1·ujitori . Cei 1 322 de străjeri " pen t ru paza ţării", urmau să se
recruteze dintre " birni ci i ha v alegi i cu breslaşii împreună, din hrisovoli\ii
ou dare şi fără d!a,re, din sl•ujitorii pooturHor şi d i n slugile fără bir,
rwptele v iste riei , afară numai de privilegheţi, mazili şi ruptaş i care nu
au a intlra la aceasta " 12 •
Se ş.tie că mă!surille de recl"'U•tare peil't'Iu straja pămdntească au con
stituit u na din cauzele imediate care a provocat r ăscoa l a , aproape gene
rală in MoldO'V'a, elin primăvaTa anului 1 83 1 13 • A•ceastă răscoală ţăTăne:�scă
ou car.adber antifeuida:l a foot pre fa�tă . in toamna şi iarna lui 1 8 30,
de agitaţia şi opoziţia bi'Iesl•elor de slujito:d la încei"CăriJe d e recrutare
dn s.tra.ja pămîntească. In acele condiţi.i org.anizarea de1ini·tivă a miliţiei
naţionale iB f•os t întîrziată pînă căt:I'Ie stfî.rşi·tul anUJlu1 1833 14 •

RedaetO'rilnr Regu.lame.nrtului Organic li se pat aduce gra:ve şi în
dreptăţite aJC'llzaţii în ceea ce pr i veŞite stabilirea modalităţi i de gu vema.re
a ţării care o'feroa .postibi l i tă ţi de int e'!Ven ţie şi de Slll bordon.are a inte re 
selor acesteia politicii ţariste, şti11'bin:du--se di·n au.torita·tca domnului şi
autonomia ţării. De asemenea, recunoaşterea pri'Vi!legiHor feud.a.le şi ra
porturile JA' care le-a s'tabălit între proprietari şi ţăranii olăcaşi a agr avat
si.tuaţia acestora din u rm ă în aşa măsură, i·ruaît, după cum s-a remarcat,
.
a i ns.ta urat cea mai asupritoare robie a alăci i 1s

In ceea ce priveşte însă adminisltraţia, Re-guLamentul Organic, ,,a foot
un factor de progres, o adevărată Constituţie, oare a pus baza instituţii�or
Româ·Illied moderne " 1 6• In trodtu!OOI"e:a domni<'i pe viaţă, formarea UJnui
s.fat adminis tra.tw aliCătuH din miniştrii depart.am·enbelor,
consti•tuirea

unei Adunări ou oaracter legislaitv, ăa şi reglemerutarea r.apol'turHor eco
nomice cu Poal"'tla şi intwduoerea unui sistem frsoal s implificat alU con

tribuit la insti•buiroa unei administraţii stabile, ordonate, şi mai eficiente.
Pri n N"forma adm ilflisotratirvă , obiceiuriJe corupte, irwetehite, au incepu.t
11

Idem, dos. S. onr. 635, f. 29-32.
Arh. Stalt. Bucureşti, Achiziţii Noi, rach. CXXV, nr. 124.
1 3 Răsooala cUn 1831 s-a ioncadrat în frămi nlările generale ţărăneşti cu ca
racter social antifeudal, care au avut loc, atunci, aproape în întreaga Europă cen
trală şi sud-estică (St. Pascu, Mişcări ţărăneşti in centrul şi sud-estul Europei
din secolul al XV -lea pînă in secolul al XX -lea, în " An.uaf'ul Institutului de
Istorie din Cluj , voi. VIII (1965), p. 47-49 ; A. D. Xenopol, Istoria Românilor din
Dacia. Traiană, voi. VI, p. 89 ; Val. Popovici, Cauzele mişcărilor ţl!răneşti oglindite
in rapoartele comisiilor de anchetă din anii 1831-1 833, î n "Studii şi cercetări
ştiln.ţifice", la!li, s. U.I (ştiinţe sociale) an V, 1954, nr. 3-4, p, 439-487.
t4 Arh. St. I�i, 1.4". 796, op. 906, nr. 371, f. 9.
1 s A. Oţetea, Consideraţii asupra trecerii de la feudalism la capitalism în Mol
dova şi Ţara Româneascl!, în "Studii şi mateclale de istorie medie", Bucureşti,
12

1960, voi. IV, p. 358.

16

ldem, Geneza

Regulamentului Organic, în

Bucureşti, voi. II, 1957, r . 387.

"Studii
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să fie d�rădăc:il!late. OrganiiSme şi prindtpii noi, caracteristice s ta-t€'l'or
capitaliste mode�r�ne, ,au fost introduse în admin.:istN.ţie.

Sep:aral'ea dcp1�nă a funoţtilo r j udecăto�i de oale executive, intro
l'"'l-"SppOn sabHităţii fu.ncţiOI'llar:ilor, dmfi inţaTea havaeburLi10r diverse,

d u cerea

printre care şi si6temul împ1i.neliloor de bani şi lU!cruri de la da.torni'Ci şi
împricinaţi , a p}acoanelor, ca şi i.nsti,tui.rca unor regu li fi xe şi sretomice,
a unle!i. contabi,lită,ţi ondonate şi a unui control mai niguros, au stăviiLit,
în bu nă mă'iu:ră, vech ile abuzuri şi au rmtrll1iS arbi tnar ii\Jil care dominau
adminiistraţia feurdailă din trerout.

ln C.E'ea ce priveşte slujiiomii , disporz,iţH!e Regulamentului aplicate,
ar H dus la completa lor treiliSformare. Comonn spiri.trului Regu lamen
tu.luJ Orgauuk, sl uj itorii trebuiau să de<Villlă un co!1p de adevăraţi func
ţionar i , ou 'aJoeleaşi obligaţii fiscale ca şi ceil alţi locuitori ai ţării, ou
s.lujba ed)eotu1ată perm.anenrt: in schimbul Ull1'0r sa1larli î ndestu lătoa re şi
asi,gu rarea unor _pensii viagere.
Noul Regulament pre'vedea o rg,ani zarea fiecă,r u i departamen t : de
interne, finanţe, postelnida (secl"le tariat de sbat), arm ăşia {depal"it.amentul
crLmi nal) etc. cu ca.ooelarii pr:oprii, ou dife�}te s€'cţii şi cu un n umăr de
sluji•tori .sal:at.rliJaţi . S-au desfiinţalt une·le ÎII15·tituţii care frînau dezV'Oltarea
economică şi socială a ţării ca : vămHe i,nteme, vătăjiia de haraoogii,
comişi.a, portăria, căfpitănHle de ti rg şi de ,}X)telră, başbulubăşia de Ga
laţi şi Focşanii, ca şi sistemul feudal de aprovi:;1Ji'Ona r e, de către sluji
tori, (cu lemne, fîn, cărbuni) a ourţhl domneşti ca şi a oelo�lalte instituţii
din laşi 17• Agia oO'I'lJtiJnu a fu ncţia de po l�ţie a oraşului Iaşi, fiind aj u tată
de un număr de cvra'fltallnitci, f.an.aragii, ciocli, sacagrl.i, tu l-umbagii e<tc.
In acelaşi timp, prin orgBIIllizaxe.a sfatulu i municipa-l, o parte din vechHe
şi mu ltli:fllcle funcţii ale agied au f06.t preLuate d{! acesta {de exemplu ,
18•
cele din ()["'din «onomic priiVind ,aprovizi!onareoa capitaole i)
Buna [!!11treţinere a cişmelelor, a apeductel10r, a podelelor or&?ulud,
a curăţeniei lui, atribuţii care intrau în sarci na casei apelor şi a podu

ril-or, au fost înora:i'in.ţl81te li!Ilei epitropii sUJb ind·J:lumarea unui Oomitel.
Ceontnal. l n .pri·vd$ bunei întreţineri . edi'l!itare a Iaşului, a or·ganizării

s.ervidului de pompieri, Regulamentul Organdc a avut dispoziţii deose-bi t
de importante pen1n' u .dezvo1tarea rurbB!l11ÎJSmuluii la noi.
Menzi1urile s-8/U menţiruut ilil aceear;;i fmmă .de ol'gan izare , dar s-a
d ispus dlffif.iinţarea s'Olllti ri:lor de dă1.1i perutru slu}itmi in schimbul unei
mai bun'e indlemnizaţH. Dănile ounOSIOute sub denumirea de " bani i ţimi
ra.şi•lor", oa şi "banii ciulbotelor ocola-5 ilOT" , şi a poter.aşilor au fost
des.fiinţate.

17 Arh. Stil/1.. Iaşi, ITIS5. original nr. 1665 (Regulamentul Organice.sc a Moldavei,
1831, cap. III, sect. 1 , art. 66, f. 25, vezi şi anexa Ht. B., f. 67-75). Textul Regula
men tului Organic care desfi inţa această ultimă cabegorie de slujitori era astfel
conceput : "dările de orz, lemne, iarbă, im, precum şi toate bavalelile ce să ucma
pentru curtea şi grajd urile domneşti şi a lui baş-beşli-agă. Toţi acei c!liri sub nume
de olemnari, de joldinari , de că!'bUrullll"i şi alţi asămine er�ru SC'Utliţi de bir vor
intra în numărul birnicitLor'.
18 Ibidem, anexa la lit. E, art. 1 - 1 7 şi arl. 114-100, f. 1 00-102, şi 1 20-1 24.
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In ţinutuni, se pr.ev·edea organi zarea riguroasă a UIJlui SCTVI•ClU de
a iiSIPI"ărvnlicii'lor ou siliujbaşi plă ti ţi . Ooolaşii au f·ost în l ocu iţi
cu privighertorii de ocoale, presuiPunând u -se că , da torită salaTiilm fdxatc,
nu vor mai r ecurge la as.u.p ri rea Iocui't'Orilor s.atetlor. La fiooar.� ţin u t
s -a irrliinţat o�tc o judecătorie, .iar la sate s-a dispus alegerea d e către
săteni pe lîngă vorrui10ei, a llli1Ui ruumăr de " paşruid'', ou aoorrlul proprie
tarHoT, oare urmau ,,să fie pu r tă tor i de griji în toa te ceH oe se vor
ÎIIltimpla .î·ntre săteni" 19•
In coruf•onn itate cu n10ul reguil:ameont, s-a dispu s , deci, ca toţi sluji
torii să fie desfiinţaţi şi ·tr.ecu.ţi î n rîndul bi.r:nicilor. Urma apoi , ca
fii1eoare imstiJtuţie să anJgajeze ou le:fi num ăru l Sltabilli t de slujbaşi. In
baza acestor pr evederi , ÎIIl ianuarie 1832, s-a trimis la toate ţi nu t u rile
air10Ulare pellttru dmfiinţJar-ea s1ujitonilor 20• S-a s.tabi l i1 ca slujitorii grani
ţelor să răm�nă în v•echea situaţie, pe primul trimes tru al anulu i 1 832,
pînă cind s traj a pămillftlească s-ar fi puM org.aniza depl�n şi ar fi putut
pr1elua şi •atribuţi�le de pază a g.ran iţei 21• Din cauza m ăs.urilor eaTe s-au
luat [n vederea stărvilii· nii epildemiilor de aiumă şi a})<» de holeră, oore
făloeau necesară p:t'lezenţa so1daţi l·or in interiorul ţării şi la CMa.ntinc,
înllocui·rea v eohHo r sluji tori ai ma.roginei s-0 făcut m\.1\l:t mai târziu .
ApliJcanea Regu!l..amentului Organic, în oeeoa ce priveşbe dt'sfiinţarea
!rluj itorilor, a înUmpinat însă greutăţi n eprev ăzute pe care, probabi l,
nu le bălnuiseră n!ÎJC.i redactorii legiuirei. L.iJpsa de cadre d i.ntre tîrgoveţi ,
ci.t de cH capabile pe!Iltru slu jbele pe care urmau să le indeplinească,
ca şi impooibi1Hatea fina nciară a ţă rii de a oferi salar i i îndes'bulătoaTe,
au fost cauzele care au 'impiedicat aplica'I're î.n.toomai a ,prevederHor Re

canoe1ai1ie

.

.

.

·

.

gu�amenJtullU(j Organic.

Siiliuaţia d iferi telor 1-amuri administJ."lath"C la 1 8 32, in ceea ce p ri
Ve.<jote personJa11llll de serviciu, a fost deosebi t de precară. Lefurile stabili:te
erau departe de a tenta pe locuitorii ţă ri i să se angajeze la slujbe. D!i[i
oultăţNe ceiJ.oe mai mari le-au întîmpinat, d esigu r , în afara mH iţi e i naţi'O
nale, iSiprăvn.iciile ţinuturrl.l'Or. Numărutl de slrujitJcmi fixat pentr u fieca!'e
ţinut era cu tabu! i'l1Sl.llfdcient. De altfel, ispraVIl1ici i ruu au reuşi,t să aLcă
tu iască , nici acest număr, lefurlile Olferite fiilild soooti.te muH prea mki
în comparaţie cu costul vieţii 22• Siblllaţia a fost atit de graJVă, in împre

j urările �n oare abia if\.1JS>€!Se .inălbwşirtă răslooad.a ·izbucnită in aruuQ precedent,
iar aplicarea dispo:zJiţ,i.hlor privitoare 1a raporturile dirutre ţăT.aani şi pro
prietari agnwau starea de nemu1�5.re de l•a sate , incit sf.abul admi111i.stra.tiv a fost IWVQit să ia măsuri de urgenţă. In vara aillllll.u i 1 8 3·2,
s-a dispus trittlliiterea la isprălvruciile ţinuturiLor a janidarmilor din straja
pămintească, oare ltrebuioo să slujească alături de s Lu j rtorii ce pu tuser-ă
fi oogaj181ţi pînă atulfliCi 23• Intre timp, Sfatul administrativ a cerut de
.

partamentelor

să întiotrnească

de Ul'lgenţă proiecte

pentru

1 9 All'h. St. Iaşi, Dos. P. nr. 401 , f. 6 ; Vezi şi Dos. P. nr. 392, f. 1 .
ldem. Dos. S., nr . 752, f. 5 , 7 ; tr . 616, or. 673, nr. 67, f. il.
2 1 Idem, Dos. S, nr. 384, f. 24 ; br. 629, op. 691 , .nr. 164, f. 1.
22 Idem, Dos. S, ru-. 738, f. 12-14, 23, 35.
23 Idem, tr. 359, op. 390, nr. 1 14, p. 2--58.
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corpuilu� de slluj.i,f.bni, conform prevederilor Regujameniu[ui Organic şi a
posibili1tăţilbr interne. Ca mod,el, se dădeau miniJŞtdlor proiectele întoc
m i te, in aceleaşi ·ÎlTl!PI"ejurăr.i, in Ţara R<n�ânească pentru d oll"obanţii din
ţin u tlll ri şi pentru m6.liţi e 24•

La 1 ianui8II'I.ie 1 833, angaj181IT1en'tillll. jallldarmH'ar trimişi la ţinuturi
expirind, aceştia, nemaifiind necesari nici pentru straja pămîntească, au
fost dez:armaţi şi daţi la bir. Proiectul perutru retembarea no ilor sluji•tori
n�iimi î ncă definiti'Vlaot, s-a dispus să se angajeze din niOU foştii slujitori
î n condiţia numai a ooutirii de bir şi C'OI"V'ezi . R�ultatede, aşa oum era
firesc, in Ul"l11la unor aoome:noo măsuri, au foost ou totlllil negati�e. Reforma
fiscală întrepl'1insă de R egul181I11.enihl l Organi'c !J) I"e2: e nta o uşurare pentru
birndci în comparaţie cu situaţia anteri<>aTă . In aceste co ndi ţU , scutirea
de dări şi corvezi era departe de a mai atrage la slujbe. In cursul an u 
lui 1 833, ispraJV:ll.IÎIC ii au în,aeroa&t pe difeni·te căi să a'lllgajeze pe vechii
glujiboTii din sate. A\oţiunile lor in această direcţie nu au reuşi-t decît
parţial. De pflldă , în mai"tăe 1 833, foştii pa.nţki din S181tele Stroieşti , Băh
noaia şi G:niibeşti se p!îrugeau departamentullui de i•ruterne că "40 ani am
slujit panţkia, din ca1'e pricină am rămas săraci ldpiţi pămÎIIltu lu i şi
periltori de foame" ; au f•ost el.iiberaţi in 1 832 din slujbă, ca după un an
să se v.adă "sdllhddţi ou zapoii şi ifllgi"07i'ţi de ispravnid", pentr.u a veni
din nou la seTVildu 25• FO'Ştii pa.nţilri de la Putna au fost bătuţi şi în'Cihi�i
deoaTece refurz:aseră să-şi reja slujba 26• In primăvara aceluiaşi an, impo
triva păncălabulud de Galaţi, care voia să r€'1Cruileze vechii sl•ujitol'li di;n
tre locuitordi ddn mahaiLail.'ele oraşuUui, ace�tia "s...:au ridicat şi ou bunt" 27 •

De altfed, şi ordinile trimise de la departamenrollll. de interne erau
contradictorii ; diS:punind în unele cazuri scutirea de dări a foştilor slu
ji,tori şi plalba lor ou �lefuri, în alte oawri alcătuli.rea a cite trej ce-te de
slujitori oare să 9lujească cu rondul din 10 î n 1 0 zi,le, în sfîrşit, alte ori
se d ispu nea scubi!Tea pen-tru fiecare slujitor a atitor dloi sau tred oameni

din sate 28 • De aooea, înt'I'e anii 1 83'2-1 834, situaţi\a sllll j iltJorilor ţinuturi
cit se poate de confuză. Un:ii is:pravn•ici reuşiseră să angajerze

lor a fo&t

un număr de oameni ou le.f.uTi, alţii akăbllliseră un oo!"p cu cîţiva oameni
din vechille bresle care s-lujeau numlali in condi>ţiile SICUitiTii de bir şi oor

vem . In SlfiJl1i't, erau ispraV'Ilici care foloseau slujitorii vechi cu niru:l.u�
şi �n .adiara soutitri•l'Or le plătea şi o an'umită sumă de banii ca ajubor

pentru hrana lor şi a cai!l'Or 29• In acelaşi timp, diferite p!"oiecte şi pro
p:r'ilvind or.gan:izaor,ea slujitorilor ooau trimilse sf•atuilu'i admiillis 
tratilv 30 • Desigur, rutina sau reaua v:oinţă, teama de a nu ridi:ca pll"obleme
pe'llltr u a nu trE'bui să l·e rezolV'e, a făcut ca in oo1e mai multe d'i.n
puneri

'le ldem, Dos. A. nr. 270. f. 35 şi 1 54 ; tr. 634, op. 696, nr. 351 (bis). (Isprăvnicia Neamţ), f. 6.
2265 ldem, Dos. S, nr. 652, f. 4.
Ibidem, nr. 643, !. 10.
27 I bidem, nr. 645, f. 10, 1 1, 15.
28 Idem. t�. 627, op. 689, nr. 295. f. 1-3.
29 Idem, Dos. S, nr. 642, f. 2-9.
30 ldem, tr. 796, op. 906, nr. 261, f. 3-34 ; Dos. S. nr. 752, f. 8.
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ace>te proiecte să se p:reoonizeze reven1rea 1a veochiw sistem aJ s lu j belo r
ou rindul, .in oohimibuJ soutir.iJor fiSICalle .
Jn condiţiile fiscale de după 1832, cind capitaţia a fost fi xa tă la o
sumă care •era mai adooptabilă oa in trecut, iar oorve2lile (havalele)
s-au desfiinţat rărn[nhlld n um a i obligaţi:a de a lUJcra an ual un nu m ă r de
zile pentru dt'umuri şi şosE'Ile, SICu t.ir ille de bk �i corvezi nu mai puteau
f.i o recompensă S'Uifidentă peon1ru s1ujbelc făoute statului. Jn faţa .noHor
condiţii, S!fatn.1� admitn<istra.t1v a adoptat u111 <proieot de lege hibnid şi
curios pentru prine'ipii!l e statbili.t.e de Regulamentul! 0I'Iganoic. A!eoos ta a
fost "pravila" (legea) din aprilie 1 834 "pentt'U 1nifiinţai'Iea şi ţit11 crea slu
jitorilur, despre ahipu1 alcăltuirii sluji'torilor şi u niformclor" 3 1 •
CooJ!orm noii legJ, sluji·torii posturilior dm l a'5i trebuiau să fie în
număr de 363 .şi an:ume :

1 8 călări, 20 pedeştri, la departamentul de interne
18
2

"
"

18

"

"
50
18

"

,,

"
"

20
1O

5

10
86
20
24
44

"

"

"
"

"
"
"

,,

"

de<paTtamentul de finanţe

" pos·te!ltndlcie,
" logofeţie,
,,
"

vornici a de aprozi,
agie,

" armăşi·e,
"
"

rîntlaşi la presustivi ile din oapitalie
ţimiraşi pentru plicuri, din care 1 2 vor fi
Ja casa menzilului din Iaşi, iar 32 la ţin utur i
dte 2 de fiecare ţinu1"
_

1 2 4 călări. 239 pedeştri.
Aceşt ia lucrau permanent în SJChimbul lefuri·lor oare se ridi ca u pe
an la cîte 600 le i pentru slujitorul călare şi 400 lei pentru cel pedes tr u ;
numai ţirniraşii primeau cite trei sute lei pe an, buourlndu-se şi de
scutiri de bir.
Numărul slujitorilor d i n ţinuturi, post urile administrative, j udecăto 
t·eşti şi de vamă, era fixat la 934 ; dintre eare 6 1 1 călări şi 3 2 3 pedeş tri .
Paza marginii, "1a 48 puncte mici", urma să se facă cu 266 oameni. La
cele 13 "zăstave" sau "punoturi mari" paz:a era îndeplinită de soldaţii
din miliţia naţional ă . In tatal, deci, în ţin ut u ri , trebuiau să se alcătu
iască un număr de 1 200 s l uj i tor i . Aceştia erau a leş i d i n sate, urmînd
să efectue ze slujba permanent. Satele erau obligate să suporte toată
cheltuiala ace&tor s luj itori , adică : cumpărarea uniformelor, armelor, în
gri ji rea cailor şi hrana l o r . Pentru aceasta, sătenii trebuiau să dea cîte
1 leu pe zi pentru fiecare sluj itor pedestru, şi cite 60 para le pentru cel

31 ,,Buletin foae oficială�, an I I, n.r. 28 şi 29 din 15 şi 19 aprilie 1834, r . 223,
250, şi 232-234. Vezi şi Arh. St. Iaşi, tr. 644, op. 708, nr. 584, f. 88-124. Pravila
este inclusă în Regu.lamentul Organic a Principatului Moldovii, Iaşi 1835, cap. Hl,
ane)M Ht. C. ari. 1-XV.II, p. 12Q-138 (original la Muzeul româna-rus, Bucureşti,
nr. 341).
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călare. De asemen ea, tot satele trebuiau să asigure
iemne şi finul necesar cailm·.

iarna
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incălzitul cu

Pentru înd epl ini rea acestor obligaţii, se scutea pentru fiecare slu
jitor capitaţîa şi corvezile (pastoi, întocmirea poduri lor şi drumuri'lor,
chemarea la slujba miliţiei pămînteşti şi altele 'Întîmplătoare) ce reve
:leatl

u n u i număr Îlnrtreit

de gospodari.

AngajaTI"a

acestor slujitori se

făcea n uma i pe trei ani ; dacă după acest interval nu ar mai fi voirt să
s luj e asc ă erau datori să anunţe isprăvn i ciile cu trei luni înainte. Orga
ni zarea slujitorilor in ţinuturi rămînea astfel, în mare, a cee � i ca î n
trecut. La fieoare ţinut se alcătuia un steag condus de un stegar şi un
c-ăpitan.

Această pravilă, aprobat ă de Adunarea obştească şi sancţionată de
generalul Pavel Kiselef, ca plen ipoten t al divan ului ţ ării, es1e de natu ră
să ne lăm urească asupra modaHtăţii în care s-a fă c ut aplicarea dispo
ziţiilor Regulamentului 0l'ganic.

PPntru breslele de slujitori este evi

dent că intenţiile redactorilor Regulamentului au fost pe linie progre
sistă d e modeTnizare a administraţiei . In practică , însă, nu s-aru putut
traduce decît parţial. S-a realizat doar permanentizarea slujbelor, adică
desfiinţarea sistemului de slujbă cu rîndul şi desfii n ţarea obligaţiilor

personale ale slujitorilor mţă de d regători (plocoanele, vulpile, jderii,
zilele de clacă etc.). De asemenea. sistemul de organizare al slujbelor

devenea mai puţin Tigid ca în trecut, s'l ujitorii ţinuturilor putînd, de
exemplu, înainta datorită vredniciei lor la grade mai înalte, ca de pildă,
2
de căpitani 3 • Venitu ri le ţării n u au fost suficiente pen tn1 a sa la riz a
numărul corespunzător de oameni necesari slujbelor administl'ative. Pen
tru departamentele şi instHuţiile din laşi s i tuaţia s-a rezolvat mai uşor ;

in ţinuturi însă insuficienţa fondurilor, ca şi lipsa de oameni liberi care
să se poaită angaj'a în condiţiile oferite de stat, a determinat administra
ţia să recurgă la vechiul sistem feudal prin care satele erau îndatora-te
să dea numărul d e oameni necesari sluj belor şi să-i întreţină pe tot
timpul duratei serviciului, în schimbul scutirii de bir şi corvezi. I ntere
sant este faptul că se scuteau cîte trei gospodari de fieoare s l ujitor ceea
ce corespundea de fapt numărului de oameni care în trecut se scutea şi ·
,·enea la slujbă a treia sa u a patra săptămînă. Obligaţia de a aduce lemne
şi fîn reinvia îndatoriri �asemănătoare mai vechi. Astfel, Regulamentul
Organic nu S-'a putut apli ca pentru slujitorii ţÎ.!nuturilor , unde s-a men
t inut vechiul sistem de recrutare şi obl i gaţii ale satelor de slujitori.

Situ aţia a rămas neschimbată şi pentru sluj i torii menzilurilor. Aces
d8'te în antrepriză pe trei ani, începînd de la 1 octombrie 1 830,
pe baza unui c ontra ct încheiat cu vistieria d upă modelul co n t ra ct el o r mai
,•echi 33• De la 1 834, antreprenori i au prefe rat să plătească ei vistieriei
birul slujitorilor pentru ca aceştia să se bu cu re în continuar e de scutire
'
şi să se evite as·tfel proteste le ş i tend in ţa de a fugi de la sluj bă 34 •

tea erau

Arh. St. Ia�i. Dos. S. nr. 638, f. 137-139.
Idem, Dos. P. nr. 766, C. 2.
34 Idem, tr. 485, op. IV, 528, :nJ·. 27, f. 1.
l2
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Dezvoltarea pe oare o atinsese economia ţării la începutul secolului
al XIX-lea, elementele noi care îşi făcuseră loc în societatea române-ască,

inSJtaurar ea domniilor pămîntene şi garantarea auton omiei p O'litice a
ţării impuneau în mod imperi'OS transformarea ad min istraţiei şi organi
zarea unui s istem modern de efectuare a s luj belor , sistem care să asigur�>
prosperarea ţării .
In asemenea împrejurări organiz·area slujito rească, această rămăşiţă
a societăţii medievale, ajunsă a tu nci într-o stare de cumpl i t ă decăderf'
şi dezorganizare era sortită dispa riţie i .
Războiul ruso-turc din 1 828- 1 829, încheierea păcii de la Adria
nopol şi a lcă't uire a unui reg ulame nt de •admini straţi e , identic pentru am
bele ţări române, au creat mijloace le necesare desmnţării breslelor de
slujiltori .şi modeTni,zării administraţi·ei
Aplicarea Regulamentului Organic, în ceea ce priveşte slujitorii, a
î n tîm pinat însă dificultăţi nebănuite de redactorii lui, dificul tăţi care re
zultau mai cu seamă , din s tarea încă inapoilată economi că şi fin a nciară a

ţării. După îndelungate dibuiri pentru găsi rea unei soluţii s-a adoptat
pravila d in aprilie 1 834, prin care se respecta dispoziţiile Regu lamen 
tului în ceea ce priveşte sluj itorii de la instituţiile centrale din capi ta la
Mold ovei , dar care menţinea pentru administraţia ţinuturi'lor corpul de
slujitori organimt în forme oarecum aseminătoare vechilor bresle.

Desigur pravila din 1 834 avea un evident oaTacter provizoriu. Regu
la mentul Organic adusese schim bări mult prea serioase ansamblului ve
ch iulu i sistem de organizare a administraţiei, pentru ca breslele de slu
jitori să se mai poată menţine in forma vech e un timp prea îndelungat.
Creşterea numărului locuitorilor din tîrgurile de provincie , lipsiţi de
ocupaţii lucrative şi care se puteau angaja la sl uj bele mărunte din admi
nistraţie, îmbunătăţirea treptată a comunicaţiei ou ţinuturile şi simpli

ficarea sis tem ului de percepere a dărilor au contribu it la red ucerea
numărului sluj baş ilor necesari isprăvniciilor ţinutale. De 18Seiilenea,
refacerea financiară a ţării, stabilirea unor bugete excedenrtare, ·a făcut
pos ibilă reglemoeonrtarea unoc salarii, îndestuJă tJOa:re pentru ·toţi fun.oţionarii
şi a sfirş i·t prin a impune generalimrea sistemului modern de efectuare
a slujbelor.

LES CORPORATIONS DES "SLUJITORI "
ET L'APPLICATION DU lttGLEMENT ORGANJQUE

R e s u m �
Au debut du XIX�me siecle, le developpement konomlque du pays, les nou
veaux elements capltalistes qul penetraient dans la societe rou ma ine, l'lnstauratlon
des rignes autochtones ainsi que la garantie de l'autonomle politlque, obligeaient
ă la reorganlsatlon administrative et lmposalent l'introductlon d'un systeme mo
derne de l'exeoutlon des servi.:es administrative et milita:res pour ossure.r la pros
trerite du paya. Dans ces coneitlons-18, les corporations des .slujitori·' - orgJncs
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administr;:nirfs irn ferieurs, vestiees de la societe medievale se trouva'll•t dans un
grave etat de declim el; de ctesorg,a,njsat.ion
etalerut en voie de disparition.
La g'Ue'rre russo turque de 1828-1829, la concluslon de la padx d'A.drya
nopole l'tHaboration d'un reglement administratif - le meme pour les deux pays
roumains - ont cree les poşsibilites ncceşsaires pour su ppri mer les corpo ratio ns
des .slujitori• et pour moderniser l'administration.
L'auteur presente les dispositlons du Reglemen t Organique concernant l'orga
nisation alnsi que leur appllcatlon dans le but de supprimer l f's corporations deş
.sluj ik>ri • des divei'RS insti tutions publiques et pour former l 'armre autochtone
avec les anclens .slujitori"
En ce qui concerne les .slujitori"
l appli ca ti o n du Reglem<'nt OrgMiique
a �te difficile â cause du sous - d�eloppement �onomlque et financler. Dans
ces conditions
lâ, on a adopte, lm 1834 une Joi par la q ue lle on a respecle les
condiUO'lls du Regiement Organique en ce qui concerne les . sl uj i tori des inati 
tulions rent:railes de ·Ia oopiltale de la Moldavie. Pour l'admirnlstration des depar
taments, la lol malntenait encore le corp des .slujitori• organise d'Bpres Ja
fonne des anciennes corpol'8tions.
La lol de 1834 a eu 'Uil\ eviden t O&"aotere provisoire. Les bramsformatlons
que le Reglemro.t Organ.i.que a prodult clains l'a.dmlnistratlon, a i nsi que les con 
dit.ions economi.ques et soclales des an.n� suivantes on-t lmpose gN!duellement
la ren�ralisatlon du systeme moderne d'execution des servlces.
-
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