OBŞTIILE DE ARENDAKE DE PAMINT ŞI LOCUL LOR
IN COOPERAŢIA ROMANEASCA DIN PERIOADA ANILOR 1903-1918
VETA GIREADA

La inceput spontan, şi mai tirziu sub infl'l.lenţa legislaţiei cooperatiste s-au
născut şi evoluat in ţara noastră, obştiile de arendare de pămînt, asociaţii ţărăneşti,
care după aprecierile celor ce s-au ocupat in trecut de acestea, ne-ar fi fost speci
fice nouă 1 • Geneza spontană a unor asemenea asociaţii ţărăneşti de arendare de
pămînt 2, se explică prin existenţa, in ţara noastră, a unor raporturi agrare in
cadrul cărora lipsa de pămînt pentru hrană a ţăranului român era de-o acuitate
profundă, in creştere, chiar scurt timp d'l.lpă improprietărirea de la 1864 şi cele
imediat următoare (1878, improprietărirea insurăţeilor, legile pentru vinzarea in
loturi mici ţăranilor a unor părţi din domeniile statului) 3•
Dominaţia marii proprietăţi 4, existenţa raporturilor arendăşeşti capitaliste,
subarendarea pămîntului de către arendaşii capitalişti ţăranilor la un nivel al
arenzii care depăşea cu mult pe cel plătit de aceştia, invoielile agricole inrobi
tnare pentru ţărani, fărimiţarea continuă a proprietăţii aş•a cum o stăpîneau ţăranii
după 1864 5, faptul că ţăranii erau înlăturaţi de la arendarea directă de la moşieri
a pămîntului, in favoarea •arendaşului care era o singură persoană care prezenta
mai multă siguranţă şi era şi mai uşoară operaţiunea decit arendarea de către
mai mulţi ţărani pe baza unor cereri individuale, au silit ţăranii români să se
asocieze pentru a contracta cu marele proprietar arendarea moşiilor oferite de
către acesta. Apariţia acestor asociaţii ţărăneşti care-şi propuneau arendarea de
A. G. Galan, Insemnătatea obştiilor de arendare în economia noastră
agricolă, in "Curicrul moperaţiei române", anul XXXII, nr. 7-8, i'l.llie-aug. 1941,
p. 25 ; Dr. I. Răducanu, Roadele obştiilor de arendare. Răspuns la învinuiri neîn
temeiate, din 29 iulie 1912.
2 Le numim deocamdată asociaţii ţărăneşti, deoarece nu de la inceputul exis
tenţei lor, au îmbrăcat forma unor cooperative, ci abia mai tirziu se bazează pe
unele dintre principiile cooperaţiei propriu-zise, moderne.
J N. Adăniloaie, Dan Berindei, Reforma agrară din 1864, Biblioteca istorică,
XIII, Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1967, p. 340-342.
4 "După reform•a agrară, proprietatea moşierească reprezenta 70D/o din supra
faţa cultivabilă a României, iar proprietatea ţărănească adică a moşnenilor, răze
şilor şi a foştilor clăcaşi împroprietăriţi aproximativ 300fo, Ibidem, p. 344.
5 I mpărţite din tată in fiu, loturile s-au pulverizat. Multe din acestea au fost
divizate pînă la 1909 în 8,12 şi chiar 16 părţi in funcţie de copiii improprietăritului
sau de rudele IllJOştenitoare", Ibidem, p. 342.
•

·
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pămînt pe care să-1 garanteze şi să-1 administreze într-un anume fel îşi are deci
o puternică justificare în realităţile raporturiLor agrare româneşti în prima şi
cea de a doua jumătate a secolului al X IX-lea.
Existenţa unor asemenea asociaţii ţărăneşti o găsim consemnată de către
Io:1 Ionescu de la Brad în monografiile sale privind agricultura unora dintre
judeţele ţării din acea vreme. In introducerea la lucrarea sa "Agricultura română
din judeţul Dorohoi ", el spune că în cursul lucrării "Avem să vedem cultura mică
a răzeşilor. . . cultura mică a ţăranului... şi pe aceea a ţăraniLor care prin asocia
ţiune s-au făcut arendaşi mari de moşii de cîte una şi două mii galbeni pe an
cîştiu" 6• In lăgătură cu aceasta el notează că spitalul Sf. Spiridon din Iaşi a dat
în arendă moşia Sinăuţi, plasa Berhometele, jud. Dorohoi, unde "locuitorii s-au
constituit arendaşi, numind un vechii din partea lor. Cel dintîi vechii a fost
preotul Dimitrie Venoglinschi. .. iar cel de-al doilea este Gheorghe F.oca. Amîndoi
aceştia au fost trimişi să ia moşia în arendă" 7•
De aci desprindem faptul că sătenii asociaţi pentru arendarea moşiei îşi
alegeau reprezentanţi care să trateze arendarea moşiei, deci operaţiunea se simpli
fica atît pentru ţărani cît şi pentru marele proprietar.
In monografia asupra j udeţului Mehedinti, Ion Ionescu de la Brad ne înfăţi
şează cum locuitorii comunei Oraviţa, temîndu-se ca moşia cu acelaşi nume să
nu cadă din nou în mîna unui arendaş care-şi făcuse nume rău printre localnici
"au depeşat Ministerului. Moşia s-a pus din nou in licitaţiune, sătenii s-au luptat
· cu fostul arendaş şi moşia s-a suit la 231.000 lei, sau 8772 galbeni, aproape indoit
de ceea ce dăduse fostul arendaş mai inainte de a-1 · opri sătenii ; şi aşa totuşi
moşia este foarte ieftină dată" 8•
Din aceeaşi sursă căpătăm ş i alte informaţii în legătură cu asemenea aso
ciaţii ; este vorba de modul cum înţelegeau ţăranii asociaţi să garanteze arendarea
moşiei au dat garanţie moşierului să aibă încredere deplină : .. Sătenii constituiţi
arendaşi au dat garanţie unul pentru toţi şi toţi pentru unul, după obiceiul săte
rîilor români 9 ; însă după aceea, li s-a cerut şi garanţia ipotecară şi sătenii in
loc să se dea in mîna vreunui bancher din cei ce le făceau propuneri, au estimat
viile şi morile lor şi astfel au dat Ministerului o garanţie ipotecară de 4 000 de
galbeni 10 şi în continuare ,adaugă alte informaţii importante pentru cunoaşterea
modului de organizare şi funcţionare a acestcr asociaţii : "sătenii au numit un
o')mitet care administra moşia... Comitetul · a sub'arendat moşia din Dolj ce-i
venea peste mină de căutat (n.n. - de gospodărit) în 2 100 galbeni... şi a rămas
moşia Oraviţa in 6 682 galbeni 1 1• Comitetul a numit doi administratori... cîte
un secretar pentru ţinerea socotelilor... şi un sfat de control compus din patru
revizori şi aceştia iau socotelile in toată luna" 12• Deducem că aceste asociaţiuni
aveau un comitet de conducere care numea administratorii direcţi ai moşiei, se
cretarul şi revizorii. Asociaţiile ţărăneşti de arendare de pă!Tlînt erau deci 1 o rea6 Ion Ionescu de la Brad, Agricultura română din judeţul Dorohoi, Introducere,
Bucureşti, 1866, p. 18.
7 Ibidem, p. 276.
8 Ion Ionescu de la Brad, Agricultura română din judeţul Mehedinti, Bucu
reşti, 1868, p. 665 şi urm.
9 Este vorba deci de practicarea garanţiei solidare şi nemărginite din libera
voinţă a sătenilor.
10 Ion Ionescu de la Brad, Agricultura română din judeţul Mehedinti, Bucu
reşti, 1968, p. 665 şi urm.
1 1 Procedeul acesta al subarendării de către asociaţie, in anumite condiţii, a
unei părţi din pămîntul arendat de ea, vom vedea că se perpetuează şi mai tîr
ziu la obştiile de arendare ce s-au creat şi funcţionat pe baza legilor cooperaţiei.
Observăm că asociaţia avea un cîştig din subarendare, cîştig care de fapt micşora
costul arenzii pe care-o avea de plătit.
12 Ion Ionescu de la Brad, Agricultura română din judeţul Mehedinţi, Bucu
reşti, 1868, p. 666 şi urm.
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litate deja imediat după reforma agrară de la 1864. Arendaşul, marele arendaş
capitalist care exploata în folosul său munca sătenilor 13 a început, pe ici pe colo
să fie înlocuit de ţărani asociaţi in obştea de arendare de pămînt.
Indicaţii interesante, utile, găsim consemnate de către I. G. Duca intr-o lu
crare a sa scrisă în 1902 14 , unde spunea : "S-'a păstrat pfnă în zilele noastre obi
ceiul ca un sat intreg să ia un pămînt in arendă ; aceasta se întîmplă mai ales
la pămînturile statului : ţăranii se înţeleg între dînşii, fiecare se angajează să
muncească şi să recolteze de pe un anumit loc ; apoi, îşi aleg două sau mai multe
persoane însărcinat� să trateze in numele lor cu proprietarul. Ministerul de dome
nii nu recunoaşte şi nu tratează decit cu aceşti mandatari : ei singuri răspund
faţă de stat şi mai ales dacă se iscă neînţelegeri intre ţărani, tot ei sint datori
să le aplaneze". Autorul menţionat apreciază că aceste asociaţii ar întruni carac
teristicile cooperativelor : "Cumulul de roluri care caracterizează cooperaţia îl găsim
aci : într-adevăr, în loc de trei factori de care este nevnie într-o operaţiune de
genul acesta, adică în locul proprietarului, arendaşului şi ţăranului nu avem decît
doi factori : ţăranii şi proprietarii ; intermediarul, arendaşul este eliminat de ţă
rani care sînt in acelaşi timp şi proprietari (?) 1 5 întreprinderii şi muncitorii" 16•
Aceste asociaţii au fost, înainte de toate, rod al unei iniţiative a sătenilor noştri
sub imperiul unor necesităţi. Aceste instituţii şi-au dus existenţa şi după 1900,
pînă după reforma agrară din 1919-1921 însă într-un cadru legal mai larg. "Obştiilede arendare - notează in 1941, M. V. Pienescu - rămîn totuşi un rod al iniţia
tive! locale şi un exemplu de ceea ce poate crea nevoia comună atunci cînd îşi
caută satisfacţie prin asociaţie" 1 7•
Aşa cum s-au născut şi au fiinţat, obştiile de arendare nu •au dus la modi
ficarea raporturilor agrare existente în ţara noastră. Ele însă, apariţia lor, a con
stituit o reacţie a sătenilor noştri contra explotării lor de către arendaşii de
13 "Arendaşii secundau pe moşieri în acţiunea de exploatare atît a ţărănimii
cît şi a pămîntului ; după expresia unui corespondent al fuii "Reforma" ei luau
.,şapte piei dupe un bou" (.,Reforma", nr. 36 din 2 sept. 1862, p. 143-144). Une
ori ei cîştigau lOOOfo faţă de preţul arenzii". N. Adăniloaie, Dan Berindei, Reforma
agrară din 1864, Biblioteca istorică, XIII, Bucureşti, 1967, p. 47.
14 I. G. Duca, Les socilites cooperatives en Roumanie, Paris, 1902.
1 5 Este inexactă această apreciere ; în loc de proprietarii, am putea spune mai
corect, usagerii (n.n.).
16 I. G. Duca, ne informează în continuare, dîndu-ne numeroase exemple de
asemenea 'a Sf.>ciaţii : "Printre exemplele cele mai vechi de asemenea asociaţii putem
cita pe aceea a comunei Vînătorii - Tg. Neamţului care în 1865 au luat în arendă
moşia satului, Vînătorii - Tg. Neamţului pe 5 ani ; aceea a locuitorilor comunei
Caşinului care au luat în arendă moşia Caşinul Crişanii ; locuitorii comunei Ari
ceşti - Prahova, luînd în arendă moşia Ariceşti şi pe locuitorii comunei Vatra
Schitului care în 1875 iau cu arendă pe 5 ani moşiile Răsăritul, Apusul şi Vatra
Schitului Coţmeana, Argeş. Printre exemplele mai recente, putem cita : Mnşia
Ceptura-Prahova, arendată în 1900 de către stat pe 5 ani locuitorilor comunei
Ceptura cu suma de 7 490 lei ; Moşia Vadrastiţa - Romanaţi, arendată pe 10 ani,
cu începere de la 1903 locuitorilor comunei Vadrastiţa şi plătind o arendă de
90 340 lei ; Moşia Vatra-Schitului comunei Olt, arendată pe 5 ani 1894-1899 locui
torilor comunei Comani cu o arendă de 9 830 lei" etc. La cel de-al VI-lea Congres
al Alianţei Cooperative Internaţionale din 1904 de la Budapesta ca şi la cel de-al
VII-lea de !•a Cremona din 1906 I. G. Duca în calitate de director al Casei Centrale
a Băncilor Populare reprezentant al tinerei cooperaţii române informează partici
panţii despre obştiile de arnedare de pămînt. La Con gresul de la Cremona face
o largă analiză ·a acestora şi difuzează tradus în limba franceză statutul după care
acestea funcţiJonau.
17 Mircea
V. Pienescu, Contribuţii la istoria obştiilor de arendare, in "Curierul
cooperaţie! române", anul XXXII, iulie-august 1941 , nr. 7-8, p. 55-56.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

·

3�2 .

VETA GIREADA

4

moşii prin "sistemul de caznă al învoielilor agricole ... Ei dobîndeau în felul acest;;�
oarecare independenţă faţă de marea proprietate, era un început de emancipare " 18.
Obştiile de arendare prin modul cum erau conduse şi organizate s-au impus
ca întreprinderi care meritau încredere.
La început s-au luptat pentru existenţă 19 ; au întîmpinat duşmănia neîmpăcată
a arendaşiwr, a unor săteni legaţi prin interese economice de sistemul arendăşi
tului ; au întîmpinat rezistenţa pasivă sau adînca neîncredere a proprietarilor de
moşii, chiar, neîncrederea sătenilor în capacitatea lor de plată. Prin modul cum
au funcţionat, prin prezenţa lor vie au atras atenţia oficialităţii care a început
să vadă în ele un mijloc care folosit, sprijinit şi îndrumat pe o anume cale, ar
putea constitui instrumente pentru soluţion'area unor contradicţii cu care agri·
cultura românească se confrunta puternic. Oficialitatea a început să se preocupe
de aceste asociaţii trecind la o încurajare a lor pe calea legiferării. 1. G. Duca
reliefează această ideie : " .. .legiuitorul a văzut în aceste asociaţiuni unul din
mijloacele cele mai eficace de a rezolva în linişte conflictele existente între ma·
rele proprietar şi ţăranii cultivatori " 20•
Se socotea în epocă că 'obştea de arendare ar fi intervenit în însăşi procesul
de lichidare a relaţiilor feudale. In prefata la "Anuarul băncilor populare din
1905", I . G. Duca IliOta asemenea cuvinte pline de încredere, optimism şi am spune
de căldură cu privire la un asemenea rol al obştiilor de arendare : "Cine cunoaşte
mecanismul complicat al învoielilor, cu tot cortegiul lor de interpretări şi şicane,
nu se poate să nu fie izbit de simplicitatea luminoasă a mecanismului obştiilor.
Aci nu mai există nici zile de dacă, nici transporturi, nici ruşfeturi, nici veşnicul
amestec al isprăvniceilor şi oamenilor curţii " 2 1•

A. G. Galan, un profund cunoscător şi analitic cercetător al cooperaţiei ro
mâneşti şi deci - şi a obştilor de arendare subliniază aceeaşi idee, mai direct însă :
"... a fost dat obştiilor de •arendare ca în România să intervie în însăşi procesul
de lichidare al vechiului regim iobag, spre a-i accelera mersul, punîndu-se astfel
in serviciul politicii agrare ... " 22• La fel judecă şi Const. Dobrogeanu-Gherea obştiile
de arendare care îi învaţă pe ţărani, atît pe cei asociaţi cît şi pe cei din vecină
tatea lor "că mai sînt şi alte relaţii de producţie decit cele ştiute, cu dijme, cu
ruşfeturi, servituţi ; obştiile ţărăneşti, chiar nereuşite oonstitYiesc un dizolvant al
relaţiilor de producţie existente... al neoiobăgiei noastre" 23. Obştea de arendare a
fost apreciată - pe drept cuvînt - ca o întreprindere cu un caracter net eco
nomic în sensul că, pătrundea în însăşi procesul de producţie, procurînd unui
grup, mai mare sau mai mic, de săteni pămîntul, cel mai important mijloc de
producţie, ceea ce permitea unirea muncii lor cu acest mijloc de muncă intr-un
alt fel decît mediat de învoielile agricole ; punînd faţă in faţă obştea de aren
dare de pămînt cu cooperativa de credit (banca populară) de la noi, se fac apre
cieri în sensul că, obştea, pătrunzînd în procesul de producţie este o formă mai
potrivită de cooperativă : " ... prin caracterul ei net economic, obştea de arendare
a putut depăşi rolul şi organizaţia bănciLor populare, fiind în măsură să respecte
în chip mai desăvîrşit principiile cooperaţiei..." 24• Oficialitatea, a intuit în aceste
asociaţii instrumente ce puteau avea un rol important în aplanarea unor stări
conflictuale pe teritoriul raporturilor de proprietate existente fără a afecta inte
resele marelui proprietar a cărui moşie rămînea ca atare, intactă, el nefăcînd
18 Adrian Sfinţescu, O bştiile de arendare, în "Curierul cooperaţiei române",
anul XXVIII, nr. 3-4, martie-aprilie 1935, p. 63.
19 IIJidem, p. 65.
20 I. G. Duca, Le mouvement cooperatif en Roumanie, Bucureşti, 1910, p. 8.
2 1 Anuarul bdncilor populare pe 1905, Prefaţă.
2 A.
2
G. Galan, Insemnătateq o bşttilor de arendare în economia noastră agri
colă, în "Curierul cooperaţiei române", anul XXXII, nr. 7-8, iulie-august, 1941,
28.
p.
·
23 C. Dobrogeanu:..Ghereoa, Neoiobăgia, Bucureşti, 1910, p. 314.
2� A. G. Galan, op. ci t., p. 28.
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altceva decit s-o arendeze, ceea ce făcea şi mai înainte ; pentru a extinde aceste
asociaţii în condiţiile menţinerii fundamentului exploatator al relaţiilor agrare
din ţara Il/Oastră, se impunea crearea unui temei juridic care să faciliteze crearea,
extinderea şi evoluţia lor într-un sens urmărit. Se puneau mari speranţe în
r-ezolvarea complicatei probleme agrare cu ajutorul acestor obştii de arendare
de pămînt, cărora li se adăugau şi obştiile de cumpărare de pămînt 25,
Un optimism impresionant izvorît probabil dintr-un exagerat romantism al
unui om extrem de generos, susţine T. C. Ionescu-Paşcani , în acest sens, prin
aceste cuvinte : "In starea actuală a ţăranului, nici o reformă nu-l poate preface
ca o obşte temeinic organi;ţată. Mai puţin de un sfert de veac de trai al sătea
nului sub impulsul obştii şi România va deveni o a doua Danemarcă ..." 26•
Obştiile de arendare de pămînt <tU fost sprijinite şi îndrumate de Casa Cen
trală a Băncilor Populare săteşti, instituită în 1903. Temeiul }egal al instituirii ,
existenţei ş i dezvoltării obştiilor d e arendare d e pămînt l-a constituit legea obşti
ilor săteşti din anul 1904. Funcţiop.area obştiilnr de arendare fără a exista şi un
cadru juridic corespunzător, a generat o serie de greutăţi ; aşa de pildă, sătenii
asociaţi obţineau cu mare greutate credite pentru plata arenzii ; aceste asociaţii
neavind personalitate j uridică în baZ'a unei legi, nu ofereau suficientă încredere
proprietarilor şi creditorilor ; în caz de existenţă · a unor diferende intre proprie
iar şi asociaţie, con:fiorm normelor obişnuite ale codului de procedură civilă, aces
tea ar fi trebuit rezolvate pe numele fiecărui obştean şi nu al reprezentanţilor
lor. Aşa s-a făcut că, în 1904 s-a elaborat o lege specială pentru obştille de aren
dare de pămînt. Proiectul de lege prezentat camerei in .şedinţa din 27 noiembrie
1903 este justificat astfel de raportor (D. D. Protopopescu) : ,.Proiectu,l de faţă
are dar menirea de-a aduce un îndoit serviciu. In prima linie, clasei ţărăneşti
ii va înlesni dobîndirea creditului necesar şi prin urmare putinţa de a cumpăra
sau lua în arendă moşii, cu care chip se rezolvă in parte cel puţin, una dintre
chestiunile sociale cele m'ai arzătoare. Proprietarii vor găsi un nou debuşeu cu
cumpărător sau arendaş, şi nu vor fi nevoiţi a-şi arenda moşiile lor la arendaşi. ..
care conduşi numai de spiritul de a se îmbogăţi le istovesc moşiile, nici a le
vinde pe preţuri prea joase din cauza lipsei de concurenţă. Cu chipul acesta,
1mensele domenii... vor putea fi mai lesne de dobindit de către clasa ţărănească,
realizînd astfel legitimile ei dorinţe care sînt şi ale ţării întregi" 27. Acest proiect
aparent neînsemnat a dat naştere la lungi dezbateri care au ocupat patru şedinţe
ale Camerei şi 3 ale senatului 28• Acest proiect de lege a fost în cele din urmă
votat ; proiectul nu · a corespuns prevederilor autorilor lui în privinţa cumpără�
torilor de pămînt care au rămas in continuare dificile din cauza obligaţiilor fi
nanciare mari iar împrumuturile creditului funciar rural limitat la 50o;0 din va

loarea moşiei. In schimb legea respectivă a fost intr-o anumită măsură un sti
mulent pentru obştiile de arendare a căror număr, suprafaţă arendată şi număr
de membri cunosc o relativ însemnată creştere ; nbştiile de arendare au dobindit
în anii următori un anumit sprijin din partea legiuitorului ca şi din partea Casei
Centrale a Băncilor Populare, mai ales în sensul
intr-o oarecare măsură, a finanţării lor. Reţinem
I.

organizări lor şi al uşurării,
ca importantă remarca prof.

Răducanu care se referă la modul cum au fost sprijinite obştiile de arend•are

25 Obştiile de cumpărare de pămînt sînt alte instituţii născute in condiţiile
satului nostru ; aceasta avea doar ca scop cumpărarea de pămînt ; după ce ţăranii
asociaţi obţineau creditul de cumpărare, cumpărau şi lotizau moşia, aS.Ociaţia îşi
înceta existenţa.
25 T. C. Ionescu-Paşcani, Obştiile săteşti, "Curiel'Ul Băncilor populare", anul
VI, 1909, nr. 1, ianuarie, p. 1 1 .
27 A. G . Galan, Insemnătatea obştiilor de arendare î n economia noastră agri
colă, în "Curierul cooperaţiei române", anul XXXII, nr. 7-8, iulie-august, 1941.
28 A . G. Galan, în lucr. cit. dă explicaţii amănunţite cu privire la motivele
care au determinat o adevărată agitaţie în parlament în legătură cu acest proiect
de lege.
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de pămînt, în dezvoltarea lor. Dezvoltarea obştiilor, după opm1a sa, pe care
·avem toate motivele s-o sncotim calificată, se datoreşte "mai mult nevoii decît
sprijinului de care s-au bucurat şi pe care 1-ar fi meritat" 29•
I n anul 1905 se promulgă o nouă lege a băncilor populare iar în cadrul
acesteia se cuprind prevederi care se referă la transformarea obştiilor de aren
dare "în cooperative de producţie pentru exploatarea moşiei luate în arendă,
prevăzindu-se posibilitatea inscrierii de noi membri in afara celor înscrişi in
mnmentul instituirii 3°, organizarea exploatării, posibilitatea şi condiţiile pentru
dobindirea sprijinului material, a indrumării şi controlului din partea instituţiei
centrale, casa centrală a băncilor populare. După răscoala ţăranilor din 1907 a
fost reţinută atenţia oficialităţii asupra stării raporturilor de producţie şi pro
prietate din agricultură. Obştiile de arendare continuau a fi socotite un impor
tant mijloc de sprijin pentru reformarea raptJrturilor de producţie existente, cu
toate că ele nu •avuseseră timpul pentru a justifica speranţele puse în ele ; de
altfel ar fi fost . şi prematur a trage concluzii valabile după o existenţă scurtă
şi pe o întindere in spaţiu aproape de nebăgat in seamă ; era vorba de instituţii
noi in care se investiseră iluzii ; în anul 1904, statisticile indică existenţa a 16
asemenea obştii cu o suprafaţă arendată de 4 940 ha., iar din 1904 pînă în 1907,
numărul lor creşte la 65 cu 6 023 membri, 42 500 ha arendate cu o medie de
93 ţărani in fiecare asociaţie 3 1 .
l n anul 1908, se modifică din nou legea băncilor populare stabilindu-se noi
precizări în legătură cu obştiile -de arendare 32• Prin această lege, Casa Centrală
a Băncilor Populare şi cooperativelor săteşti este autorizată să acorde obştiilor
de arendare credite nu numai pentru completarea garanţiei ci şi pentru acope
rirea altor nevoi de producţie, iar pentru luarea tuturor măsurilor de garanţie
a creditului, le ia "sub controlul său direct, cu drept de a numi administratori
·agronomi care să conducă exploatarea agricolă" 33 ; raporturile intre asociaţii sint
reglementate printr-un statut, în care, atunci cind obştea se împrumută de la
Casa Centrală a băncilor populare, aceasta are dreptul să introducă in el orice
modificări crede de cuviinţă 34• Este util a sublinia aici că această lege a impus
obştiilor care vor h.1cra cu casa centrală o serie de condiţiuni. I n primul rînd
pentru a înlătura sau micşora gravitatea unor consecinţe economice nedorite ce ar
fi putut să provină din lipsa de experienţă a conducătorilor lor, din ·abuzuri
oricind p-Jsibile, cit şi din lipsa de experienţă, de necunoaştere, din lipsa unui
spirit de prevedere al sătenilor, centrala urma să acorde credite numai obştiilor
ce vor incheia contractul de arendare cu prealabila ei aprobare.
Cîmpul de acţiune al obştiilor se lărgeşte, emulaţia aceasta fiind produsă
de o serie de legi promulgate sub imperiul evenimentelor anului 1907. I n acest
29 1. Răducanu, Prezentul şi viitorul cooperaţiei săteşti în România, Bucu
reşti, 1914, p. 19.
30 Obştea de arendare, pînă la legea din
1905, constituia un cerc închis de
membri rezervat numai celor ce semnau contractul de arendare.
ll A. G. Gal·a n, Insemnătatea obştiilor de arendare în economia noastră agri
colă, in "Curierul cooperaţiei române", an. XXXII, nr. 7-B, iulie-august, 1941,
p . 35.
32 Este vorba de cap. IV al acestei legi intitulat : "Despre obştiile săteşti".
33 Const. Mold'>veanu, Organizarea agriculturii prin cooperaţie, teză de doc
torat, Bucureşti, 1935, p. 103.
34 Observăm că deşi obştiile de arendare s-au născut spontan fără vreo
intervenţie din partea statului, odată cu legiferarea asupra lor şi mai ales odată
cu creşterea apelului lor la credite la Casa centrală a B.P. care era o instituţie
de stat, statul pătrunde în viaţa intimă a acestor cooperative. Este o obiecţie ce
se aduce in acest timp şi chiar mai tîrziu cind se vorbeşte despre obştii că inter
venţia statului ar fi insemnat o încălcare a principiiLor cooperaţlei.
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sens un loc important ocupă legea pentru arendarea moşiilnr statului, a institu
ţiilor şi aşezămintelor publice la asociaţii ţărăneşti, din 19 aprilie 1909 35.
Pînă la această lege, obştiile obţineau prin licitaţie arendarea moşiei ; se
făcuse constatare că arenzile oferite de ţărani pentru moşiile luate pe cale de
licitaţie au crescut enorm de la o perioadă la alta, ceea ce insemna de fapt o
indatorire a ţăranilor prin credite de constituire a garanţiei şi a plăţii arenzii.
Această creştere a arenzilor plătite de ţărani la licitaţii este explicabilă ca fiind
.,determinată in mare parte de teama sătenilor de a nu pierde ocazi·a şi de a
nu cădea din nou in robia arendaşilor" 36•
In conferinţa ţinută in 1906, referindu-se la obştiile de arendare, Vintilă
Brătianu făcea citeva constatări in legătură C'U creştere>a arenzilor oferite de obştii
la licitaţii. Astfel "la o lllf)Şie de la Vlaşca arenda oferită de săteni insemna un
spor de 80% faţă de cea precedentă ; la o alta din Ilfov 500fo ; la alta din Iaşi
130%, etc. ; pentru cele 28 de moşii
date de stat obştiilor, sporul depăşea
60%. . . " 37• Explicind această dinamică a arenzilor spune că, ea s-ar datora unor
speculatori C'are îşi bazau calculele lor "nu pe creşterea producţiei moşiei, dar
pe specularea nevoii de pămînt şi a lipsei de păşune" 38.
Legea din 1909 care prevedea arendarea obligatorie a moşiilnr statului, in
stituţiilor de binefacere, a aşezămintelor publice către obştiile sătenilor, prin bună
învoială în limita unui preţ fixat de-o comisie regională, a limitat oarecum spe
cularea sătenilor prin arenzile determinate la licitaţie ; această lege a creat, teo
retic, un cadru j uridic pentru creşterea ofertei de pămînt spre arendare sătenilor
ceea ce de asemenea, punea . anumite limite creşterii nivelului arenzii. Aplicarea
acestei legi in contextul economioo-social al satului românesc din vremea res
pectivă a reliefat puternice contradicţii de interese, a reliefat în acelaşi timp şi
generoase speranţe in transformarea vieţii satului. Apelul adresat proprietarilor
de moşii de către T. C. Ionescu-Paşcani spre a arenda în primul rînd sătenilor
organizaţi în obşte pămînturile lor, impresione'ază prin cuprinsul său : "0 pro
prietari... în numele patriotismului n.ostru, vă conjur, să nu mai daţi moşiile
voastre şi ale instituţiilor ţării la arendaşi şi mai ales la cei străini de neam...
Arendaţi moş:ile la ţărani şi scăpaţi •a stfel de cei mai primejdioşi intermediari...
Aceştia nu cunosc nici pe departe meşteşugul agriculturii, ci numai al răpirii gră
simii pămîntului şi sudorii muncitorului... nu cunosc umanitatea, nici o religie,
numai religia banului, cu care în urmă îşi pot alege orice patrie" 39•
Cu privire la membrii obştiilor de oarendare, la structura socială a acestora
desprindem cîteva informaţii dintr-un raport - consemnat de către A. G. Galan 
datînd din martie 1910, care pleca de la oonducerea obştii "Onceşti" din Vlaşca
<1 cărei constituire şi funcţionare trecuse prin mari greutăţi şi frămîntări ... putem
împărţi pe membrii obştii în trei categorii : 'a) fruntaşi in număr mic dar c u
infl.uenţă dăunătoare mare ; b) a doua categorie d e şovăelnici, constituind partea
cea mai însemnată dintre săteni şi c) în sfîrşit o categorie redusă de nevolnici.
Prima categorie ... aceştia sînt formaţi din foştii şi actualii cîrciumoari, crescători
de vite... Hrăpăreţi care încalcă drepturile altora ; nu se supun regulilor ; răi
platnici şi cu rea voinţă... ln ce priveşte a dnua categorie... sint din părinţi cin
stiţi şi muncitori, ei înşişi muncitori şi buni dar foarte şovăelnici... Timizi şi
neincrezători în triumful binelui, fricoşi •a mărturisi şi a face răul pe faţă, dar
în acelaşi timp şovăitori de a susţine pe faţă o acţiune bună ... " 40•
Se desprinde din această informaţie - pe care o socotim preţioasă - că
structura socială a obştii era eterogenă ca şi a satului în vremea respectivă ; se
35 Lege publicat în Monitorul Oficial, nr. 16 din 19 aprilie 1909.
36 A. G. Galan. lucr. citată, p. 34.
37

"Viaţa Românească", anul I, vol. III, 1906.

38 Ibidem.
39 "Curierul Băncilor populare din Români•a ", anul VI,

nuarie, p. 1 1 .
40 A. G. Galan, op. cit., p. 39.
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mai despfinde că cei din prima categorie reprezentau n minoritate faţă de nu
mArul celor din categoria a doua care erau - aşa cum consemnează autorul la
care ne-am referit - oameni cinstiţi şi muncitori. Desigur, structura socială era
deosebită de la obşte la obşte in funcţie de numeroasele condiţii ecoilflmice, sociale,
de clasă existente pe plan local ; putem desprinde din aceste informaţii unele
concluzii cu un anumit grad de generalitate privind structura socială a acestor
asociaţii in care sătenii intrau liber, contracUnd cu marele proprietar aren
darea pămintului, obligindu-se la plata unei anumite arenzi, plătită in anuităţi.
Se naşte in mod firesc intrebarea dacă de fapt, au intrat in folosinţa aso
ciaţiilnr respective prin arendare moşlile statului şi ale instituţiilor . dependente
de acestea, pentru că legea din 1909 la care continuăm să ne referim prevedea
tocmai acest lucru.
Incontestabil este faptul că in anii următori, legii din 1909 se înregistrează
o creştere a suprafeţelor arendate prin obşti a căror număr sporeşte ; astfel
suprafaţa arendati de aceste asoci'aţii creşte de la 4 940 ha tn 1904 la 374 900 ha 41,
in 1913 şi 406 664 in 1918 ; această suprafaţă de 406 664 ha era deţinută in 1918
de 82.295 societari in 496 de obştii 42, revenind in medie fiecărui asociat o su
prafaţă de pămfnt de aproximativ 5 ha (4,94 ha). J:n ceea ce priveşte problema
ridicată se constati in primul rind faptul că suprafaţa de pămînt arendată prin
o�ştii reprezenta o p0ndere redusă in totalul suprafeţe! cultivabile dată in arendă
in tara noastră ; astfel, după datele statistice publicate in Anuarul statistic al
RomAniei pe anul 1915-1916, 2 335 700 ha 43 (400/o din pămîntul cultivabil al
ţării) se dădeau in arendă şi dijmă ; ponderea in acest total a pAmintului luat
in arendă de obştii era de 17,4% ; deşi redusă, această pondere nu este de igno
rat pentru că această institutie aducea cu sine pentru cei peste 81 000 de ţA.rani
alte raporturi economice decit cele dominante in agricultura românească.
Pentru a răspunde la problema ridicată se impune a intregi analiza cu
inci un aspect poate mai important pentru aceasta. Analizind situaţia obştiilor
din punctul de vedere al proprietăţii de la care provine pămîntul arendat, facem
�.:onstatarea că, in 1913 suprafaţa arendată de către stat şi instituţiile dependente
de acesta era de 242 213 ha 44 ; din acest total, statul participa cu 39 884 ha, ju
deţele, comunele cu 31 786 ha, instituţiile publice şi de binefacere cu 148 394 ha,
Casa rurală cu 22 149 ha ; moşiile particulare .au arendat obştiilor 132 679 ha 45 ;
constatăm de aici că aproximativ 650fo din totalul pămlntului arendat obştiilor
aparţinea statului şi instituţiilor dependente de acesta şi 350fo aparţinea marelui
proprietar particular. O>ncluziile noastre ar fi mai cuprinzătoare dacă am dis
pune de date care să ne permită cunoaşterea pA.rţii din domeniile statului şi
instituţiilor sale date in arendă. O deducţie cu privire la faptul că legea nu a
condus la realizarea literei ei se poate face din următorul fragment oal unei
lucrări scrisă in anul 1913 : ..Rezultatele acestei legi ar fi trebuit să fie ca toate
moşiile statului şi a instituţiilor dependente de stat, să fi intrat în folosinţa
sătenilor asoci'aţi in obşte. Din nenorocire însă, legea n-a putut să-şi dea roade
complete din cauza campaniei înverşunate ce s-a dus contra obştiilor şi contra
agronomilor ce le conduc, tocmai in momentul cind expirau contractele de aren41 Adrian Sfinţescu, Obşttile de arendare, în ,.Curlerul cooperaţie! rom4ne.. ,
anul XXXIII, nr. 3-4, martie..:Sprilie, 1935, p. 65.
42 A. G. Galan, op. cit., p. 35.
43 Anuarul statistic al României, Bucureşti, 1915-1916.
46 Am inclus aici şi pămîntul arendat de Casa Rurală (instituită in 1908),
22 149 ha care in această tranzacţie avea rolul de intermediar în sensul că
cumpAra pe contul sătenilor moşii de la marele proprietar particular şi pinA la
lotizarea lor spre a le vinde in suprafeţe mtci ţăranilor le arenda obştiilor ; de
altfel la capitalul Casei Rurale au participat cu sume importante fi coopera
tivele de credit.
45 A. G. Galan, op. cit., p. 36.
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a o mulţime de moşii ale statului şi ale instttuţillor pu

Desigur, cauzele care au dus la folosirea de către obştii a unei părţi reduse

di.Q pAmintul obişnuit arendat de către stat şi instituţiile dependente de acesta

�u fost numeroase lnsă nu trebuie Ignorată nici cea la care se referA lucrarea
citată mai sus.
A existat preocuparea de a leg!frea şi insera In statutul fiecărei obştl obli
gaţiile ce revin fiecărui membru şi administraţiei asociaţiei cu privire la modul
:de instituire, de organizare şi funcţionare, de lucrare a pAmintului arendat pentru
.a se aşigura recolte bune şi uniforme sub raport calitativ ceea ce ar fi facilitat
eventual& vinzare in comun, cu consimţămintul asociaţiilor, a unei părţi din pro
dusele recoltate.
Judecarea obştiilor de arendare ca ceea ce ln mod real au fost in coope
ţaţia agricolă din ţara noastră nu ar putea fi realizată fără analiza modului
.cu·m luau naştere, cum işi organizau producţia, cum funcţionau. Literatura co
.operatlsUI. a consemnat in paginile el citeva monografii ale unor obştii de aren
,dare, · informaţii extrem de utile in acest sens 47• După modul cum se organizau
şi f"'ncţionau, putem socoti obştii de arendare, inainte de toate, intreprinderile
_agricole cu trăsături proprii in cadrul cărora se realiza organizarea asociaţilor,
care in cele mai numeroase caruri, erau şi lucrătorii efectiv! - cu mijloacele
.de prqducţie necesare pentru a-şi folosi rorţa de muncA a lor şi a familiei şi
anume, pămintul, seminţele selecţionate de acelaşi soi şi calitate şi in timp după
posibmtăţile fiecărei obştii, in funcţie de mărimea fondului de rezervă acu
-mulat 48 şi dacă durata contractului de arendare era mal mare se aprovizionau
cu maşmi agricole mari pe care le foloseau in comun ; uneltele agricole mici
.erau proprietatea fiecărui obştean. .Această intreprindere lua in arendA păinintul
prin COQtract pentru o perioadă de timp oarecare, prin bună invoialA intre ma
rele propri_etar şi grupul de tArani ce urmau să se folosească de acest pămînt ;
ţăranii asociaţi nu tratau In mod direct cu marele proprietar arendar� moşiei,
ci prin mandatari - in număr de trei - pe care şi-i alegeau obştenU, in pre
zenţa ·judecătorului, odată cu constituirea obştei pentru toată durata de timp a
acesteia 49 ; . mandatarii erau cei care reprezentau obştea in raporturile intra şi
extraasociaţie ; mandatarii odată aleşi nu puteau fi revocaţi decit prin justiţie,
far Centrala Băncilor populare putea să-i suspende plnă la pronunţarea justiţiei.
·Pentru a se atenua neajunsurile ce ar fi putut rezulta din cauza numărului redus
al mandatarilol' şi alegerii lnr pe intreaga perioadă a contractului, statutul - care
46 Constant Georgescu, Rezultatele reformei agrare din 1907, Buc., 1913, p. 36.
47 Vezi in acest sens : Cerchez Grigoriu - ing. agr., Cum au fost organizate
obştfile de arenda.re, in "Curierul cooperaţie! române", anul XXVIII, nr. 5-6,
mai-iunie 1935 ; MonogTafia. obştei, "Stejarul", com. Ia.nca., jud. BrllUa., in "Cu
rierul Băncilor Populare din RomAma", anul al IX-lea, 1912, nr. · 1---'8, iulte
august ; Monografia. obştet Comana., in "Curierul BAncilor Populare din RomA
nia", anul al VIII-lea, nr. 6, Iulie 1911, Vfnza.rea fn comvn a. cerealelor la. obştea.
Comana., in "Curierul Băncilor Populare din RomAnia, anul VII, 1910, nr. 1 1 ,
. noiembrie, etc:
obşte conform legii şi statutului era: obligată să constituie un
48 Fiecare
-fond special numit fond disponibil, format din excedentul anual din care se pu- teau cumpăra - dupA hotAririle adunării generale - maşini, unelte mai perfecţinnate, animale de reproducţie, lucrări de imbunătăţire a agriculturii şi pen
tru acordarea de premii agricultorilor. Partea neutilizată din acesta se trecea
la fondul de rezervă.
49 Legea băncilor populare căreia au fost supuse instituirea, controlarea şi
. organizarea obştiilor de arendare a fost supusă "unei critici serioase pentru fap
- tul că nu ingAduia primenirea consiliului de administraţie al obştii la anumite
intervale de timp. A se vedea in acest sens articolul fără autor ,.Obştitle de
.arenda.re"dlin Independenţa econmicA, anul III, nr. 1, lan. 1920, p. 1 .
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se vota de către adunarea generală a asociaţiilor odată cu constituirea obştei prevedea ca cele mai multe hotărîri să fie luate cu asentimentul cenzorilor şi
cu avirul administratorului agronom - de obicei inginer agronom - delegat de
către centrala băncilor populare şi conperativelor săteşti la aproape toate obştiile
mai mari şi salarizat de către acestea ; existau in ajunul primului război mon
dial vreo 200 asemenea ·agronomi ce lucrau în obştiile de arendare din ţara
noastră so_ In momentul încheierii tranzacţiei cu marele proprietar de pămînt se
indeplineau o serie de formalităţi, se incheiau o serie de acte pentru ca astfel
acesta să aibă garanţie suficientă pentru incasarea la timp a arenzii şi respec
tarea duratei contractului care putea fi reinnoit la cerere cu consimţămîntul pro
prietarului 51 ; form:1lităţile respective erau îndeplinite prin judecătoria de ocol
şi tribunal. Intrarea in asociaţie era deschisă tuturor micilor agrlcultori care tre
buiau să fie, oonform legii şi statutului, "cultivator! de părnJnt" 52 ; i ntrarea in
asociaţie era limitată doar de suprafaţa moşiei luată in arendă, stabilindu-se
numai numărul minim al membrilor - 25 - ce puteau constitui o obşte şi
suprafaţa maximă ce putea fi luată de către fiecare obştean ; membrii se pu
teau inscrie şi retrage cu aprobarea administratorilor 53 dar sub rezerva ratifi
cării adunării generale. tn caz de cxcludere se stabilea dreptul de apel in jus
tiţie.
Obştea trebuia să-şi constituie un capital drept garanţie din care să verse
·.Q parte ; capitalul subscris ca şi cel vărsat erau trecute in actul constitutiv al
ubştii ; capitalul constituit drept garanţie se aduna parţial prin participarea fie
cărui obştean .şi se completa la inceput cu creditul acordat de către Centrala
băncik>r populare, ulterior mărimea acestui credit scăzînd pe măsura formilrii
capitalului social 54 şi a rezervelor (fond de rezervă şi fond disponibil) 55. Se
constată In perioada dinaintea primului război mondial o situaţie avantajoasă
a obştillor de arendare sub raportul mijloacelor proprii de exploatare ; in totalul
capitalului de exploatare, mijloacele proprii oscilau in j'Urul a 70%, iar cele im
prumutate aproximativ 300fe. Se remarcă in scrierile celor ce s-au ocupat de obştiile
de arendare aprecieri pozitive in legătură cu această problemă. Astfel, Adrian
Sfinţescu notează : .,Această proporţie favorabilă a mij loacelor proprii de ex
ploatare arată bunăstare, libertatea de acţiune, puterea financiară a obşte! de
arendare dinainte de război" 56.
Corelind - pe baza unor date statistice ale citorva obşti de arendare - mă
rimea garanţiei vărsate de către obşteni şi numărul obştenilor, desprindem con
cluzia că in medie pe un .obştean, garanţia vărsată este de 30-40 sau 50 de
lei şi foarte rar de 100 de lei inainte de primul război mondial ; preţul arenzii
in medie era in acelaşi timp de 30-40 de lei de ha. ; se deduce de aici că in
genere era vorlra de ţărani cu posibilităţi modeste ; unii dintre ţăranii obşteni
neavind posibilitatea să plătească în bani garanţia au plătit-o efectuînd munci
la obşte la preţul zilei 57.

so Adri an Sfinţescu, Obştiile de arendare, in .,Curierul aooperaţiei române",
anul XXVIII , nr. 3-4, martie-aprilie 1935, p. 64.
51 A existat teama marilor proprietari că ţăranii odată instituiţi in obşti şi
intraţi pe moşie nu vor mai vrea să iasă odată cu expirarea contractului.
52 Noţiunea este foarte largă.
53 Neîndoielnic, aceasta a dat loc şi la abuzuri din partea acestora.
>4 Fiecare obşte îşi constituia prin capital social de exploatare din părţi so
ciale vărsate de către membrii asociaţi ; pentru aceste sume obştenii primeau
dobmzi.
55 Fondul de rezervă şi cheltuielile de administraţie ale obştii se determinau
sub forma a cel mult 15% asupra arenzii şi impozitelor şi se plăteau ·anual, odată
cu arenda propriu-zisă de către fiecare asociat.
56 Adrian Sfinţescu, O bştiile de arendare, in "Curierul cooperaţiei române",
anul XXVIII, nr. 3-4,. martie-aprilie, 1935, p. 69.
57 Parte din membrii socili!tari : -din satuL. fiind mai săraci, şi-au constituit
garanţia, prin munca făcut! in contul recoltei de griu" (Monografia obştei Co-
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Potrivit

legii

şi

statutului,

obştenii

erau

răspunzător!

solidar

şi

nemărginit

de proprietari pentru obligaţiile ce derivau din contrncteele de arendare
tru plata creditelor obţinute de la Centrala băncilf.>r populare ; acest mod

·onal de angajare a obştiilor era o importantă garanţie care facilita cre
pentru obşti ; în acelaşi timp răspunderea so!idară şi nemărginită era şi
primejdie importantă pentru obşteni şi pentru obşte, mai ales după 1909 cind
încep a lua în arendă moşii de întinderi rrra ri pentru obţinerea cărora
asociază un număr relativ important de oameni ; in asemenea condiţii asoeiaţii
recrutau din mai multe sate şi comune 58 deci ei nu se cunoşteau intre ei
ce nu putea conduce la ·a se naşte �acel spirit de solidaritate care să impuie
trolul r,eciproc ca garanţia cea mai potrivită. Cazurile de secetă destul de
:oa:vente măresc riscurile acestei răspunderi" 59•
Pentru .:'1 înlătura consecinţele negative ce s-ar fi născut din neonorarea
timp de către unii obşteni a d'atoriei lor, recolta de pe pămintul arendat se
unea a fi garanţia cea mai temeinică in faţa administraţiei obşte! pentru
ta obligaţiilor ce revcneau fiecărui asociat ; ca urmare se prevedea că aceasta
trebuie să fie transportată la domiciliu înainte de a se fi achitat de datoria
bani sau într-o cantitate de reC!Oltă echivalentă depusă spre vînzare in comun
către administraţia obştei.
Plata Ja timp a datoriilor de către fiecare Qbştean prezenta o mare im
nţă economică, psihologică şi in acelaşi timp reflecta modul cum obştea
respectivă îşi desfăşura activitatea. In acest sens socotim cuprinzătoare urmă
toarele spuse ale lui A. G. Galan : "Răr;năşiţele fac ca membrii să-şi piardă în
crederea în munca lor şi speranţele în binefacerile instituţiei. E cauza cea mai
ildincă de discordie şi nemulţumiri. Iar aoolo unde rămăşiţele unui an rău vor
ajunge pe-ale altui an, acolo este indiciu sigur că obştea merge spre ruină" 60•
O problemă importantă pentru administraţia obşte!, după ce s-au luat toate
măsurile pentru asigurarea constituirii garanţiei care de obicei trebuia să repre
•

··

xinte

a

fi

1/2

din arendă -

plătite pentru lotul

era

aceea

folosit de

a

determinării

căt'ie

mteresante de tehnică de calcul ne dă

determina mai întîi global, la
repartizarea
mărimii

lor

totale

a

pe

are erau sporite cu cel mult
administraţie,

cheltuieli

T.

C.

nivelul obştii

unitate de

cheltuielilor

fiecare

suprafaţă

făcute

de

obligaţiilor

as.ociat.

In

băneşti

acest

ce

sens,

urmau

indicaţii

Jonescu-PaşC'ani 6 1 . Se impune a se
acestor obligaţii şi de aci ,

mărimea

arendată.

Astfel,

obşte se i,nsumau :

pentru

determinarea

arenda şi

impozitele

15t/0 pentru fondul de rezervă 62 şi cheltuielile de

generale,dobinzi,

asigurări ;

mărime-a

respectivă

se

îm

părţea la numărul hectarelor şi se obţinea preţul unitar al arenzii.

mana (fine), în �Curierul băncilor populare din România", anul VIII-lea, nr. 6,

1 9 1 1, p. 3.
58 De ex., obştea de arendare ,,Speranţa", comuna BălănO'aia, judeţul Vlaşca,
care a ţinut în arendă 10 ani (1908-1918) 3 208 ha proprietatea E.foriei Spita
lelor civile avea 552 membri înscrişi din 15 sate ; de observat că in medie din
fiecare sat erau în această obşte circa 36 capi de familie ; arenda plll.tită anual
era de 1 37 327,55 lei, impozitul an'tlal de 18 650,20
lei ; venitul total anual in
1915 era de 916 160,15 lei ; cheltuielile în acelaşi an erau de 542 023,05 lei, iar
beneficiul net al obştenilor obţinut de pe moşia arendată era de 374 137,10 lei.

Vezi, Cerchez Grigoriu, Cum au fost organizate obştiile de arendare", in "Cu
rierul cooperaţie! române, anul XXVIII, nr. 5-6, mai-iunie, 1935, p. 127, 128.
59 A. G. Galan, op. cit., in .,Curierul cooperaţie! române", anul XXXII, nr.
7-8, iulie-august, p. 4 1 .
60 Ibidem, p . 43.
61
T. C. Ionescu-Paşcani, Obştile săteşti, in "Curierul băncilor populare din
România", anul VI, 1909, nr. 1, ianuarie, p. 8, 9.
62 T . C. Ionescu-Paşcani ţine să sublinieze ideea importantă că "fondul de
rezervă deşi se plăteşte de fiecare, el nu constituie o cheltuială, ci rămîne o
avere a membrilor, din care se pot ajuta la nevoie", op. cit., p. 9.
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In· cazul Jn care unele obştii ar avea f> grădină de zarzavat sau baltă cu
peşte, pădure, islaz, . fineaţă etc., toate acestea urmau să formeze "conturi aparte
producătoare de venituri ... . dar pentru aceasta va trebui ca toată arenda moşiei
şi toate cheltuielile să fie · puse numai la pămintul arabil ; de exemplu arenda
este de 20 000 lei, iar. toate cheltUielile de 5 000 lei şi numărul pogoanelor arabile
1 000 ; va GOSta pogonul de pămint 25 de lei ; iar din veniturile grădinii, bălţii,
pădurii etc., fiecare va lua după numărul pogoanelor arabile.
Pe baza acestor calcule se intocmea pentru fiecare obştean, pentru lotul
folosit, partea ce-i revenea din aceste cheltuieli. Se întocmea un tabel nominal
cu aceste sarcini datorate de către fiecare asociat ; acest tabel se afişa la sediul
primăriilor, răminind definitiv şi executoriu dacă in timp de 15 zile sumele de
plată nu erau contestate la judecătoria de ocol. Aceste tablouri constituiau un
titlu autentic şi fiind certificat de Centrala băncilor populare, puteau fi executate
in conformitate cu legea de urmărire a veniturilor statului. Odată intocmit tabe
lul nominal cu obligaţiile ce reveneau fiecărui obştean, se trecea la intocmirea
bugetului anual al obştii care era piesa contabilă de temelie pentru ţinerea evi
denţei şi efectuarea inregistrărHor ; obştiile de arendare ţineau contabilitatea tn
partidă dublă, fşi intocmeau anual bilanţ pe care-I supuneau aprobării Casei
Centrale a băncilor populare ; pentru intocmirea evidenţei, a bilanţului, efec
tuarea controlului, erau sprijinite peruranent şi efectiv de Casa centrală a băn. cilor populare.
Ordinea şi exactitatea in evidenţa obştilor se impuneau cu necesitate da
torită faptul că ele aveau de achitat sarcini fixe, anuale fără posibilitate de a le
. amina
cit şi faptului că răspunderea fiind solidari şi nemărginită, trebuiau luate
măsuri ca datoriile individuale ale obştenilor să fie integral şi la timp răspli
tit.e de fiecare spre a nu risca avutul tuturor.
Exploatarea moşiilor prin obştii făcind\.1-se in loturi individuale, in bilanţul
obştii nu se cuprindeau rezultatele producţiei pe fiecare lot ci numai obligaţiile
fiec·ărui asociat către administraţia obştei pentru plata arenzii, a creditului, a
impozitului, a cheltuielilor de administraţie, a fondului de reze!'vă, precum !JÎ
măsura In care aceste obligaţii au fost achitate, cum au fost folosite sumele
respective. Indiferent de rezultatele obţinute de către fiecare obştean pe lotul
folosit, el era obligat să-şi plătească aceste datorii către administraţia obştei.
Pentru cunoaşterea rezultatelor economice ale obştiilor se Incheia de către
fiecare obşte şi "un cont general al asociaţilor" care prin conţinutul său era de
fapt un bilanţ economic al producţiei obştenilor. Acest "cont general al asocia
ţilnr" le venituri evalua intreaga producţie a asociaţilor la preţul pieţei" 63, in
momentul respectiv indiferent dacă această producţie era sau nu vîndută de

către obştenl, iar la cheltuieli in af'ară de obligaţiile comune cuprinse in bugetul
anual al obştiilor, se evalua săminţa întrebuinţată cit şi muncile folosite la efec
tuarea

culturilor 64• Se

ajungea

astfel

să

se

determine

beneficiile

sau pierderile

globale pe intreaga suprafaţă ca şi pe unitatea de suprafaţă cultivată 65,
63 " ... vom avea intotdeauna in vedere, preţul pieţii" fiind singurul
criteriu
raţional ... " (Vezi T. C. Jonescu-Paşcani, Obştiile săteşti, in "Curierul Băncilor
Populare din România, anul VI, 1909, luna ianuarie, p. 11).
64 Muncile efectuate erau şi ele evaluate la preţul zilei şi pentru obşteni şi
pentru străini de obşte "cu toate că ar fi bine să lucreze numai obşteni, dar să
nu se cerea nimănui a face lucrări gratuite sau cu preţ redus ... " (ldem). Acelaşi
lucru rezultă şi din o serie de calcule pe exemplul unor obşti (Vezi Cerchez
Grigoriu, op. cit.).
65 Sint interesante datele statistice publicate de către A. G. Galan pentru 8
obştii de arendare din jud. Vlaşca, pentru anul 1910, intr-un tabel intitulat
"Bilan� eoonomic a 8 obştii din jud. Vlaşca• ; se constati cheltuielile şi bene
ficiile distanţate pe unitate de suprafaţă, de la obşte la obşte In funcţie de con
diţiile existente in cadrul fiecărei ; este interesant că deficitele sint rare ; In cele
8 obştii l'a care se referă autorul lucrau in 1910, 2 819 ţărani, care au cultivat
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Interesante sint unele calcule de rentabilltate ficute pentru mai multe o�ti

de arendare atit dln Moldova cit şi din Munten.ta "· Problemele care se P\llle8U
pentru fiecare obştean in legături cu obligaţiile In privinţa modului cum se
impunea a fi lucrat pămintul, in legătură cu plata unor obligaţii băneşti bine
precizate, in legătură cu aprovizionarea in comun cu unele maşini, efectuarea In
comun a unor munci cu maşinile, in legătură cu desfacerea unei părţi din re
coltă în comun, făceau din adunările generale anuale ale obştiilor locuri de dis

cuţii, organe active ale acestora. Gestiunea anuală a -obştiilor era aprobatA de
adunarea generală a acestora 67 In legătură cu adunările generale anuale ale
obştiilor, A. G. Galan ne informeazA : "Datorită puternicii legături de ordin eco
nomic între obşte şi societari, cit şi răspunderii solidare şi nemărginite, adună
rile generale -ale obştiilor erau populate totdeauna, iar dezbaterile uneori vii şi
zgomotoase erau întreţinute de-o minoritate cu interese contrarii. Desigur că 111tuaţia era mult uşurată şi lucrările adunărilor generale mergeau mult mai nor
mal, acolo unde in fruntea obştiilor se găseau un tnvăţătnr sau un preot, a
cărui muncă devenea mult uşurată, pe măsură -oe administratorul agronom clş
tiga experienţă şi se impunea prin autoritatea faptelor" 68.
Intre cele mai importante şi interesante probleme in cadrul obştillor se
numărau organizarea exploatării pămîntului şi efectuărU culturilor ca şi apro
vizionarea şi valorificarea in oomun a unei părţi din produsele recoltate.
Potrivit statutului obştei, administraţia obştei trebuia să alcătuiască un plan
economic de exploatare care Inainte de-a se fi executat trebuia sA fie supus
aprobArii Casei Centrale a bAncilor populare care era incadratA cu specialişti
- ingineri agronomi. Moşia luată in arendă se impArţea In 4,3 sau cel puţin
2 tarlale in funcţie de asolamentul ce urma să fie aplicat, conform planului de
cultură, intocmit de către "administratorul agronom al obşte! şi cont.rolorul agro
nom al Case1 Centrale 69 ; pe fiecare taria, pentru motive de raţionalizare, se
semăna după calitatea solului, un singur fel de cereale. După 1mpărţirea In tar
lale, moşia se parcela ; fiecare lot trebuia să cuprindă părţi din fiecare taria 70,
•

·

cu griu şi porumb 1 1 258 ha (griu 6 263 ha şi porumb 2 995 ha şi au recoltat
24 548 000 kg cereale, din care 13 150 000 kg. griu şi 11 398 000 kg. porumb, vezi
op. cit., p. 50 şi 51).
66 Vezi in acest sens : Cerchez Grigoriu, Cum au fost organizate obştiile d•
arendare, in "Curierul cooperaţiei romAne", anul XXVIII, ·nr. 5-6, 1935.
67 N-au lipsit criticile cu privire la adunările generale ale obştiilor : "Chiar
acolo unde obştille au mers in bune condiţiuni, consiliile de administraţie prea
restrinse şi neobligate prin lege a consulta adunarea generală sau a-i da soco
teală de activitatea L">r decit odată pe an - obligaţie nesancţionată - au ţinut
obştenii la o astfel de distanţă şi intr-o astfel de ignorare in treburi obşteşti,
încît acestea au fost dispuşi să tragă deobicei concluziuni şi să facă aprecieri
nefavorabile asupra mersului lor" (Vezi Obştitle de arendare, (f.a.) in Indep. eco
nomică, anul III, nr. 1, ian. 1920. p. 1).
68 A. -G. Galan, op. cit., p. 49.
69 Cerchez Grigoriu, op. cit., p. 124.
70"
comisia aleasă dintre săteni in număr de şase, asistată fiind de man
datari şi de administratorul agronom, au procedat Ia clasificarea terenurilor după
calitate, impărţindu-se in 3 calităţi : şi anume : calitatea I cu 52 lei ha, calitatea
a I l-'8 cu 48 lei ha, calitatea a III-a cu 40 lei ha. După terminarea acestor
lucrări, s-a început împărţirea loturilor după formula următoare .: un lot de 10
pogoane să cuprindă 4 pogoane calitatea I, 5 pogoane calitatea a II-a şi 1 pogon
calitatea a III-a... La distribuire s-a ţinut asemenea seama să ia fiecare... prin
tragere la sorţi şi respectindu-se dorinţa fiecărui societar, in ceea ce priveşte felul
culturii, dîndu-se voie fiecăruia a lua după cLorinţă, locuri de griu şi de porumb ...
Distribuirea loturilor s-a făcut la inceput cu greutate ... " (Monografia obştet Ca
mana, (fine) in �Curierul băncilor poP'IJlare din RomAnia, anul VIII-lea nr. 6,
1 9 1 1 , p. 1 şi 2).
•••

26
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laturile se distribuiau Intre asociaţi prin tragere la sorţi, pe baza unui tabel de
parcelare intocmit pentru toată durata contractului de arendare. Laturile variau
c-a intindere "după puterea de muncă şi numărul membrilor familiei" 71 fiecărui
obştean. Aceeaşi explicaţie pentru variabilitatea lntinderii lotului de la obştean
la obştean o Intilnim consemnată in mai multe dintre lucrările care ne-au fomlt
drept sursă de Informare asupra problemei 12. Mai intilnim şi alte explicaţii, de
exemplu : ,.La distribuire s-a tinut seama de asemenea ca să ia fiecare propor
ţional cu garanţia depusă 73• In privinţa mărimii lotului individual, legea pre
vedea că acesta nu poate depăşi 10 ha la cîmp şi 5 ha la munte şi în podgorii.
In realitate erau cazuri mai numeroase sau mai puţin numeroase variind de la
obşte la obşte cind mărimea lotului depăşea acest normativ 74 ; in medie insă in
cele mai multe obşti şi pe ansamblul lor, lotul se apropia de 5 ha. Cum se
explică faptul că mărimea lotului individual se abătea de la acest maximum
legalmente admis. Statutul obştiilor admitea ca In cazul cind rAmineau terenuri
de prisos, obştenii fiind mai puţini în raport cu suprafaţa moşiei se puteau atribui
in mod provizoriu (pină l·a intrarea de noi ţărani in obşte) In primul rind socie
tarilor, loturi mai mari dacă aceştia doreau, şi in al doilea rind se p .Jteau da
şi nesocietarilor doritori.
După repartizarea loturilor de pămînt se trecea la cultivarea acestuia în mod
individual ; statutul fiecărei obşti prevedea condiţiile şi timpul în care trebuiau
făcuie arăturile şi celelalte munci ale cîmpului. Sub indrumarea inginerului
agronom al obştii sau a celui trimis in acest scop temporar la unele obşti de
către Centrala Băncilor Populare se efectuau lucrări cit mai bune. Terenurile
care aveau nevoie de îngrăşăminte, .,posesorii lor erau !Obligaţi a le ingrăşa prin
gunoire sau prin îngrăşăminte, prin culturi de plante leguminoase, prin păşu
nare etc:· 75. Semănatul se făcea in multe cazuri cu semănători
mecanice 76•
Obştenii erau obligaţi să execute semănatul şi alte lucrări agricole in acelaşi
timp. Sătenii asociaţi erau îndatoraţi să folosească acelaşi fel de săminţă care
trebuia curăţată de corpuri străine şi tratată. Existau pentru folosinţa comună
in unele obştii trioare, aparate pentru sulfatat griu!. Administraţiile 10bştiilor erau
interesate in procurarea unor soiuri cit mai bune de seminţe şi din timp. Aşa
de exemplu, la obştea ,.Alex. Ioan Cuza" din comuna Perişoru, jud. Brăil•a în 1913
se cumpără griu de · sămînţă 240 000 kg de la moşia Marghiloman, iar sămînţa de
lucernă direct din Proven<;e - Franţa, 7 400 kg n ; sau, obştea ,.Stejarul" comuna
Ianca

jud.

Brăila in

1909 cumpără : .,grîu bălan din Moldova, porumb american

(dinte de cal) 78. Faptul că obştenii foloseau acelaşi soi de seminţe, asigura o uni
formitate a calităţii produsului recoltat ceea ce era important din punctul de
vedere al asigurării pieţii de desfacere ; prin administraţiile obştiilor s-au des71 A. G, Galan, op. cit., p. 43.
Noul consiliu de administratie cu agronomul. .. distribuind laturile prin tra
gere la sorţi pentru toată durata contractului, după putere de muncă, vrednicie şi
greutăţile familiale ale membrilor" (Vezi Monografia obştei, .,Stejarul", corn.
/anca, jud. Brdfla, în ,.Curierul Băncilor Populare din RomAnia, anol IX, 1912,
nr. 7 şi 8, p. 28-29).
73 Monografia obştei Cornana (fine), in ,.Curierul Băncilor Populare din Ro
mânia", anul VIII, nr. 6, 1911, p. 2.
74 A. G. Galan, lucr. cft., p. 43 ; Monografia obştei .,Stejarul", corn. lanca,
judeţul Bri1fla, in �Curierul BănciLor Populare din România, anul al IX-lea, 1912,
nr. 7 şi 8, p . 28.
75 A. G . Galan, op. cit., p . 43.
76 Aşa de exemplu, obştea de arendare ,,Alex. Ioan Cuza" coiil'Una Perişorul,
jud. Brăila (1912-1919) avea 16 semănători tn rinduri sistem Unicum Drill ; Obştea
de arendare ,.Speranţa" comuna Bălănoaia, jud. Vlaşca (1908-1919) avea 7 "maşini
de semănat" etc. (vezi, Cerchez Grigoriu, op. cit.).
n Cerchez Grigoriu, op. cit., p. 124.
78 .,Curierul băncilor populare din România", anul IX, 1912, nr. 7-8, p. 29.
n
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fkut in cantităţi mari cereale "direct la cumpărători mari din ţară sau la
�· '19.
Este interesant de unnirit structura culturilor pe pAmintul arendat de către
obştii. In anul 1913 �le 389 obştii de arendare exploatau 186 434 ha teren culti
;. abil şi 100 354 ha teren neculti vabil din care cea mai mare parte era folosit
pentru păşune. Cea mai mare parte a pămîntului cultivabil era ocupată de ce
reale (170 518 ha din care 82 668 cu porumb şi 56 227 ha griu, etc. ; cultura de
porumb depăşea pe cea de griu pe seama obştiilor d i n Moldova. iln genere,
obştiile păstrează cam aceeaşi structură a culturilor ca şi marea proprietate ; ele
totuşi incep să introducă tot mai mult in cultură pe loturile folosite de obşteni
si alte culturi : fasole, cartofi, mazăre, sfeclă de nutreţ, diverse plante de nutreţ,
in unele obşti se practica şi grădinăritul.
Se poate folosi constatarea - argumentati de date statistice şi comentată In
ceea ce s-a scris despre 'lbştiile de arend·are, - că producţia medie la hectar
!.a ma j oritatea culturilor întrecea pe cea obţinută de marii proprietari şi de aren
da!ii pe acelaşi pămînt "rezu lta tu l fiind datorat asolamentului aplicat de obşte,
<1 muncii făcute la timp, a seminţelor selecţionate tntrebuinţate şi a interesului
depus de obşteni convinşi că foloasele bune le vor aparţine in intregime" 80•
Treeratul se făcea in comun in cuprinsul moşiei şi cu maşini angajate de
administratia obştei, plătindu-se 50-60 de bani (1912) hl. treerat ; administraţia
obştii se ingrijea şi de procurarea sacilor necesari obştenilor, a m uşamalelor pen
tru acoperirea grîului treierat. Grîul odată treierat, obştenii erau datori să depuie
spre vînzare în consum o cotă parte echivalentă ro valoarea obligaţiilor către
obşte, bineinţeles dacă acesta nu prefera să achite datoria in bani . Pentru restul
obştenllor vinzarea in comun era facultativă Totuşi, la unele obştii vinzarea in
romun a produselor agricole era o operaţiune tmportant4. Aşa de exemplu, in
1913 la obştea de arendare "Aiex. Ioan Cuza" din Perişoru, jud. Brăila din totalul
d� 2 477 666 kg griu s-au vi ndut in comun din recoltele obştenilor 1 876 293 kg griu
cu 15,50 lei suta de kg 8 1 ; la obştea de arendare "Cuza Vodă" din comuna Punti
şeni jud. Tutova, în 1913 s-au vindut in comun din recoltele obştenilor, 345 000 kg
grîu (din recolta totală de 408 000 kg grîu) cu 22 lei suta de kg, 132 500 kg orz cu
20 lei suta kg, 250 000 kg mazăre cu 14 lei suta de kg 12. Jn unele obştii asemenea
operaţiuni de valorificare în comun erau atrăgătoare pentru săteni incit "obşte
n i i . . . urmăresc singuri preţul pieţii după buletinul oficial ce vine la C'ancelaria·
obştei" 83• Unele obştii au construit şi magazii comune pentru depozitarea cerealelor
recoltate.
Obştiile de arendare de pămint aşa cum au filnţat, au adus neindoielnic
- aşa cum rezultă din analiza de pînă aci - elemente noi in viaţa satului
românesc dinainte de reforma agrară de la 1918, după care numărul lor scade
vertiginos pentru că şi marea proprietate işi reduce simţitor ponderea In agricul
tura ţării. De la BOB obştii de arendare de pămînt - in perioada de pină la
1921 - care aveau in arendă 570 535 ha, plătind o arendă totală de 22 799 981 lei
!ii uvînd 100 662 membri şi cu o garanţie la proprietari insumind 8 763 838 lei 84,
ele s-au redus in anii următori in cit in 1924 mai existau 125 de unităţi cu 18 498
de săteni , o suprafaţă arendată de 47 810 ha cu o arendă de 1 3 761 192 lei 8�.
N
80

Cerchez Grigoriu, op. cit., p.

131.

Ibidem.
B 1 Ibidem, p. 125.
02 Ibidem, p. 130.
83 Monografia obştei "Ste;arul", com. Janca, ;ud. Brdila, loc. cit., p. 32.
B4 1 . D. Tocilă, Societdţile cooperative (obştii) de arendare şi cump4rare de
pămînt, în "Curierul rooperatiei române", anul XXII, nr. 9, sept. 1929, p. 246.
e� Adrian Sfinţescu, Obştiile de arendare, in "Curierul cooperaţiei romAne",
anul XXVI II, nr. 3-4, martie-apr. 1935, p. 70.
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Pomindu-se de la faptul că obştiile de arendare de pămînt au adus [n viaţa
satului romAnesc o serie de elemente noi dintre care multe cu caracter pozitiv,
ele au fost bine primite In epocă şi judecăţile care s-au făcut asupra Lor mal tirziu ,
pînă după 1940, au fost in cele mai numeroase cazuri elogioase. AgronomJi au
fost cei care au văzut in ele cimpul de aplicare a tehnicii agricole moderne, de
aplicare a ştiinţei agricole, de creştere a randamentului la hectar, de uniformizare
a cerealelor româneşti pentru uşurarea exportului lor in condiţii mai avantajoase.
Astfel, ing. agronom Cerchez Grigoriu spune " ...obştiile săteşti de arendare au
wst unităţile cooperative cele mai ideale ou care s-au putut organiza satele din
punct de vedere agricol şi al educaţiei profesionale a sătenilor, s-a putut completa
inventarul viu şi mort necesar ... s-a putut pune la indemina fiecărui sătean spre
folosinţă maşini mari şi scumpe pentru diferite lucrări ca : treerat, semănat, etc.,
vite de reproducţie, seminte selecţionate, etc., ... s-au putut mai bine valorifica
produsele lor agricole prin vinzarea in comun, vlnziri ce la unele obştii, con
stituiau operaţiuni de mare importanţă. Cu un cuvint aceste obştii au fost ade
vărate ferme săteşti model, care sub conducerea specialistului agronom, admi
nistratorul ei, sătenii au exploatat in mod raţional in loturi individuale moşiile
proprietarilor particulari, ale statului sau instituţiilor de binefacere, luate in
arendă pe mai mulţi ani" 86.
Sau "obştiile au căpătat prin organizarea lor, tot mai mult increderea gene
rală, ele au dovedit că (s.n,) tAranul bine îndrumat şi condus de specialişti
agricoli, departe de a fi un element retrograd, poate fi un factor de progres" 87•
M. Chirlţescu-Arva socoteşte că doar obştiile de arendare de pAmint au
permis să se facă un progres important in agricultura ţării" ... din punct de vedere
tehnic-agricol, prin aceste instituţii, agrioultura a făcut un progres insemnat, pe
care nu l-a putut realiza nici pe departe pînă atunci Ministerul de Domenii şi
Agricultura prin politica lui agricolă... agronomii au putut obişnui pe săteni cu
practica unei rotaţii mai raţionale în cultura plantelor... S-'au sporit in mod
insemnat plantele cultivate ... ceea ce se socotea ca o imposibilitate, după multă
stăruinţă s-a tnfăptuit de către agronomi la obşti. Am văzut in acest fel supra
feţe intinse de pămînt cultivate cu plante leguminoase pentru nutreţ, sau pentru
vinzare, suprafeţe

întinse

cultivate

cu

sfeclă

de zahăr

şi

alte

plante

de mare

,importanţă... care pînă atunci erau socotite că nu-şi au locul şi că nu pot fi
introduse intr-o gospodărie mică ţărănească. Tot prin intermediul acestor aso
·Ciaţii s-au cumpărat repnoducători de rasă care au contribuit in mare măsură la
îmbunătăţir.ea vitelor

ţărăneşti.

Lucrarea

pămîntului

s-a

făcut

prin

instrumente

agricole tot mai perfectionate... s-au introdus pluguri pentru arături adinci, ma
şini pentru alegerea şi curăţirea seminţelor, m•aşini de semănat in rinduri şi de
secerat şi au fost multe obşti de arendare care aveau · mai multe garnituri de
tl:eier. S-a orgaJI.izat vinzarea in comun a produselor agricole, aducindu-se astfel

in punga săteanului mare parte din cîştigul de speC'Ulă al intermediarilor" 88 •
Sub raportul modului de a produce, al tehnicii agricole, al pregătirii profe
sionale a sătenilor in calitate de producători nemijlociţi, de vînzători ai produse
lor muncii lor, de administratori ai gospodăriei lor, obştiile de arendare de pă
·mint au adus in satele in care au funcţionat elementele unei agriculturi practicată
mai raţional, chiar, decit, de marele proprietar sau arend�ş capitalist. Ponderea
sătenilor asociaţi in cadrul fiecărei obşti era relativ redusă, ceea ce inseamnA
că şi beneficiarii direcţi ai lor - in cazul in care obştea era cu adevărat un
model - erau puţini, totuşi satele au fost influenţate de prezenţa lor.

86 Cerchez Grigoriu, op. cit., p. 123.
87 P. I. Gr. Morcovescu, ing. agr., ObşttUe de arendore, in .,Viaţa coopera
tistl", nr. �7. ·1935.
88 M. Chiriţescu-Arva, Rolul agronomUor in agricultura ţ4rff, in, M. Chirl
·ţeacu-Arv<h Omul, opera, epoca, ediţie · ingrljită şi studiu introductiv de Marin
.Stancu, Eugen N.ewes, ·Edit. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1989, p. 1715.
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Sub aspectul relaţiilor de productie · ale satului romAnesc; obştitle nu pUteau
modifica esenţa acestora i ' au adus Insi elemente noi şi aci : ţăranul asociat In
calitate de arendaş colectiv care In cea mai mare parte �i lucra cu propriile-l
forţe pAmintul obţinut prin arendă, pe aceeaşi taria impreunA cu alţii deci se
isca aci şi un gen de emulaţie, mai ales că prod'llSUl muncii era al lui ; era
interesat să aplice Indicaţiile specialistului şi avea si le transmită şi altora din
jurul gospodăriei sale din sat. Obştea a trezit şi atenţia şi interesul ţlranului pen
tru ordine in administrare, pentru economlsire pentru că scadenţa datoriilor la
obşte care era categorică U obliga la aceasta. Obştea a avut şi un caracter edu
cativ in viaţa satului romAnesc .
Este interesant faptul că se consemnează in literatură ideea că in satele
in care au existat obştii care au mers bine sătenll ln totalitatea lor au fost mai
lnstăriţi ,mai 8(>spodari, la aceasta au contribuit şi veniturile pe care le-au obţi
nut prin obştii, dar şi prin modul cum s-au gospod!rit pe baza celor lnvăţate
in cadrul acestora.
Inerent raporturilor economice fundamentale in care funcţionau, fiecare obşte
avea o existenţă relativ scurtă, determinată de durata contractului şi de posibili
tatea relnnoirii lui ; neindoielnic, această stare de fapt nu era de natură să stimu
leze vreo îmbunătăţire a pAmintului deşi legea şi statutul obştUlor reclamau această
necesitate. Sumele Importante plătite drept arenzi de către ţăranii asocl'aţi au
sustras agriculturii eventuala posibilitate a unor investiţii. Am putea spune cA
obştiile de arendare au constituit şi un stimulent pentru accentuarea diferenţierii
de clasă in satul românesc.
Oricit de perfecţionată ar fi fost organizarea şi oricit de mare ar fi fost
ponderea lor in agricultură, ele nu puteau suplini in măsura nevoilor lipsa de
pămînt a ţăranilor determinată de raJl')rturile agrare existente ; prezenţa rşi chiar
extinderea lor n-a putut suplini reforma agrară din 1918-21 care se preconizase
a se infAptui prin intermediul o bştttlor de improprlet4rire, pe care ţăranii le-au
refuzat categoric.

LES ASSOCIATIONS AGRICOLES POUR L'AFFERMAGE DES TERRES
ET LEUR PLACE DANS LA COOP€RATION ROUMAINE DE 1903 A 1918
R e s u m e
Les assoclations agricoles p()ur l'affermage des terres sont connues depuis
longtemps dans nos villages de la plaine. Elles ont �e signalees en 1 866 et 1868
par Ion Ionescu de la Brad dans ses monographies relatives A l'agriculture dans
certains departements de la Roumanie. Elles ont ete creees par nos paysa.ns pour
se liberer de
l'exploitation des fermiers, exploitation exercee par les contrats
agricoles. Grâce â ces associations, les paysans jouissalent d'une certaine indepen
dance par rapport ă la grande propriete. Dans sa these de doctorat-soutenue en
1902, â Paris - I. G. Dum les a minutieusement etudiees. Il les oonsidere comme
des cooperatives. Le mecanisme de leur fonctionnement, leur intense actlvite,
leur apport ă )'economie du village ont decide les gouvemaments 8 les soutenir,
car ils ont vu dans ces formes d'associations des instruments utilisables pour
apaiser certains confiicts entre les proprietaires et les paysans, sans porter atteinte
aux inter�ts des grands proprletaires. C'est pnurquoi une Joi de 1904 a prevu leur
statut.
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La loi des Banques Populaires, modifiee en 1905, les considere comme des
"cooperatives de production pour l'exploitation des domaines pris en fermage". On
leur accorde un appui materiei ; on facilite leur extension en leur donn•ant la
possibilite de prendre en fermage m�me les domaines appartenant â l'Etat ou â
d'autres collectivites publiq·ues.
Ces associations ont beaucoup contribue aux progres economiques et â l'edu
cation des paysans.
Sans changer les rapports economiques fondamentaux dans le monde rural,
elles ont accelere la differenciation du village, dans le sens capitaliste. Elles ont
atteint leur apogee dans les annees ou fut mise en application la reforme agraire
de 1918-1921. Elles ont ete une forme d'association caracteristique de nos villages.
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