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O panoramă istorică

Breasla era o corporaţie profesională a meşte-
şugarilor, negustorilor şi a altor grupe profesionale 

în aproape toată Europa, şi care a apărut în evul mediu dezvoltat înregistrând o existenţă 
îndelungată, până în secolul al XIX-lea. 

În primele secole ale Evului Mediu, meşteşugurile erau practicate numai în mediul 
rural, fără o specializare, fără unelte complicate şi fără capital. Ţăranul era atât măcelar, 
dulgher cât şi tâmplar, îşi confecţiona şi repara singur uneltele, mobilele din casă sau 
îmbrăcămintea. În Occidentul medieval avea însă să se producă o revoluţie economică şi 
socială: avântul urban a fost simptomul cel mai puternic, iar diviziunea muncii, aspectul 
cel mai de seamă. Se năşteau şi se devoltau noi meserii, noi categorii profesionale apăreau 
şi se consolidau; grupuri socio-profesionale noi, puternice prin număr, prin rolul pe 
care îl jucau, ele vor cere şi vor cuceri o stimă, ba chiar un prestigiu, pe măsura puterii 
lor1 . Spre sfârşitul secolului al XI-lea, o mare parte a meşteşugarilor rurali se transferau 
în oraşe unde încep să se organizeze în asociaţii profesionale pe baze voluntare ori la 
ordinul seniorului sau stăpânului oraşului.2 

În Transilvania, în vremea cuceririi maghiare, meşteşugurile ţărăneşti constituiau 
o ocupaţie auxiliară a agriculturii, nefiind despărţite de munca agricolă, ţăranii-meş-
teşugari asigurând necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, unelte pentru moşia 
respectivă, foarte puţine obiecte fiind cumpărate din afară, de la meşteşugarii ambulanţi.3 
Contradicţiile dintre proprietarii feudali şi ţăranii agricultori şi meşteşugari îi determină 
pe aceştia din urmă să îşi caute refugiu la oraş, un loc potrivit pentru producţia şi 
desfacerea produselor, fapt ce are ca şi consecinţe separarea în timp a meşteşugurilor şi 
apoi a negoţului de activităţile de sine stătătoare, dar şi consolidarea oraşelor medievale, 
căci primii locuitori ai acestora au fost meşterii. Cu timpul, acestă clasă de orăşeni 
meşteşugari a fost nevoită să-şi împărtăşească cunoştinţele şi către români, pe care 

1 Jacques Le Goff, Pentru un alt ev mediu. Valori umaniste în cultura şi civilizaţia evului mediu, I, 
Bucureşti, 1986, p. 156.

2 Dorin-Ioan Rus, Breasla cizamrilor din Reghinul Săsesc, Cluj-Napoca, 2004, p. 9.
3 Este vorba în special de obiecte de lux sau arme. Ştefan Pascu, Meşteşugurile din Transilvania 

până în secolul al XVI-lea, Cluj-Napoca, 1954, p. 14.
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probabil i-a luat mai întâi ca ucenici în atelierele lor, apoi ei au devenit calfe şi probabil 
s-au ridicat chiar la statutul de meşteri4. Nu trebuie însă să punem cunoaşterea vechilor 
meserii doar pe seama străinilor, căci şi românii ştiau lucra lemnul, prelucra metale sau 
confecţiona diverse obiecte de uz gospodăresc. Ce au preluat însă de la coloniştii străni 
a fost modul lor de organizare, saşii veniţi în Transilvania aducând cu ei un model vest-
european, italian şi german, căruia i s-a imprimat în timp caracterul maghiar5. 

Pentru teritoriile româneşti extracarpatice rolul negustorilor va fi unul major, lor 
atribuindu-li-se întemeierea târgurilor, aşezări cu caracter urban ce iau fiinţă în locurile 
de întâlnire a mai multor sate6, acolo unde ei îşi ridică corturi improvizate apoi case cu 
tarabe pe care să îşi expună spre vânzare mărfurile7. Meşteri de aceeaşi meserie, ei se 
organizează în bresle8 dar după un obicei slav din părţile ruteneşti ale Poloniei, numindu-se
între ei ca fraţi, adică breslaşi, şi cu o organizare ce nu diferă de cea a meşterilor transil-văneni. 

Organizarea muncii în interiorul breslelor meşteşugăreşti

Se pot distinge trei motive principale care au stat la baza creării corporaţiilor sau 
breslelor meşteşugăreşti: primul vine din necesitatea reglementării producţiei ca urmare 
a pieţei limitate, a reglementării tentativelor de garantare a patronilor sau proprietarilor 
de ateliere a unor câştiguri importante. Al doilea factor care determina formarea comuni-
tăţilor profesionale, se poate presupune, se referă la cerinţe de ordin social9, şi apoi, nu 
în ultimul rând, avem de- a face cu interesul puterii- centrale, ecleziastice sau orăşeneşti- 
care, la rândul ei, căuta să exercite un control asupra activităţilor diferitelor grupări 
profesionale10. Din perspectiva breslelor, se poate considera ca principal scop dorinţa de 
îmbunătăţire a stilului şi nivelului propriu de viaţă al meşteşugarilor, asigurarea unei 
surse sigure de venit într-un oraş ce devenise atractiv pentru un număr important de 
locuitori din afara lui, îndeosebi cetăţeni bogaţi. Acest fapt a avut şi un efect pozitiv prin 
creşterea forţei interioare a oraşului ca număr de locuitori, dar şi a forţei morale şi sociale 
ce îi dădea greutate. Asocierea meştegugarilor în grupări profesionale şi poate chiar 

4 Termenul de meşter este de origine ungurească, împrumutat din nemţescul meister şi provenind 
la rândul său din acel magister al latinilor, de aici şi presupunerea că românii ar fi învăţat micul 
meşteşug de la ei. dar avem şi o formă cu adevărat românească, de origine latină însă, – cea 
de măiestrie – pe care o descoperim în cântecele poporului. 

5 Veress Endre, Az Erdélyi ipari céhek élete (Viaţa breslelor industriale din Transilvania), Cluj- Napoca, 
1929, p. 12.

6 Nicolae Iorga, Opere economice, Bucureşti, 1982, p. 233.
7 În faţa acelor case cu tarabe pe care îşi expunea propriile produse meşteşugite de el, meşterul 

negustor sau negustorul meşteşugar – căci nu exista încă o diviziune a muncii – aşezat turceşte 
lucra, după model oriental, de faţă cu clientul sau trecătorul. 

8 Un cuvânt derivat din termenul slav bratǐstvo şi care denumeşte o frăţie.
9 Breslele şi corporaţiile meşteşugăreşti stabileau în cadrul lor un sistem de legături, definind 

prin acesta şi locul fiecărui individ în structura societăţii urbane.
10 H. Samsonowicz, Trois formes d’organisation de l’artisanat dans les villes hanséatique aux XIV-XV 

siècle, în Les métiers au Moyen Âge, p. 309.
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dezvoltarea şi conservatorismul lor, au fost determinate de nevoia de a se proteja faţă 
de eventuala concurenţă. Celor mai ameninţaţi de acest fenomen, conducerea oraşului le 
acorda monopol de producţie şi valorificare, chiar dacă în alte oraşe produsele similare 
erau mai ieftine, protejându-i astfel de produsele de import11. Breslele de la oraşe erau 
conştiente de faptul că o condiţie de bază a cererii şi ofertei, a satisfacerii clientelei lor, 
era producerea de calitate a produselor specifice. Şi nici consumatorii, clienţii, nu puneau 
la îndoială calitatea produselor deoarece aceasta era asigurată, după cum spunea un 
meşter al unei bresle „Verificarea calităţii produselor se face de către doi meşteri care urmăresc 
ca nici breasla, nici oraşul să nu se facă de ruşine”– astfel se evocau principiile bune şi oneste 
ale breslelor12.

Organizarea internă a breslelor era reglementată prin acte şi statute aprobate de 
puterea politică. Cele mai multe documente de acest fel care s-au păstrat atât la nivelul 
Europei13 cât şi pentru spaţiul românesc actual ne conduc spre concluzia că majoritatea 
breslelor sau corporaţiilor meşteşugăreşti au luat fiinţă în a doua jumătate a secolului 
al XIV-lea, iar în secolul al XV-lea ele au intrat într-o fază de puternică dezvoltare 
care a necesitat un mod de organizare mai strict şi legiferat. Cadrul legislativ, cerut 
de asociaţiile meşteşugăreşti, era supus promulgării puterii politice, actele aprobate 
devenind constituţii după care se desfăşurau activităţile asociaţiilor.

Modul de organizare şi funcţionare a breslelor era deci reglementat şi legiferat, 
atât prin constituţii, cât şi prin intermediul unor statute care vizau de această dată 
problemele de ordin intern, cele în legătură cu viaţa economică şi juridică a breslei, cu 
desemnarea forurilor de conducere, raporturile acestora cu ceilalţi membri ai breslei, 
cu conducerea oraşului14 etc . Principalele puncte din statute se refereau la următoarele 
aspecte: sărbătorile nejustificate sunt pasibile de pedeapsă, fiecare meşter era obligat să 
marcheze produsele cu o ştampilă proprie, salariile plătite calfelor trebuie să fie aceleaşi 
în toate atelierele etc.

Adunarea generală a breslei avea drept atribuţii elaborarea şi aprobarea statutelor. 
Dezbaterea problemelor majore de „politică externă”, reglementarea unor probleme de 
natură internă, precum primirea de noi meşteri, alegerea staroştilor- reprezentarea şi 
conducerea breslei, pedepsirea celor care au încălcat statutele, reglementarea procesului 
de producţie etc. intrau de asemenea în atribuţiile Adunării. 

Cea mai importantă adunare organizată de breaslă era cea anuală, stabilită de regulă 
în ziua de Anul Nou. În cadrul ei, staroştii şi censorii citeau darea de seamă asupra 
activităţii şi averii breslei din anul anterior, care mai târziu s-a şi tipărit şi publicat sub 
formă de „Raport anual”. La aceste adunări participau, ca invitaţi, şi reprezentanţi ai 
autorităţilor orăşeneşti. Tot cu această ocazie se alegeau cu unanimitate de voturi şi 
staroştii breslelor, ei urmând a îndeplini în decursul unui an funcţii administrative, 

11 Veress Endre, op.cit., p. 14.
12 Ibidem
13 N. Coulet, Les confreries de métier a Aix au bas Moyen Âge, în Les métiers au Moyen Âge, p. 60.
14 Şt. Pascu, op.cit., p. 86.
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economice, juridice şi religioase15. După alegere, starostele depunea un jurământ faţă de 
breaslă, promiţând în mod solemn respectarea tuturor îndatoririlor ce-i reveneau faţă 
de oraş, spravegherea calităţii produselor spre exemplu, şi faţă de breaslă – respectarea 
legilor acesteia, cinste şi imparţialitate şi promovarea imaginii pozitive a breslei16. 
Conducerea breslelor era asigurată aşadar de un staroste, un vătaf şi un sfat alcătuit din 
meşteri. În caz de nerespectare a unor obligaţii starostele putea pedepsi pe cei vinovaţi 
cu un număr de toiege, până la o sută17. 

Atribuţiile concrete ale staroştilor constau în faptul că ei ţineau registrele de breaslă, 
registrul meşterilor şi al pedepselor, primeau, confirmau şi repartizau ucenicii, examinau 
lucrarea de măiestrie a candidaţilor la titlul de meşter, purtau sigiliul oficial al breslei, 
avea şi atribuţii judecătoreşti în ce priveau problemele economice ivite în procesul de 
producţie, dar şi în domeniul problemelor personale ale meşterilor, iar dacă acestea 
depăşeau competenţa sa se discutau în cadrul Adunării generale care pronunţa sentinţa. 
Staroştilor le revenea răspunderea şi în alte probleme: ei se îngrĳeau de altarul breslei, 
fiecare breaslă având un altar propriu în biserica din localitate, altar închinat Sfântului-
patron al breslei18. 

Membri breslei erau obligaţi să participe la slujbele religioase şi la procesiuni, îmbrăcaţi 
în haine de sărbătoare, cu steagul breslei pe care era cusută stema acesteia. Staroştii se 
îngrĳeau şi de proprietăţile funciare ale breslei, iazuri, pământuri arabile şi fâneţe, case în 
oraş, alte bunuri imobile, coordonau aprovizionarea, întreţinerea turnurilor de apărarea 
ale oraşelor, care le fuseseră încredinţate, fortificaţiile fiind arondate diferitelor bresle 
pe porţiuni, iar porţile şi turnurile de apărare fiind preluate de cele mai puternice dintre 
ele. Membrii breslei aveau de asemenea datoria să efectueze prin rotaţie serviciul de 
garnizoană în cadrul oraşului. Calitatea de membru al breslei o deţineau doar meşterii 
cu atelier propriu, cu una sau mai multe calfe, cu unul sau mai mulţi ucenici. Meşterul şi 
toţi membrii familiei sale se bucurau de drepturi cetăţeneşti depline în cadrul oraşului. 
La Cluj însă problema se punea invers: numai cei care aveau drepturi cetăţeneşti 
puteau revendica dreptul de a se înscrie în breaslă, după cum exprima raţionamentul 
Magistratului clujean „Este vrednic de a fi primit în breaslă acel pe care în acceptă oraşul, căci 
breslele ţin şi ele de oraş”19. 

Membri breslei erau convocaţi la adunare prin înştiinţare individuală scrisă, în care 
se specifica data adunării, ordinea de zi propusă şi pedeapsa celor care refuzau să 

15 Odată cu sporirea numărului de meşteri breslaşi a crescut şi numărul staroştilor, de la doi la 
patru- cinci, cel mai în vârstă, seniorul, luând decizii în cele mai importante probleme, celorlalţi 
revenindu-le diferite funcţii.

16 Ibidem, p. 303.
17 N. Iorga, op.cit., p. 113. 
18 Dorin-Ioan Rus, Alegerea Sfinţilor- patroni ai unor bresle din Transilvania, în Marisia- etnografie, 

vol. XXVI, Târgu Mureş, 2000, pp. 163-169.
19 S. Goldenberg, Clujul în secolul al XVI-lea. Producţia şi schimbul de mărfuri, Editura Academiei 

PRP, 1958, p. 188.
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participe20. Adunările ordinare ale breslelor erau în număr de patru pe an, şi la nevoie 
se puteau convoca şi adunări extraordinare. 

Pentru ca cineva să devină membru al breslei trebuia să înainteze o cerere către 
staroste. După ce aceasta era aprobată, noul venit era obligat să plătească la intrarea în 
breaslă o taxă specială, un mear21, pentru ca apoi acesta să fie trecut în catastif,- registrul 
breslei. Dacă din anumite motive cineva dorea să iasă din breaslă, pentru a trece la 
o alta sau nu, la fel plătea o despăgubire sub forma unei taxe juridice de anulare a 
drepturilor şi obligaţiilor avute în cadrul breslei din care făcuse parte22. Ascensiunea în 
cadrul breslelor, precum şi pătrunderea în breaslă nu erau deloc simple, necesitând ani 
grei de pregătire, privaţiuni şi umilinţe. Încă din fragedă copilărie, fiii de meşter erau 
educaţi spre a prelua atelierul tatălui şi erau obişnuiţi cu meşteşugul practicat de acesta. 

Statutele care ni s-au păstrat nu amintesc exact vârsta la care un tânăr intra în ucenicie, 
ele specificând de obicei că trebuia să fie mărişor23, probabil era vorba de 10-12 ani. 
Înainte de a fi primit în ucenicie un astfel de tânăr trebuia să parcurgă un timp de probă, 
pentru testarea aptitudinilor candidatului, nu mai mult de 2- 3 săptămâni. O altă condiţie 
pentru primirea la învăţătură o reprezenta originea sa, candidaţii trebuind să provină 
din familii de oameni cinstiţi şi din căsătorii legitime. Pe perioada celor patru ani de 
ucenicie, ucenicul putea fi folosit şi pentru munci extraprofesionale circa 2 ore pe zi, 
conform prevederilor statuare. El devenea deci un fel de slugă în casa stăpânului său, 
meşterul, unde trebuia să lucreze de la răsăritul până la apusul soarelui, fără a avea voie 
să facă alte activităţi ori să se joace, cazuri când era aspru pedepsit în faţa adunării breslei.

După terminarea uceniciei, i se elibera acestuia un certificat de învăţare a meşteşugului, 
contra unei taxe. Pe baza acestui certificat ucenicul eliberat putea fi angajat calfă. Noua 
calfă era primită în rândurile calfelor cu un ceremonial ce se sfârşea cu o masă, numită 
„paharul de tovărăşie” şi care era destul de costisitoare: 50 de covrigi, pâinea necesară, o 
friptură şi o vadră de vin24. Calfa cea nouă ţinea o cuvântare, apoi bea trei pahare de vin: 
unul pentru ţară, al doilea pentru oraş şi al treilea pentru breaslă. O dată recunoscută, 
calfa avea două posibilităţi: să rămână la meşterul de la care a învăţat meseria sau să ia 
drumul pribegiei, să-şi facă timpul de călătorie în oraşele unde meşteşugul respectiv era 
mai dezvoltat, în scopul de a-şi însuşi mai bine meseria. Timpul obligatoriu de călătorie 
era de 2 până la 4 ani, de aceasta fiind scutite doar calfele bolnave sau cele care după 
moartea părinţilor preluau atelierul. După întoarcerea din călătorie calfele se prezentau 
la examenul de meşter, dar erau obligate să prezinte: certificatul de naştere, pentru a 
se certifica că este născut din căsătorie legitimă, certificatul de ucenicie, certificatul de 

20 Şt. Pascu, op.cit., p. 308.
21 În Moldova mearul consta în depunerea unei măsuri de grâne (bărbânţa), iar în Muntenia 

berbeniţa se crede că însemna traistă sau desagi.
22 În acest sens se poate consulta şi Vasile Bogrea, Din vechea noastră terminologie juridică, în 

AIINC, II, 1923, pp. 345- 350.
23 Şt. Pascu, op.cit., p. 266.
24 Ibidem
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moralitate şi certificatul de călătorie. Conform acestor dovezi, calfa era declarată cetăţean 
al oraşului şi se putea prezenta la examenul propriu-zis care consta într-o probă practică, 
o lucrare de măiestrie sau capodoperă. Lucrarea trebuia executată prin propriile puteri 
ale calfei, fără niciun ajutor străin, şi la urmă se prezenta unei comisii de examinare care 
o aproba sau o respingea. În ultimul caz, calfa primea o prelungire a termenului, dar 
plătea pentru fiecare săptămână de întârziere25.

Pentru a fi primit în breaslă şi pentru a se bucura de toate drepturile unui meşter 
breslaş, candidatul trebuia să mai îndeplinească unele „formalităţi” destul de costisitoare. 
În primul rând, avea să dea o masă meşterilor din breasla respectivă. S-a păstrat descrierea 
unei asemenea mese, care merită să fie redată pentru „coloritul” ei: patru feluri de 
mâncare, după cum urmeaza: primul fel, prăjitură cu chimen şi doi claponi cu orez; felul 
doi, diferite fripturi şi anume: un purcel umplut, o gâscă, un clapon, patru găini umplute, 
cinci funţi de muşchi de porc, 8 funţi de muşchi de vacă, muşchiul şi jumătatea dinapoi 
a unui iepure; felul trei, varză cu carne; felul patru, orez cu lapte şi jumări; după aceea 
se serveau fructe. Pe lângă cele patru feluri de mâncare se servea şi vin26.

Pentru a deveni membru al breslei, candidatul mai trebuia să îndeplinească o condiţie: 
să se căsătorească. Acest lucru era obligatoriu din două motive: pe de o parte, pentru 
a asigura tihna familiei meşterilor şi moralitatea breslei, iar pe de altă parte, pentru ca 
meşterii să-şi poată căsători fiicele. După ce se constata că tânărul meşter îndeplinea 
toate condiţiile, el era primit în breaslă şi putea să-şi deschidă atelier27. Dar abia după 
ce îndeplinea toate aceste condiţii şi depunea jurământul, noul meşter devenea membru 
al breslei. 

În ce priveşte procurarea de materii prime, cel ce aducea marfă străină o răscumpăra 
către breaslă, la fel cum străinul care venea să cumpere marfă de la breaslă dădea un 
preţ de vânzare în ceară, pentru praznic sau pentru sărbătoarea hramului Sfântului 
patron al breslei. Ei aveau apoi şi datoria de a cumpăra marfă în aceeaşi măsură de la 
toţi breslaşii, cu respectarea acestei obligaţii impuse de staroste. De asemenea, acestor 
negustori străini le era interzisă vânzarea mărfii în oraş, ei putând însă a o desface numai 
pe la târguri şi la bâlciurile organizate în anumite perioade ale anului şi cu ocazia unor 
sărbători importante. 

Pe parcursul secolelor XVIII-XIX se înregistrează şi alte majore schimbări ce au 
transformat vechile noastre meşteşuguri (mai puţin cel al zugravilor care şi-a menţinut 
direcţia tradiţională) şi organizarea lor. Aceste transformări au avut loc ca urmare a 
pătrunderii de materii prime şi diverse materiale din alte ţări (Polonia, ţările germane, 
Orient ş.a.), şi implicit a modelor străine, austriece, turceşti şi chiar franceze, ce cuceresc 
tot mai mult pe înstăriţii vremii. Civilizaţiile moderne şi-au pus amprenta asupra stilului 

25 Ibidem 
26 Ibidem
27 R. Rösler, Beitrag zur Geschichte des Zunftwesens. Alte Zunftwesen in Hermannstadt bis zum Jahre 

1526 (Contribuţie la istoria sistemului de bresle. Sistemul breslelor vechi din Sibiu, până în anul 1526), 
Sibiu, 1912, p. 72.
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de îmbrăcăminte, a celui de mobilare a casei28, a modului de aranjare a grădinilor, a 
bucătăriei româneşti foarte influenţată de Apusul vecin atât sub aspectul preparatelor 
culinare cât şi al feluritelor tacâmuri de masă. 

Manufactura- nouă formă de organizare a muncii (secolele XVIII-XIX)

Reformele economice promovate de despoţii luminaţi ai Apusului Europei, Frederic 
al II-lea al Prusiei, Maria Tereza şi Iosif al II-lea ai Austriei, au fost introduse şi de 
domnii fanarioţi. Iau naştere astfel în teritoriile româneşti primele manufacturi, forme 
de producţie premergătoare marii industrii, caracterizate prin predominarea muncii 
manuale şi reunind muncitori cu meşteri aflaţi sub conducerea proprietarului de atelier. 
Ca urmare a valurilor reformatoare occidentale vechile bresle caută cu îndârjire să-şi 
apere privilegiile şi se opun din răsputeri concurenţei şi oricăror înnoiri. Meşteşugul 
medieval, cu producţia sa restrânsă şi cu îngrădirile sale de breaslă, nu mai putea face faţă 
pentru mult timp acestei noi politici economice, concurenţei şi ofertei mari de produse 
semi-industriale care erau oferite de acum populaţiei în creştere numerică şi ea. În ciuda 
opoziţiei manifestate de bresle, a încercărilor de limitare a producţiei, de îngrădire a 
concurenţei, pe piaţa oraşelor îşi aduc produsele şi meseriaşii de la sate, iar unii fruntaşi 
ai breslelor, nemaiţinând seama de prevederile statutelor, îşi sporesc numărul de calfe şi 
de ucenici, produc mai mult, introduc îmbunătăţiri, vând mai ieftin pentru a-i concura pe 
ceilalţi. Acest fenomen are însă ca rezultat diferenţierea producătorilor, diferenţiere ce se 
poate constata din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în toate cele trei ţări române. 

Pentru a se sustrage îngrădirilor de breaslă, unii meşteşugari mai bogaţi din Ţara 
Românească şi Moldova, punându-se la adăpostul jurisdicţiei consulare franceze, 
engleze, austriece sau ruseşti, concurează deschis meşteşugarii din bresle. Acestea, la 
rândul lor, vor adresa deseori plângeri către domnie, însă fără vreun rezultat. După 1820, 
sub presiunea consulilor străini de la Iaşi şi Bucureşti, sudiţii29 vor fi primiţi în bresle, 
subminându-le în acest fel din interior. 

Dacă până la Regulamentele Organice breslele au putut invoca în apărarea lor 
monopolul de producţie şi desfacere pe care-l avuseseră prin tradiţie, după această dată 
acest suport legal al existenţei lor dispare, deoarece Regulamentul l-a lichidat. Ca urmare, 
deşi breslele sunt menţinute după Regulamente sub numele de corporaţii (în care trebuiau 
să se înscrie toţi cei care practicau o meserie şi să plătească patentă), intrarea în corporaţii 
era mai lesnicioasă, iar producţia lor nu mai era supusă reglementării. Aceasta face ca 
breslele, menţinute mai mult din considerente fiscale, să intre după 1831 într-un rapid 
proces de decădere, pierzându-şi apoi, după revoluţia din 1848, însemnătatea pe care o 
avuseseră înainte. Ele vor fi desfiinţate prin lege în Ţara Românească şi Moldova abia 
în anul 1873, măsură tardivă ce venea să consemneze o realitate ce exista mai dinainte30. 

28 Vechile odăi de primire devin acum saloane ca la Paris, Viena sau Petersburg şi aşezând 
perdele în ferestre – aşa-zisele „marame de fereşti”.

29 Este vorba de cei ce cumpăraseră supuşenia străină. 
30 Nicolae Iorga, op.cit., passim.
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În Transilvania se petrecea un proces similar de destrămare a breslelor, de diferenţiere 
a meşteşugarilor în funcţie de avere. Meşteşugarii mai înstăriţi, ca şi negustorii, vor 
înfiinţa ateliere mai mari, cu un număr mai mare de lucrători. Cu toate acestea, până la 
jumătatea secolului al XIX-lea, locul cel mai de seamă în producţie îl ocupau atelierele 
meşteşugăreşti. În Transilvania, dacă la începutul secolului al XIX-lea numărul 
manufacturilor era încă restrâns şi într-o serie întreagă de comitate şi oraşe nu existau 
decât meserii de breaslă, în ajunul revoluţiei paşoptiste numărul manufacturilor crescuse 
considerabil. În acelaşi timp, atât în ţările române extracarpatice cât şi în Transilvania 
începeau a se introduce în atelierele manufacturilor maşinile cu abur care, încetul cu 
încetul vor înlocui munca manuală. La 1864 încă cele două tipuri de forme de producţie, 
manufacturile şi „fabricile”, coexistau, cu toată opoziţia manifestată de feudalii 
conservatori, îndemnaţi de teama rămânerii fără mână de lucru care să le muncească 
moşiile. Cu tot progresul industriei de fabrică, pătrunderea târzie, treptată şi lentă a 
maşinilor-unelte şi a forţei aburului în industrie, a făcut ca producţia acestei ramuri să 
fie slab dezvoltată, iar mica producţie să continue a deţine o pondere apreciabilă datorită 
atelierelor meşteşugăreşti şi a atelierelor din industria casnică. Prin lege, breslele vor fi 
desfiinţate şi în Transilvania începând din 187231. 

În general, manufacturile care au funcţionat în această perioadă erau construite în 
mediul rural, pe moşiile boiereşti sau mănăstireşti, deoarece proprietarii lor beneficiau 
aici de materii prime şi de munca ţăranilor şi a meşteşugarilor dependenţi. Alături 
de ei erau aduşi specialişti străini, veniţi din Austria, Transilvania, Prusia, Silezia sau 
Polonia, şi care erau plătiţi în bani şi în natură, fiind scutiţi de dări faţă de domnie. 
Ceilalţi lucrători nu primeau bani pentru munca depusă, ei aflându-se sub obligaţiile de 
clacă, motiv pentru care nu lucrau în manufacturi mai mult de o săptămână din două 
sau trei. În afara timpului când ei erau obligaţi să muncească în manufacturi, se puteau 
întoarece în ateliere, dar pentru o remuneraţie redusă. 

Unele manufacturi, în special cele înfiinţate de negustori, au funcţionat în oraşe sau 
în imediata lor apropiere, ceea ce le-a permis să folosească într-o măsură mai importantă 
lucrători calificaţi. 

După 1829, pe măsura creşterii pieţei interne şi a acumulărilor de capital, însuşi 
domnitorii vor ocroti pe cei care doresc să întemeieze o „fabrică” sau manufactură. 
Drept urmare cele mai multe manufacturi au apărut în ramura industriei alimentare şi 
datorită faptului că proprietarii lor dispuneau din abundenţă de materii prime ieftine. 

Manufacturile întemeiate în ultimele două decenii ale primei jumătăţi a secolului al 
XIX-lea aparţineau mai ales negustorilor şi unor arendaşi. În cadrul lor munca salariată 

31 În acest sens se poate vedea Legea meseriilor adoptată în anul 1872 care obligat breslele ca în 
termen de trei luni de la intrarea în vigoare a legii să se transforme în societăţi, asociaţii libere, 
având dreptul de a-şi păstra patrimoniul. În caz contrar, prin hotărârea Adunării Generale 
sau în lipsă, prin decizia forului jurisdicţional superior, averea era destinată unor scopuri de 
utilitate meşteşugărească. Vechile bresle şi ţehuri româneşti şi săseşti, în afară de statute erau 
obligate să-şi schimbe şi însemnele: sigilii, steaguri etc. Astfel, după multe secole, existenţa 
lor a luat sfârşit.
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tindea să devină predominantă, însă acest fapt nu poate fi considerat un moment de 
reper deoarece era întâlnită sporadic şi parţial. 

Producţia manufacturieră

Producţia meşteşugărească ocupa în secolul al XIX-lea un loc important în acoperirea 
cererilor de produse finite pe piaţa internă. Ea era destinată consumului de masă al 
populaţiei orăşeneşti şi într-o măsură importantă a celei ţărăneşti. 

În evoluţia lor, manufacturile au fost de mai multe tipuri. În perioada de început, ele 
erau înfiinţate de către stat, nobili sau boieri, iar ca lucrători foloseau pe meşteşugarii 
şi ţăranii iobagi. Dar, pe măsura creşterii producţiei de mărfuri, a importanţei pieţei 
interne şi a deschiderii către comerţul exterior, aceste manufacturi vor dispărea, locul 
lor fiind luat de altele care foloseau alături de munca silită a iobagilor şi munca plătită 
a lucrătorilor lor. După suprimarea definitivă a iobăgiei, în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, manufacturile folosesc evident doar munca salariată. Dar ritmul de apariţie 
al manufacturilor este încă la acea dată unul destul de lent. 

În Transilvania, spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, alături de manufacturile înfiinţate 
de stat (în domeniul industriei extractive în general) sau de unii negustori (şi care erau 
manufacturi orăşeneşti), nobilimea începe să fie tot mai preocupată de valorificarea 
materiilor prime produse pe propriile moşii. Conform statisticilor, la începutul secolului 
al XIX-lea, cele mai însemnate ramuri ale producţiei manufacturiere a Transilvaniei le 
deţineau: prelucrarea fierului şi a firelor textilele. 

În Ţara Românească şi în Moldova, deşi producţia manufacturieră se situează înaintea 
secolului al XVIII-lea prin înfiinţarea de către domnitori a tipografiilor şi lumânăriilor 
domneşti, ea este slab reprezentată comparativ cu Transilvania. Ele produceau îndeosebi 
postavuri, sticlărie, ceramică, hârtie sau săpun. În preajma celui de-al doilea război 
mondial, în România se dezvoltase o industrie uşoară, şi se trecea la faza dezvoltării 
industriei grele printr-o dezvoltare mai însemntă a industriei metalurgice, chimice, a 
materialelor de construcţie etc. Declanşarea celui de-al doilea război mondial şi mai apoi 
instaurarea regimului comunist au generat serioase mutaţii la nivelul vieţii economice 
ce au culminat cu Legea nr. 119 din 11 iunie 1948 pentru naţionalizarea intreprinderilor 
industriale, bancare, de asigurări, miniere şi de transporturi32. Au fost impuse apoi planuri 
anuale de producţie (pentru anii 1949 şi 1950), iar apoi pe intervale de 5 ani (cincinale), 
în paralel depunându-se eforturi susţinute în vederea modernizării instalaţiilor vechi 
şi înfiinţării unor noi unităţi de producţie. 

32 Publicată în Monitorul Oficial nr. 133 bis din 11 iunie 1948, emitent Ministerul Justiţiei.


