
În tezaurul documentar al Arhivelor Naþionale ale României se pãstreazã, la loc de
cinste, numeroase documente referitoare la exploatarea, transportul ºi comerþul cu sare, din
diferite perioade istorice. Documentele s-au pãstrat sub formã de manuscrise, concepte,
originale, tipãrituri, schiþe ºi planºe tehnice, fiind redactate în paleografiile latinã, germanã,
maghiarã ºi în chirilicã. 

Fondurile arhivistice din care provin aceste documente sunt fonduri administrative
(ale scaunelor ºi comitatelor, ale preturilor de plasã ºi prefecturilor), economice (Tezau-
rariatul Minier al Transilvaniei, Oficiul Superior  Minier Zlatna, Direcþia Minierã Cluj º.a.)

Printre cele mai vechi documente din expoziþie referitoare la transportul sãrii amintim
ºi un document original (deþinut de cãtre Direcþia Judeþeanã Sibiu a Arhivelor Naþionale)
emis de Sigismund, regele Ungariei, în data de  13 aprilie 1413, în localitatea Arieº (Aryes),
prin care ordonã comitelui salinelor din Transilvania, precum ºi locuitorilor sãi din Ocna
Sibiului, ca saºii din cele ªapte Scaune sã nu fie împiedicaþi sã-ºi ia sare mãruntã  cu carele
din salinele de la Ocna Sibiului potrivit vechilor lor privilegii. 

Pentru cei care doresc sã aprofundeze aceastã temã, vom prezenta în rândurile de mai
jos principalele genuri de acte deþinute de o parte din direcþiile judeþene ale Arhivelor
Naþionale ale României. 

Direcþia Judeþeanã Braºov a Arhivelor Naþionale deþine documente referitoare la
minele de sare din Transilvania, comerþul sãrii, reglementãri ale exploatãrii ºi valorificãrii
sãrii din ocne (inclusiv documente referitoare la poruncile împãratului Carol al VI-lea
privind exploatarea ºi valorificarea zãcãmintelor de sare), ordine ale Magistratului oraºului
Braºov privind livrarea sãrii pentru armatã, ordine guberniale privind transportul ºi comerþul
cu sare, întocmirea conscripþiilor pentru ocnele de sare existente, acte procesuale privind
folosirea sãrii (de exemplu, procesul Scaunului Odorhei din anul 1722 pentru folosirea sãrii),
memorii ale Universitãþii Sãseºti privind impozitele legate de sare ºi comerþul cu aceastã
materie primã.

Din numeroasele documente deþinute de cãtre Direcþia Judeþeanã Braºov a Arhivelor
Naþionale referitoare la exploatarea ºi transportul sãrii, a fost ales un numãr de ºase docu-
mente. În acest context, meritã a fi studiatã scrisoarea lui Thomas Altemberger, primarul
oraºului Sibiu, din 6 august 1486, cãtre magistratul oraºului Braºov, cu privire la atribuirea
vãmii vigessima, a camarilor de sare ºi ocuparea cetãþii de la Hunedoara. De asemenea, un
alt document, cu  semnãtura autografã a lui Mihai Viteazul-Voievodul Þãrii Româneºti,
atrage atenþia vizitatorului, atât prin formã, cât ºi prin conþinut. Actul emis la Alba -Iulia, la
23 ianuarie 1600, purtând semnele de validare aferente, este o reconfirmare  a vechiului
drept  al unor comune aparþinãtoare oraºului Sighiºoara de a folosi liber sarea din Ocna  de
la Odorhei.  Desigur cã acest drept a folosi nestingherit sarea de la aceastã ocnã a fost
confirmat ºi întãrit ºi în anii 1594 ºi 1596, de un alt cunoscut personaj istoric-principele
Transilvaniei - Sigismund Bathori. 

Importanþa acestei materii prime pentru dezvoltarea economicã a Transilvaniei este
demonstratã ºi de interesul manifestat de Maria Tereza, împãrãteasa Austriei, care la 6
noiembrie 1759, a emis un rescript întocmit în urma informaþiilor adunate de cãtre Ignatus
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Iosephus Bornemissa, tezaurar regal, referitoare la vama tricesima ºi preþul sãrii.
În cadrul expoziþiei a fost ales ºi un document deþinut de cãtre Direcþia Judeþeanã

Covasna a Arhivelor Naþionale. Acesta este un ordin gubernial cãtre Scaunul Trei Scaune prin
care se comunicã necesitatea de a se efectua socotelile privind aprovizionarea armatei, precum
ºi instrucþiuni precise referitoare la interzicerea aducerii sãrii din Moldova. Aceastã precizare
este foarte importantã în contextul în care contrabanda cu sare  era în creºtere, iar importurile
de sare din Tara Româneascã ºi Moldova erau  strict reglementate. Mijloacele prin care se
lupta împotriva contrabandei erau foarte variate, de exemplu, într-o adresã a magistratului
oraºului Braºov din anul 1820, cãtre castelanul de Bran, se solicita ca în bisericile din þinutul
Branului sã se popularizeze deosebirea de formã ºi de calitate a sãrii din ocna împãrãteascã de
la Praid ºi cea din Þara Româneascã, evident pentru a se evita contrabanda cu sare. 

Relevante sunt ºi documentele pãstrate la Direcþia Judeþeanã Buzãu a Arhivelor
Naþionale cu privire la exploatarea sãrii din afara Arcului Intracarpatic, de asemenea, aici se
regãsesc informaþii referitoare la înfiinþarea unei colonii armeneºti la Suceava ºi importul
sãrii din Transilvania, rapoarte privind cercetarea resurselor de sare din Bucovina, respectiv
înfiinþarea unor depozite de sare; majoritatea documentelor se referã la exploatarea sãrii din
fostele judeþe Buzãu ºi Râmnicu Sãrat. 

La Direcþia Judeþeanã Cluj a Arhivelor Naþionale au fost identificate documente cu
privire la  descrierea zãcãmintelor de sare ºi a oficiilor de sare din Transilvania, documente
referitoare la instrumente de mãsurã folosite de cãtre topografii de la saline, schiþe ale
salinelor din Transilvania, precum ºi ale unor mori de sare. Pentru a veni în sprijinul celor
interesaþi de evoluþia exploatãrii ºi valorificãrii sãrii, cercetarea documentelor de arhivã poate
fi completatã cu studierea unor valoroase lucrãri de specialitate legate  de aceastã temã: 

Johann Ehrenreich  von Fichtel, Beytrag zur Mineralgeschichte von siebenbürgen.
Nürenberg 1780 (lucrare în original la Biblioteca Academiei. Filiala Cluj-Napoca cu
numeroase schiþe, desene, grafice color incluzând ºi spaþiul carpatic rãsãritean).

Dumitru Vîtcu, Istoria salinelor în epoca modernã, Iaºi 1987 (lucrarea este redactatã pe
baza unui bogat material arhivistic).

Dordea Ioan, Historiographie des Salzwesens in Rumanien, în: Festschrift Rudolf Palme
zum 60.Geburtstag. Berenkamp, 2002, p. 85-113.

A. Nemeºiu, Exploatãrile de sare de la Tg. Ocna, Tg. Ocna, 1936
M. Stamatiu, Istoricul metodelor de exploatare a zãcãmintelor de sare din România, în:

Analale Academiei Române, Tom XVIII, Mem. 16, Bucureºti 1943.        
Direcþia Judeþeanã Sibiu a Arhivelor Naþionale pune la dispoziþie  acte referitoare la

instrucþiuni privind contrabanda cu sare ºi încãlcarea monopolului sãrii, documente prepon-
derent din secolele XVIII-XIX, regulamente pentru angajaþii salinelor, ordine ale principi-
lor privind comerþul, transportul ºi monopolul sãrii, referate ºi informãri privind amenajarea
ºi exploatarea salinelor din Transilvania din perioada 1679-1786, protocoale încheiate cu
ocazia vizitãrii salinelor din Praid de cãtre comisiile guberniale, de la sf. sec. al XVIII-lea,
instrucþiuni privind contrabanda cu sare ºi încãlcarea monopolului sãrii în perioada 1782-
1846, protocoale ale comisiilor instituite pentru stabilirea statutului tãietorilor de sare  de la
Ocna Sibiului ºi Turda.

În patrimoniul documentar deþinut de cãtre Direcþia Judeþeanã Mureº a Arhivelor
Naþionale predominã ordinele Guberniului Transilvaniei referitoare la transportul sãrii,
preþul de comercializare al sãrii, punerea în funcþiune a fântînii de sare de la Cetatea de
Baltã, rapoarte ale comisarilor de aprovizionare în legãturã cu lipsa de sare pentru nevoile
de consum. 

Pentru expoziþie, din multitudinea de documente, au fost selectate, pentru reprezenta-
tivitatea lor prin formã, dar ºi conþinut, douã ordine guberniale trimise oficialitãþii comitatu-
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lui Târnava, în legãturã cu creºterea preþului sãrii ºi punerea în funcþiune a fântânii de sare de
la Cetatea de Baltã: ambele documente sunt originale, din a douã jumãtate a secolului al
XVIII-lea,  având semne de validare , fiind redactate în paleografiile latinã ºi maghiarã. 

În cadrul expoziþiei sunt prezentate doar o parte din documentele referitoare la  rolul
pe care l-a jucat sarea, ca materie primã, în diferite perioade istorice, însã cele mai multe
aºteaptã a fi cercetate la Direcþiile judeþene ale Arhivelor Naþionale, fiind accesibile, prin
intermediul sãlilor de studiu, tuturor celor care doresc sã descopere o altfel de istorie.
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