Exploatarea sãrii în Moldova medievalã

La fel ca în Transilvania ºi Þara Româneascã, Moldova a cunoscut o intensã
activitate în extracþia sãrii în perioada evului mediu. Aceasta s-a datorat, în primul rând,
prezenþei zãcãmântului de sare în mai multe localitãþi, ceea ce a permis dezvoltarea unei
activitãþi de extracþie, încã dinaintea formãrii statului feudal Moldova.
Cercetãrile efectuate pânã în prezent au fost relevante pentru a face afirmaþia conform cãreia, în Moldova, principalul centru de extracþia sãrii a fost trecut ºi rãmâne ºi în
prezent Târgu Ocna, cãruia i s-a adãugat, între timp, cel de la Cacica, jud. Suceava1.
În aval de Tg. Ocna, pe valea Oituzului, la Grozeºti au existat manifestãri saline la
suprafaþã, de unde s-a exploatat sarea de cãtre localnici în secolul al XIV-lea.
Prezenþa zãcãmântului de sare la micã adâncime a fost semnalatã în judeþul Vrancea,
în zona Valea Sãrii, unde s-a practicat exploatarea popularã2.
În a doua jumãtate a secolului al XVII-lea se extrãgea sare din dealurile Hârlãului
care acoperea nevoile de consum din satele ªipotele ºi Toporãuþi3.
În vremea domniei lui Vasile Lupu erau menþionate de cãtre un cãlãtor englez
depozitele de sare din împrejurimile satului Ibãneºti, þinutul Dorohoi4.
Toate aceste regiuni fac parte din marginea Fliºului care se învecineazã la apus cu
marea zonã saliferã din arcul exterior al Carpaþilor, zonã care formeazã fâºii cu lãþimi
variabile pânã la zeci de kilometri ºi care se întind din Polonia (Silezia), de-a lungul
Carpaþilor Orientali, a Carpaþilor Meridionali (pânã la Valea Dâmboviþei) cu ultimele
apariþii salifere pe malul drept al Oltului, la Ocnele Mari5.
Luând în calcul tradiþia oralã, mineralogul Carol Mihalic de Hodocin afirma pe la
mijlocul secolului al XIX-lea cã, înainte de a se scoate sare la Tg. Ocna, locuitorii Moldovei
ar fi adus-o dintr-o “sarniþã” din Basarabia. La Ocniþa, între localitãþile Movilãu ºi Briceni au
existat rezerve de sare ºi abandonarea “sarniþei”, conform celor relatate de Hodocin, s-a
datorat invaziei tãtarilor6.
Zãcãmântul de sare de la Tg. Ocna, de vârstã badenianã, se prezintã sub forma a
patru linii de masive de sare care strãpung acoperiºul de formaþiuni eocen - oligocene ale
Fliºului. Lungimea zãcãmântului este de 5-6 km, iar lãþimea de 800-1200 m. Cele patru
masive de sare sunt situate în partea stângã a Trotuºului, de-a lungul pârâului Vâlcica:
- Feþele Târgului, pe pârâul Adânc (extern);
- Masivul Salinelor Tg. Ocna, cel mai important (amplasat la mijloc);
- Gura Slãnicului, pe Valea Cãrbunarului;
- Valea Ocei (ultimele douã au amplasament intern).
Zãcãmântul de sare de la Tg. Ocna are un conþinut ridicat de NaCl (97,89 %
reprezentând o puritate deosebitã). Uneori acesta este friabil ºi conþine incluziuni gazoase ºi
argiloase. În pãrþile pãmântene au fost gãsite bucãþi de lemn carbonizat, fructificaþii de pin,
nuci, alune ºi granule de chihlimbar. Sarea gemã este cristalizatã, albicioasã sau surã, cenuºiu
- negricioasã, dându-i un aspect vãrgat, dungat, al aºa zisei “sãri vãrgate” care marcheazã
depunerile sezoniere7. Rezervele zãcãmântului de sare de la Tg. Ocna au fost evaluate la
493 milioane de tone.
În conformitate cu ultimele interpretãri privind exploatarea sãrii înainte de secolul al
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XIV-lea, este posibil ca aceasta sã fi avut loc la Grozeºti, pe valea Oituzului, “fãrã însã a putea
argumenta existenþa cãmãrãºia ocnelor aici”8. “În timpul lui ªtefan cel Mare - se consemna
într-o monografie a salinei Tg. Ocna - logofãtul Iancu Trotuºanu, cãmãraº al ocnelor, a mutat
reºedinþa administraþiei de la Tg. Trotuº”9. Dupã cum confirmã mai mulþi cercetãtori, cele
relatate în legãturã cu mutarea cãmãrãºiei ocnelor de la Grozeºti la Tg. Trotuº nu se confirmã de documentele timpului10.
La sfârºitul secolului al XIV-lea ºi începutul secolului al XV-lea existau exploatãri de
sare în Gura Slãnicului, pe Trotuº “… ºi se pare cã avântul pe care-l iau aceste exploatãri se
datoreºte, aºa cum s-a mai arãtat, unor meºteºugari transilvãneni (maramureºeni, secui) care,
cunoscând bine arta mineritului ºi având condiþii favorabile (masive de sare aproape de
suprafaþã), au practicat ºi au iniþiat ºi pe localnici în acest meºteºug”11. Dupã cum arãta
Dumitru Vitcu, “…cei mai vechi întreprinzãtori, pânã astãzi cunoscuþi, ai exploatãrii sãrii în
Moldova au fost ocolaºii de Trotuº - numire ce ar fi avut-o cei dintâi minieri ce au întreprins
lucrarea ocnelor pe socoteala lor…se pare cã din a doua jumãtate a secolului al XIV-lea, când
statul feudal constituit îºi avea un aparat administrativ organizat, când ºi þinutul ºi localitatea
Trotuº au împrumutat numele acelor ocolaºi”12.
În a doua jumãtate a secolului al XV-lea se trece la exploatarea sãrii pe coasta nordvesticã a dealului Feþele Târgului, din masivul de sare Târgu Ocna (Vâlcele). Acesta se
întinde pe direcþia N-S pe circa 1 km ºi pe direcþia E-V pe circa 600 m, având în partea
centralã o grosime de circa 350 m. Volumul rezervelor de sare este de 188 milioane tone cu
un conþinut de 97,89 % NaCl. La sud de Trotuº se continuã cu masivul de sare Gura
Slãnicului care conþine o lamã de sare impurã, de dimensiuni mult mai mari. Volumul rezervelor de sare este de 493 milioane tone, cu un conþinut mediu de 83,4 % NaCl ºi 12,6 %
insolubil13. Masivul de sare Târgu Ocna (Vâlcele) se detaºeazã faþã de celelalte masive de
sare din zonã din punct de vedere al calitãþii ºi al posibilitãþilor de exploatare. Acesta a fost
exploatat fãrã încetare din secolul al XV-lea pânã astãzi.
Activitatea ocolaºilor de la Trotuº aducea venituri importante, ceea ce a atras atenþia
domnitorilor moldoveni. De pe la mijlocul secolului al XV-lea, mai precis în timpul domniei
lui ªtefan cel Mare ºi Sfânt are loc instaurarea monopolului domnesc asupra ocnelor. În acest
sens evocãm documentul din 17 noiembrie 1502 care reprezintã reînnoirea unui privilegiu mai
vechi întãrit Mãnãstirii Putna, anume “sã aibã în fiecare an de la ocna noastrã de la Trotuº câte
o sutã ºi cincizeci de drobi de sare”14. Urmãtorii domni moldoveni vor reînnoi acest privilegiu
Mãnãstirilor Galata, Bistriþa ºi Vânãtori în cantitãþi variate de drobi de sare.
Pe lângã cantitãþile apreciabile de sare de la ocna ce se afla la Trotuº de care dispuneau domnitorii Moldovei, se exploatau zãcãminte de sare pentru consumul propriu de
cãtre locuitorii satelor ce aveau în preajmã zãcãminte aflate la suprafaþã. Cãlãtorind prin
Þara Româneascã ºi Moldova în prima jumãtate a secolului al XVI-lea, unul dintre trecãtori
nota cã aici “sunt munþi de sare pe care locuitorii îi taie aºa cum se taie pietrele în carierã”15.
ªi alþi cãlãtori strãini localizeazã centre mai importante cu zãcãminte de sare, cum ar fi la
Grozeºti, pe valea Oituzului (afluent al Trotuºului), unde sarea aflându-se la suprafaþã se
putea lesne exploata prin atacul direct asupra zãcãmântului. “Lângã Grozeºti se poate vedea
un munte compus numai din cristale de sare” - consemna la 1781, Fr. I. Sulzer care aprecia cã
la Grozeºti era “primul loc din Moldova unde sarea apare la suprafaþã”16. De asemenea,
dealurile Hârlãului adãposteau un depozit salin care, în a doua jumãtate a secolului al XVIIlea, asigura necesarul de consum pentru satele ªipotele ºi Toporãuþi ale mãnãstirii
Barnovschi din Iaºi17.
Cãlãtorul englez ce ne-a vizitat þara în vremea lui Vasile Lupu (la 1652), Robert
Bargrave, consemna depozitele de sare “împietritã” situate în împrejurimile satului Ibãneºti
de la þinutul Dorohoi, de unde se fãcea export în Turcia. Despre sarea de la Ibãneºti Bargrave
126

spunea cã “…este tãiatã în bucãþi de douã sau trei picioare. În bucãþi pare neagrã, oarecum
igrasioasã, dar când este pisatã este cu mult cea mai bunã pe care am vãzut-o sau am
gustat-o vreodatã”18.
Rezerve de sare au fost gãsite în þinutul Vrancea, la Valea Sãrii, care au fost
identificate în urma unui sondaj efectuat la începutul secolului al XIX-lea. Rezervele se aflau
la o adâncime nu prea mare, de ºase stânjeni19. Zãcãminte de sare au fost semnalate la
Poduri, Munteori ºi Ireºti, unde acesta ieºea la suprafaþa pãmântului20.
Dupã ce în Moldova a fost instaurat monopolul domnesc asupra exploatãrii sãrii, a
fost înfiinþatã cãmara ocnelor. Aceasta se ocupa de administrarea ocnelor, fiind condusã de
unul sau doi cãmãraºi. Primul dintre cãmãraºii de la Tg. Ocna a fost Eremia, în timpul
domniei lui Petru Rareº.
Cãmãrãºia ocnelor, ca instituþie medievalã, a apãrut dupã ce domnitorii Moldovei
luaserã asupra lor exploatarea sãrii. Aceasta se ocupa atât de exploatarea sãrii, cât ºi
vânzarea acesteia în þarã ºi în afarã. Numit de domn pentru o perioadã de un an de zile,
cãmãraºul aducea la cunoºtinþã acestuia, periodic, sãmile venitului ocnelor. El avea în
subordine lucrãtorii de la ocnã, fiind retribuit de cãtre domn cu leafã ºi venitul încasat prin
vinderea sãrii mãrunte. Cât timp Trotuºul a avut statutul de þinut, cãmãraºul de ocnã era ºi
ispravnic de Trotuº21.
Despre exploatarea sãrii care era localizatã în acte doar la târgul Trotuº luãm cunoºtinþã din cea mai veche statisticã moldoveneascã cunoscutã pânã astãzi, “catastihul de cisle de
þirani, de la toate þinuturi ºi curteni ºi vãtãji ºi neamiºi ºi popi” din 20 februarie 1591. În acesta
se consemneazã la þinutul Trotuº un numãr de 120 ºaigãi, specialiºti în exploatarea sãrii ºi
care erau scutiþi de dãri cãtre Vistierie22. Informaþii referitoare la modul cum se extrãgea
sarea la Trotuº ne sunt oferite de cãtre cãlãtorul strãin Pietro Deodato care arãta cã sarea
se tãia sub pãmânt în bucãþi mari ºi groase, cubice, care se scoteau afarã cu ajutorul unor roþi
puse în miºcare de forþa animalã23. Un alt cãlãtor strãin, Paul de Alep, trecând prin Moldova
în veacul al XVII-lea, relata: “lucrarea în ocne e foarte grea…Metoda de tãiere a sãrii se face
cu mare muncã. Ei sapã cam 9-10 m în adâncime pânã dau de sare…Noaptea se taie acest mineral iar ziua îl scot la suprafaþã. Fiecare bucatã e o piatrã mare, în greutate cam de 2-3 sute oca.
Aceºti bolovani sunt târâþi de lucrãtori cu ajutorul unor frânghii lungi, trase de cai”24.
Folosindu-se de informaþiile referitoare la provinciile româneºti ºi din þãrile vecine, pe
care le-a coroborat cu cele din secolul al XIII-lea ºi ale cãlãtorilor strãini, Dumitru Vitcu
recompune tabloul tehnicii de exploatare a sãrii în Moldova: “Mai întâi se sãpa o groapã cu
diametrul de aproximativ 2 m în stratul de pãmânt ce acoperea orizontul de sare. Pereþii gropii
erau întãriþi cu împletituri de nuiele sau cu scânduri numite þambre. Tãierea sãrii se fãcea cu
topoare lungi în coadã (ciocane) prin trasarea fãgaºelor în mal ºi apoi, cu ajutorul unei instalaþii
numitã crivac, care se compunea dintr-un tambur cilindric cu ax vertical din lemn ºi pus în miºcare de forþa animalã. Un odgon desfãºurat pe acest tambur fãcea ca un capãt sã se înfãºoare,
iar celãlalt sã se desfãºoare, încât atunci când un capãt al frânghiei co-bora în ocnã, celãlalt
scotea afarã bolovanul de sare”25.
Personalul care lucra la ocnã era format din ºavgãi ºi mãglaºi alãturi de care îi întâlnim pe meºteºugarii cu atribuþiuni precise: fierari, dulgheri, lumânãrari, funari ºi alþi lucrãtori: cantaragii, chelari, grãmãtici, paznici etc.26. Remuneraþia acestui personal se fãcea în
bani ºi în naturã de cãtre cãmãraºul ocnelor numit de domn pe un an de zile.
Pe parcursul secolului al XVI-lea meºteºugarii de la Ocnã se organizaserã într-o corporaþie (breslã), cunoscutã sub numele de rufet, condusã de un birãu. Acesta avea autoritate
asupra tuturor rufetaºilor, cunoscute fiind numele lui Ioniþã birãu (1635), Cãpãþînã birãu
(1638) ºi alþii. La 9 septembrie 1683, într-un zapis de danie fãcut mãnãstirii de la Ocna figurau Rusu birãul alãturi de “vatamanul”, “grãmãticul” ºi “curtenii”27. Documente ulterioare,
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cum ar fi cel de la 17 februarie 1690, consemneazã prezenþa la Ocnã a unui jude, grãmãtic,
birãu, a negustorilor ºi zugravilor28. Toate acestea dovedesc cã Ocna era o aºezare în care
meºteºugurile se aflau în plinã dezvoltare, fapt care l-a determinat pe Dimitrie Cantemir sã
o includã în categoria târgurilor din Moldova la începutul celui de al XVIII-lea veac29.
Pe la mijlocul secolului al XVII-lea, mai precis în anul 1646, misionarul catolic
Bandini30 ne-a transmis date importante cu privire la exploatarea ºi valorificarea sãrii la
Ocna: “La opusul oraºului Trotuº - scria Bandini - este o groapã de sare pe coasta unui munte;
la poale este un sat (“pagus”) ce are pânã la 300 de care. Locuitorii sãi, nu plãtesc bir, nici nu
sunt luaþi în altã muncã decât câte o datã pe sãptãmânã sã scoatã pentru principe 40 bolovani
mari de sare, sau tatãl de familie sau vreun lucrãtor tocmit al acestuia, sau într-o zi sau în toatã
sãptãmâna sã completeze numãrul sãu; pentru cã dacã neglijeazã vremea, în sãptãmâna viitoare
i se pune la socotealã 80 de bolovani”. Dupã cum se poate observa, aceºti locuitori erau
privilegiaþi, fiind obligaþi de a presta o zi normatã pe sãptãmânã la ocnã în folosul domnitorului. Aceastã obligaþie era globalã, fiind repartizatã uniform asupra tuturor capilor de
familie. Bandini mai aminteºte alte douã sate ai cãror locuitori se ocupau tot cu scosul sãrii.
Dupã pãrerea lui Corneliu Stoica31, aceste sate ar putea fi Gura Slãnicului, Tiseºti sau
Viiºoara. Locuitorii acestor sate nu erau degrevaþi de toate obligaþiile întrucât “pentru fiecare
bolovan de sare li se dã un nummus de argint, adicã doi bani leºeºti”. Bandini nota ºi alte avantaje pe care le aveau lucrãtorii de la ocne: “în cursul anului, cãmãraºul, când se schimbã,
obiºnuieºte a da minierilor, dupã starea fiecãruia, unul, douã sau trei carã de sare; apoi în toate
zilele are bucãþi de sare cât poate lua cineva cu sine în paner, nimeni nu-l opreºte”. Dumitru
Vitcu, comentând acest text, face urmãtoarea precizare: “Cu excepþia ultimului paragraf,
observaþia sa poate fi extinsã în timp pânã în epoca Regulamentului Organic (inclusiv) - obiceiul
de a dãrui însemnate cantitãþi de sare lucrãtorilor ocnei, înrãdãcinându-se”32. Bandini a coborât
în interiorul exploatãrii, fãcând urmãtoarea apreciere: “Adâncimea acestei ocne este de 100
orgii, însã înãuntru atâta cuprinde încât s-ar putea zidi o cetate; la ieºirea din afarã sunt grãmezi
colosale de bolovani de sare, ca niºte ziduri; carele ºi oamenii care o transportã sunt ca
furnicile”33.
Din punct de vedere calitativ, Bandini aprecia cã sarea de ocnã era “cu mult mai tare
ca sarea de mare, încât oleacã ajunge pentru a sãra bucatele ºi pâinea; culoarea unor bucãþi este
obscurã ºi atunci are un amestec mult cu materii din pãmânt. Dar pisatã devine albã ca zãpada
ori de culoare era mai înainte”34. Atunci când se referã la posibilitãþile de valorificare, Bandini
aprecia cã sarea din aceastã ocnã îºi avea întrebuinþarea “nu numai în Moldova, ci ºi în Rusia,
Podolia, Ucraina, Turcia ºi Tartaria unde se exportã”. Având în vedere cã Imperiul Otoman
stãpânea Egiptul ºi Siria, se poate aprecia faptul cã, încã din se-colul al XVII-lea, sarea
moldoveneascã era prezentã pe trei continente.
Cronicarul turc Evila Celebi, însoþind armata turceascã în expediþia din 1659, din
Transilvania, aminteºte fugitiv despre ocnã, arãtând cã “peºterile de la aceastã ocnã…sunt
niºte puþuri uriaºe ce seamãnã cu infernul” cã “muntele ºi stânca de aici sunt sare” ºi cã au eliberat 200 de prizonieri turci35.
Descrierea pe care ne-a lãsat-o Dimitrie Cantemir aduce noi elemente cu privire la
extragerea sãrii: “Nu departe de târgul Trotuºului sunt saline avute, pe care locuitorii le numesc
ocne. Acolo nu e nici o mãiestrie pentru curãþit, cãci sãpând pãmântul de un cot sau doi de
adânc, se gãseºte sare prea curatã, care se strãvede ca cristalul sau porfirul, nefiind amestecatã
cu pãmânt cât de puþin. ªi aceste saline niciodatã nu iau finit mãcar deºi lucreazã întrînsele
multe sute de oameni. Pentru cã în tot locul unde se taie tablele sau drobii cei de sare, lasã întrun loc ºi într-altul columne de acest cristal de sare, care sã sprijineascã pãmântul ºi boltitura ºi
sã aibã loc a se lãþi vinele cele noi; ºi aºa apoi boltele acestea atât se umplu de sare, pânã în 20
de ani, încât nici nu se cunosc cã au fost deºarte vreodatã”. Domnitorul cãrturar arãta cã
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intrau în Galaþi vase “nu numai din locurile vecine ale Mãrilor Negre, din Crimeea, Trapezunt,
Sinope, Constantinopol, dar ºi din Egipt ºi chiar din Barbaria”, unde sunt încãrcate cu “lemn
moldovenesc, miere, cearã, sare, unt, silitrã ºi grâne, din care nu puþin câºtig au toþi locuitorii
Moldovei”36. Tot referitor la comerþul cu sare pe care îl fãcea Moldova, încã din 1710,
Guvernul Transilvaniei a interzis acest negoþ, ridicând în acelaºi timp preþul sãrii ardelene.
Cu toate acestea, locuitorii din scaunul Ciuc au continuat sã se aprovizioneze cu sare
moldoveneascã mult mai ieftinã, în ciuda tuturor mãsurilor întreprinse de regimul habsburgic37.
Comerþul cu sare a plasat aºezarea de la Ocna la întretãierea importantelor drumuri
în Evul Mediu. Sunt cunoscute, începând cu secolul al XVI-lea, reþele de drumuri pe care
circulau încontinu cãruþele încãrcate cu sare. Dintre acestea, drumul Ocnei cobora pe valea
Trotuºului ºi urma apoi pe valea Siretului pânã la Galaþi. Alte drumuri pe care se transporta
sarea erau cel al Braºovului, Liovului, Sculenilor ºi cel al Ghimeºului.
Pe parcursul secolului al XVII-lea cãmãraºii de la Târgu Ocna au jucat un rol important în relaþiile comerciale ale domnilor Moldovei cu Braºovul. Zona Trotuºului a fost de-a
lungul Evului Mediu o adevãratã “placã turnantã” în relaþiile dintre Moldova ºi Transilvania.
Abuzurile sãvârºite de cãtre cãmãraºi, daniile fãcute de cãtre aceºtia boierilor ºi mãnãstirilor, precum ºi risipa de sare la groapa ocnei i-au determinat pe domni sã renunþe uneori
la serviciile cãmãraºilor ºi sã utilizeze un sistem de exploatare cu arendarea ocnelor. Pe la
mijlocul secolului al XVIII-lea se constatã prezenþa arendaºilor la ocnele de sare ale
Moldovei. Vistieria scotea la mezat (vânzare) venitul ocnelor de sare pe o perioadã ce varia
de la unul la trei ani. Cumpãrãtorii erau obligaþi sã achite Vistieriei dãrile tuturor lucrãtorilor de la ocnã ºi daniile de sare cãtre boieri ºi mãnãstiri. În anul 1756 ocnele fuseserã arendate de cãtre domnul Moldovei Matei Ghica unei companii boiereºti alcãtuitã din vistiernicii
Dumitraºcu Paladi ºi Aristarh, având ca “purtãtor de grijã al ocnii” pe sulgeriul Tudorache.
Aceiaºi aveau sã cumpere ocnele ºi în anul urmãtor de la domnitorul Constantin Racoviþã38.
Încã de la începutul secolului al XVIII-lea rufetaºii de la ocne s-au bucurat de a vinde
bãuturi în târgul Ocnei. Grigore al II-lea Ghica a luat o serie de mãsuri care i-a avantajat pe
tãietorii de sare (ºavgãi). Astfel, la 1 iunie 1741 a hotãrât sã sporeascã leafa acestora de la un
ban la trei bani pe drobul de sare. Prin hrisovul din 1 decembrie ºavgãii erau scutiþi ºi de alte
dãri, cu condiþia ca “ºi ei sã fie silitori”.
Informaþii precise cu privire la numãrul locuitorilor ce alcãtuiau rufetul ocnei avem
din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea. Dimitrie Cantemir consemna la începutul acestui secol cã la ocne lucreazã “multe sute de oameni”. El se referea atunci nu numai la rufetaºi, ci ºi la robii þigani ºi la condamnaþii la ocnã, despre care consemna ºi Pietro Deodato39.
Rufetul ocnei cuprindea la 1762 doar 225 oameni40, reprezentând lucrãtorii specializaþi:
ºavgãi, lãturaºi, curteni, tãrãbãnþaºi ºi vãtafi. Domnitorul Grigore Ion Calimah le acorda la
1762, însemne speciale (“pecetluiri roºii”) pentru a fi recunoscuþi ºi a se bucura de scutirile ºi
datoriile ce le aveau41. Pe tot parcursul celei de a doua jumãtãþi a secolului al XVIII-lea rufetul ocnei trebuia sã aibã acelaºi numãr de lucrãtori, adicã 225. În caz cã acest numãr se
descompleta din diverse motive (boalã, bãtrâneþe, moarte, etc.) cãmãraºii desemnau pe
înlocuitori, fiind înºtiinþaþi domnul ºi ispravnicul de þinut.
Pentru a asigura creºterea continuã a producþiei de sare domnitorii au dispus mãrirea
veniturilor la tãietorii de sare care a ajuns pânã la 12 bani noi pentru fiecare drob de sare
tãiat. Printr-o poruncã din anul 1785 a domnului Alexandru Ion Mavrocordat cãtre ºavgãii
ocnelor42, acestora li se interzicea cu desãvârºire strãmutarea. În felul acesta, lucrãtorii
specializaþi în tãierea drobilor de sare, erau practic legaþi pe viaþã de locul de muncã.
Pe piaþa internã sarea era valorificatã conform unor practici folosite tradiþional.
Locuitorii cumpãrau sarea cu preþul cerut la gura ocnei, fiind liberi sã o vândã în toate pãrþile
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Moldovei, mai puþin la punctele de desfacere situate la graniþa þãrii, numite scheli. Pânã la
mijlocul secolului al XVIII-lea sarea se vindea cu bucata (drobul), preþul acesteia
înregistrând la ocnã o continuã creºtere. Aprovizionarea magaziilor de la graniþe cu
bolovani de sare se fãcea de cãtre locuitorii ce dispuneau de mijloace de transport. Sãtenii
erau obligaþi de a presta cãrãuºii de sare în folosul cãmãraºilor sau arendaºilor în schimbul
unei chirii dinainte stabilitã. Domnitorul Alexandru Moruzi a hotãrât în anul 1806 ca
locuitorii þãrii sã nu mai fie obligaþi de a cãra sarea la schele ca pânã atunci. El a dispus ca
angajarea cãrãuºilor sã se facã de cãtre funcþionarii speciali ai cãmãrii prin înþelegere cu
locuitorii43.
Pânã la anul 1800 sarea se extrãgea din Ocna Tâlharilor ºi Ocna cu Brad din Feþele
Târgului. Dupã aceastã datã se scotea sare prin puþurile Sf. Gheorghe ºi Sf. Nicolae, dupã
care se trece la exploatarea Ocnelor Unite.
Desfacerea sãrii pe piaþa externã era dirijatã spre Rusia ºi Imperiul otoman. Datoritã
rãzboaielor ruso-turce de dupã rãpirea Bucovinei (1775) ºi din perioada anilor 1806-1812,
comerþul cu sare a fost perturbat prin închiderea graniþelor spre Turcia ºi spre Rusia44.
Pierderile de teritorii suferite de statul feudal Moldova prin cucerirea Bucovinei de
cãtre austrieci ºi a Basarabiei de cãtre ruºi au avut drept consecinþe reducerea comerþului cu
produse din Moldova, printre care ºi sarea. S-a trecut astfel la reducerea numãrului de lucrãtori, scãzând astfel ºi producþia. În aceste noi condiþii s-a trecut la încercarea de valorificare
a slatinelor de pe moºia mãnãstirii Râºca, prin acordarea unui privilegiu de înfiinþare a unei
“fabrici de huscã” cãminarului Th. Ciurea, la 18 ianuarie 1815. Acelaºi Tudorachi Ciurea, în
tovãrãºie cu Duldner (secretarul agenþiei prusiene din Iaºi) ºi cu spãtarul Petrachi Cazimir
au deschis în anul 1817 o nouã ”fabricã de huscã” pe moºia rãzeºilor Juncani, þinutul Bacãu45.
Cãtre sfârºitul evului mediu moldav ocnele deveniserã o întreprindere cu un numãr
mare de lucrãtori. Dupã cum rezultã ºi din catografia din anul 1820, numãrul rufetaºilor de
la ocnã ajunsese la 650 din care 610 lucrãtori, restul fiind vãduve ºi scutiþi din slujba ocnei.
Cei 151 de tãietori produceau prin munca lor o cantitate mai mare de sare. Din prezenta
catografie rezultã noi categorii de lucrãtori ca: trãistarii, cãlþarii, burdujãrii, curãlarii ºi feºtilarii ocnei46.
Începând cu anul 1822 o companie boiereascã, în frunte cu cãminarul Costache
Cerchez, a luat în arendã ocnele de la Trotuº. Dupã cum s-a putut constata, bilanþul anual
era falimentar, mai cu seamã datoritã cheltuielilor mari de producþie ºi desfacere. Pe parcursul anilor 1823-1825 se prefigureazã o crizã marcatã de poarta administraþiei a ocnelor.
Criza avea sã se amplifice în ultimii ani de domnie a lui Ioniþã Sandu Sturza ºi sã culmineze
odatã cu izbucnirea rãzboiului ruso-turc din anii 1828-1829.
La 25 aprilie 1828 veniturile ocnelor au trecut în categoria veniturilor bugetare ale
statului, exploatarea salinelor din Moldova intrând într-o nouã epocã, cea modernã, a
Regulamentului Organic.
Dorinel Ichim
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