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TABERELE DE MUNCĂ DE FOLOS OBŞTESC  
ALE PREMILITARILOR DIN ŢINUTUL OLT  

ORGANIZATE ÎN CADRUL SERVICIULUI SOCIAL (1939) 

DIANA-MIHAELA PĂUNOIU* 

Munca în folosul comunităţii, „munca obştească” sau „munca de folos 
obştesc”, a reprezentat un fenomen comun în Europa, afectată de Primul Război 
Mondial. Organizaţii sau iniţiative de muncă voluntară care implicau tineretul au 
apărut cu scopul de a diminua efectele şomajului şi ale sărăciei, care afectau toate 
straturile sociale: „Este de remarcat faptul că, în Europa secolului XX, prima dată 
munca obştească, implicând tineretul, a apărut în Danemarca, în 1917, iar după 
război, în 1920 în Anglia, Suedia şi Bulgaria, în 1922 în Norvegia, iar în 1925 în 
Elveţia, unde s-a impus a cea mai viabilă soluţie. În state ca Germania, 
Cehoslovacia, Polonia, România, Estonia, Letonia, Belgia, Ungaria şi Grecia după 
1930 au apărut, rând pe rând, tabere de muncă ale tineretului”1. 

În România, taberele de muncă de folos obştesc au reprezentat şi o 
contrapondere/ alternativă la taberele legionare dintre anii 1933–19372, încercându-se/ 
dorindu-se ca, într-un cadru organizat şi controlat de stat, să se ofere tineretului 
modele socio-comportamentale menite să îi formeze ca viitori cetăţeni, fideli 
puterii de stat şi regelui Carol al II-lea. Straja Ţării, Pregătirea Premilitară (P.P.), 
Serviciul Social etc. au fost structuri instituţionale care au avut un program, cu 
caracter obligatoriu, incluzând şi tineretul, conceput în concordanţă cu obiectivele 
proiectului de reformare a societăţii româneşti din timpul dictaturii regelui Carol  
al II-lea3. 

Rolul acestora în educarea tineretului a rămas consemnat şi în memorialistica 
vremii. În acest sens redăm următorul citat: „[Regele Carol al II-lea] Era condus de 
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1 Culturalizare în uniformă: articole şi documente privnd legea Serviciului Social 193–1939, 

antologie de Zoltán Rostás şi Dragoş Sdrobiş, pref. de Zoltán Rostás, postf. De Dragoş Sdrobiş, 
Bucureşti, Editura Paideea, 2017, p. 8 (în continuare, se va cita: Culturalizare în uniformă...). 

2 A se vedea, pentru o analiză a taberelor de muncă legionare, Mirel Bănică, Biserică Ortodoxă 
Română, stat şi societate în anii ’30, prefaţă de Marius Turda, Iaşi, Editura Polirom, 2007, pp. 177–186. 

3 Enciclopedia României, vol. I, Statul, comitetul de directie: Dimitrie Gusti, Const. Orghidan, 
Mircea Vulcănescu, Virgiliu Leonte, București, Imprimeria Națională, 1938, p. 958. vezi, pentru o 
analiză detaliată a metodelor educaţionale şi a modelelor comportamentale instituite pentru educarea 
tineretului, Diana-Mihaela Păunoiu, Rezidenţa regală a ţinutului Olt (1938–1940), Bucureşti, Editura 
Academiei Române, 2012, pp. 219–231; Idem, Sărbătoare şi propagandă în timpul regelui Carol al 
II-lea (1938–1940), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013, pp. 21 şi urm. 
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râvna nepotolită de reformator. Urmărea identificarea progresului poporului, 
dându-și seama că înainte de a se scoate națiunea din sărăcie – prin cultură și 
disciplină – cele mai bune intenții sunt irealizabile. De aceea a stăruit, cu adevărat 
fanatism pentru educația copiilor prin cercetășie4, premilitărie, sport etc. Educația 
englezească i se părea cea mai potrivită pentru dezvoltarea personalității, a 
inițiativei și a curajului de a lua răspunde”5. 

În acest studiu sunt reconstituite şi analizate, în principal pe baza 
documentelor de arhivă, taberele de muncă de folos obştesc organizate, cu 
premilitarii din Ţinutul Olt, în cadrul Serviciului Social în anul 1939. După o scurtă 
trecere în revistă a principalelor prevederi stipulate în legea şi regulamentul de 
aplicare a Pregătirii Premilitare (P.P.), analiza este axată pe instrucţiunile 
autorităţilor centrale privind organizarea şi programele de lucru ale taberelor 
premilitarilor, precum şi pe situaţia concretă din teritoriu, pe realizările efective ale 
taberelor şi a cauzelor care au dus la succesul sau insuccesul acestora. 

Potrivit legii din 11 mai 1934 şi a regulamentului legii, din 7 februarie 1935, 
Pregătirea Premilitară avea următorul scop: „a) Dezvoltarea sentimentelor patriotice;  
b) Întărirea sentimentelor morale; c) Formarea spiritului de ordine şi disciplină 
cetăţenească; d) Completarea aptitudinilor fizice, pentru a se mări puterea de 
muncă în viaţă şi energia în luptă pentru apărarea hotarelor; d) Dobândirea de 
cunoştinţe militare elementare, pentru o asimilare cât mai uşoară şi mai repede 
(sic!) a instrucţiei militare, la chemarea sub drapel” (art. 1)6. 

Art. 2, cap. I, din Regulamentul Legii Pregătirii Premilitare stipula că scopul 
multiplu, stabilit de lege, trebuia să se îndeplinească prin următoarele 3 categorii de 
activităţi: „1. Conferinţe documentate şi cu o bogată exemplificare prin planşe, prin 
tablouri educative şi culturale, filme şi proiecţiuni cinematografice etc.; 2. Exerciţii 
fizice şi sportive în cadrul igienic; 3. Şedinţe de instrucţie, executate în zile şi ore 
care să nu stingărească activitatea obişnuită a tineretului, închinată întreţinerii vieţii 
şi luminării minţii sau formării carierei lui”7. 

Pregătirea Premilitară era obligatorie, cu câteva excepţii8, pentru toţi tinerii 
cu vârsta între 18 şi 20 de ani, fii de cetăţeni români, obligativitate care începea de 
la 1 noiembrie a anului în care tânărul împlinea 18 ani şi se termina la 1 noiembrie 
a anului în care acesta împlinea 21 de ani. În cazul în care încorporarea 
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pentru ca la 7 octombrie 1937 să fie înființată instituția Straja Țării (Enciclopedia României, vol. I, 
Statul,..., p. 486). 

5 Alexandru Vaida-Voevod, Memorii, vol. III, prefață, ediție îngrijită, note și comentarii de 
Alexandru Șerban, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006, p. 189. 

6 C. Hamangiu, Codul general al României (1856–1935), vol. XXII, Legi uzuale cuprinzând 
întreaga legislaţiune a anului 1934, Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria 
Centrală, 1935, p. 293; Ibidem (1856–1936), vol. XXIII, Legi uzuale cuprinzând întreaga legislaţiune 
a anului 1935, p. 42, 

7 Ibidem, vol XXIII, p. 42. 
8 Excepţii stipulate în articolul 2 de din Lege P.P. (Ibidem, vol. XXII, pp. 293–294) şi 

articolele 6–14 din Regulamentul Legii P.P. (Ibidem, vol. XXIII, pp. 42–44). 
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contingentului avea loc la altă dată decât 1 noiembrie, tânărul continua pregătirea 
premilitară până la data încorporării9. 

Potrivit art. 3, cap. 1, din legea P.P.: „Durata efectivă a pregătirii premilitare 
este de câte 40–50 de şedinţe în fiecare an – în principiu în zilele de sărbătoare, 
după serviciu religios – la care se va adăuga câte o concentrare anuală de 4–7 zile”10. 

După înfiinţarea Serviciului Social, la 16 octombrie 1938, s-a prevăzut 
colaborarea autorităţilor centrale şi locale ale P.P. cu reprezentanţii Căminelor 
Culturale (organul de execuţie al instituţiei Serviciului Social), cu scopul ca activităţile 
premilitarilor să fie concepute astfel încât să fie completate cu obiectivele şi programul 
acestei noi instituţii. În acest sens, s-a introdus în activitatea premilitarilor şi taberele 
de muncă de folos obştesc – „o concentrare pentru muncă de interes obştesc”11. 

Pe lângă educaţia propriu-zisă pe care o primeau tinerii premilitari cu ocazia 
executării unor activităţi practice specifice, munca de folos obştesc (M.F.O.) era 
considerată, în epocă, importantă din mai multe puncte de vedere. Aceasta trebuia 
să ofere un set de cunoştinţe tehnice şi practice, un model pentru populaţia satelor 
şi să contribuie la dezvoltarea sentimentului solidarităţii în cadrul comunităţilor 
locale, a disponibilităţii acestora de a se implica în activităţile, presupunând 
realizarea a unor lucrări de interes obştesc, organizate de autorităţi,. Mai mult decât 
atât, se propaga, în rândul publicului larg, ideea că munca în comun pentru binele 
colectivităţii îşi are originea în obiceiurile strămoşeşti străvechi, legitimându-se 
astfel munca obştească ca aparţinând tradiţiei poporului român. 

Semnificativ în acest sens, este programul de lucrări de interes obştesc, 
întocmit, pentru muncile de primăvară, de către Căminul Cultural judeţean „Tudor 
Vladimirescu” din Târgu Jiu, subordonat Fundaţiei Culturale Regale „Principele 
Carol”, şi înaintat rezidentului regal al Ţinutului Olt spre aprobare, la 3 martie 
1939. Acesta cuprindea lucrări generale pentru întreg judeţul Gorj, la care urmau să 
se adauge cele specifice fiecărui sat. Redăm mai jos un fragment din adresa prin 
care se solicita aprobarea rezidentului regal pentru programul de lucrări obşteşti de 
primăvară: 

„Începutul lucrărilor se va face cu fast, chemând pe săteni, cu premilitarii şi 
elevii, în faţa sfatului căminului [cultural] şi a funcţionarilor din comună, se va 
oficia o mică rugăciune de [către] preot, apoi se va arăta sătenilor programul ce 
trebuie executat, se va explica necesitatea lucrărilor, că sunt în interesul lor. Că 
sunt o binefacere, o pomană ce face fiecare pentru binele lumii, reamintind bunul 
obicei al strămoşilor care făceau drumuri, punţi şi poduri peste ape, fântâni, troiţe, 
plantări de pomi şi de păduri, apoi se va insista şi îndemna ca fiecare de bună 
vo[i]e, din dragoste să iese să facă aceste lucrări. (...) 

                                                 
9 Ibidem, p. 42. 
10 Ibidem, vol. XXII, p. 294. 
11 Serviciul Judeţean Dolj al Arhivelor Naţionale (în continuare, se va cita: S.J.A.N. Dj.), fond 

Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 38/ 1938, f. 69.; „Monitorul 
Oficial”, partea I, an. CVI, nr. 242, 18 octombrie 1939, p. 4952. 
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Lucrările se încep cu premilitarii fiindcă fiind sub conducerea D[omnu]lui 
comandant vor face lucrările după toate regulile raţionale şi technice aşa că vor fi 
model pentru săteni, iar în al doilea rând sătenii văzând frumuseţea şi utilitatea 
acestor lucrări se va produce în sufletul lor oarecare părere de rău că nu s-au făcut 
mai demult, că făceau bine strămoşii şi e un păcat că s-au părăsit aceste obiceiuri 
româneşti şi creştineşti şi totodată se va produce şi îndemnul de a ieşi să termine 
aceste lucrări”12. 

Lucrările de interes obştesc şi de îndrumare în lucrările agricole pentru 
sezonul de primăvară se făceau în cadrul/ sub egida Căminului Cultural şi vizau 
următoarele: îngrijirea şi întreţinerea curţilor şi localurilor instituţiilor publice 
(biserică, şcoală, cămin cultural, primărie, dispensar etc.), îngrijirea cimitirelor; 
formarea, sub îndrumarea inginerilor agronomi, a pepinierei căminului cultural; 
repararea/ construirea şi îngrijirea drumurilor, podurilor şi a plantaţiilor pe zone; 
plantarea şi îngrijirea pomilor şi a grădinilor de zarzavat din gospodăriile sătenilor; 
plantarea pomilor pe zone (râpe, dealuri, marginea izvoarelor şi apelor curgătoare 
etc.); înfrumuseţarea drumurilor şi îngrijirea pădurilor; îngrijirea fântânilor; 
pregătirea/ curăţeniei casei şi a curţii de Sf. Paşti; explicaţii teoretice şi practice 
despre agricultură; explicaţii teoretice şi practice privind importanţa culturilor de in 
şi cânepă în economia naţională, dar şi în economia fiecărei gospodării13. 

Munca de interes obştesc presupunea atât învăţarea de cunoştinţe teoretice, 
cât şi cunoştinţe practice, iar premilitarii erau cei care, acumulând informaţiile 
necesare, urmau să fie, la rândul lor, model şi sprijin pentru populaţia satelor. De 
asemenea, reprezentanţii instituţiilor publice trebuiau să se implice în propagarea în 
rândul populaţiei a importanţei şi necesităţii muncii de folos obştesc astfel încât 
comunităţile locale să participe din convingere şi cu entuziasm la continuarea 
lucrărilor începute de către premilitari. 

Semnificativ pentru modul în care erau combinate metoda diseminării 
cunoştinţelor teoretice şi cele practice/ aplicative în rândul premilitarilor şi, prin 
extensie, în rândul populaţiei, sunt activităţile obşteşti referitoare la pomi şi la 
grădina de zarzavat. Într-o primă etapă, agronomii organizau cursuri practice 
(considerate ca fiind combinarea informaţiilor teoretice cu activităţi aplicative pe 
teren) cu comandanţii de centre şi premilitarii. În cea de- a doua etapă: 

„După aceea să plece cu ei [premilitarii] într-o grădină cu pomi apropiată a 
unui sătean şi să facă aplicaţie celor la curăţirea şi îngrijirea pomilor. 

Veniţi în comună, strânşi la un loc, comandantul premilitar să repete cele 
spuse de agronom, să aplice sub supravegherea lui cele spuse, la pomii din grădina 
unui sătean. 

După aceea să fie trimişi la casele lor şi să execute totul întocmai. 
Comandantul îi va controla”14. 

                                                 
12 S.J.A.N. Dj., fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 20/ 

1939, f. 117. 
13 Ibidem, ff. 118–123. 
14 Ibidem, f. 120. 
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Elocvent pentru evidenţierea colaborării şi implicării reprezentanţilor 
diverselor categorii socio-culturale, precum şi a manierei în care erau propagate, în 
rândul populaţiei adulte, cunoştinţele tehnice, teoretice şi aplicate, necesitatea 
solidarităţii colectivităţilor locale şi a importanţei reactivării tradiţiei muncii de 
folos obştesc (a treia etapă) este următorul citat din programul de lucrări pentru 
interes obştesc, sus menţionat: 

„Fiecare premilitar să aibă în seama lui un număr de săteni, cărora să le 
explice tot ce li s-a spus şi să-i îndemne să facă la fel. 

După aceea sfatul căminului [cultural] şi autorităţile să vestească a doua zi 
sau a treia şi pe săteni ca sa [i]ese toţi la îngrijirea pomilor lor în grădini şi pe 
livezi. 

Cu ceva mai înainte preotul la biserică să le vorbească despre datoria faţă de 
pomi, datoria de a face muncă bună şi raţională, folosul avut de la pomi, cum moşii 
şi strămoşii puneau pomi, îi altoiau şi îi îngrijeau în fiecare an, aşa că valea, 
dealurile şi grădinile erau pline de cireşi, vişini, meri, peri, iar iarna podurile 
caselor, pivniţele şi clăile cu fân erau înţăsate cu fructe. Noi cei de azi am părăsit 
această muncă cinstită şi cuminte. Să ne întoarcem la ea. 

De asemenea: învăţătorul la şcoală să vorbească copiilor şi să-i îndemne să 
spună părinţilor să pună pomi, să îi altoiască, iar cei care îi au să îi îngrijească. 

Primarul, jandarmul să le spună la săteni acelaş[i] lucru”15. 
Efectul pe care doreau să îl obţină autorităţile la sfârşitul campaniilor de 

muncă de folos obştesc implicând tineretul premilitar depăşea graniţa strictă a 
educaţiei acestuia, mizându-se pe consecinţe la nivelul întregii comunităţi. Se dorea 
atât oferirea unor modele şi metode de lucru cu ajutorul cărora sătenii să îşi 
îmbunătăţească tehnica de lucru şi obţinerea unor produse de calitate, cât, mai ales, 
creşterea disponibilităţilor comunităţilor locale de a participa din convingere la 
munca de folos obştesc şi întărirea sentimentului de solidaritate socială. Sugestiv în 
acest sens este următorul citat: „Preveniţi din timp de aceste lucruri când îi vor 
obliga [pe săteni] să [i]ese la îngrijirea pomilor lor, nu le va veni greu, nu vor 
socoti ca o greutate impusă, ci vor vedea că e pentru binele lor, pentru cinstea lor şi 
a ţării, arătând că ştiu să muncească”16. 

Încheierea lucrărilor de primăvară se făcea, în spaţiul public, cu fast, cu 
scopul de a se recunoaşte meritele premilitarilor în funcţie de realizările avute, dar 
şi pentru popularizarea muncii de interes obştesc şi pentru stimularea comunităţilor 
locale pentru a desfăşura acest tip de activitate. Astfel, într-o primă fază, după 
încetarea campaniei, premilitarii se strângeau pe centre, alături de membrii sfatului 
căminului cultural şi reprezentanţii autorităţilor publice (prefect, protoereu, revizor 
şcolar, şeful serviciului tehnic, preşedintele camerei agricole, doctor uman şi 
veterinar, preşedintele şi directorul căminului cultural), iar ceremonia, începea cu o 
rugăciune săvârşită de preot. Comandanţii premilitari dădeau raportul lucrărilor, 

                                                 
15 Ibidem, ff. 120–121. 
16 Ibidem, f. 121. 
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după care prefectul sau directorul căminului cultural judeţean sau altă autoritate 
publică, trebuia să mulţumească premilitarilor şi să prezinte clasificarea comunelor 
în funcţie de realizările pe care le-au avut17. 

În faza a doua, ceremonia care marca sfârşitul muncii de folos obştesc se 
desfăşura în mijlocul sătenilor: „După aceea, în sate vor strânge pe săteni, 
premilitari şi elevi şi autorităţile comunale. Se va face rugăciune de mulțumire, 
comandantul premilitar va da raportul. Se vor aduce mulţumiri şi îndemnuri de a-şi 
face un obicei din aceste munci de interes general, arătând ce frumos e în sat, ce 
mulţumire sufletească trebuie să simtă fiecare din ei. După aceea se va face 
clasificarea sătenilor după munca bună depusă în interes general şi individual”18. 

Metoda teoretică, aplicativă şi propagandistică era aceeaşi şi pentru grădinile 
de zarzavat şi celelalte lucrări de interes obştesc19. 

În vara anului 1939, au fost organizate sub coordonarea Serviciului Social, 
tabere de muncă de folos obştesc cu premilitarii incluşi, de legea recrutării armatei 
din 1930, în categoria I20. Astfel, la 7 aprilie 1939, autorităţile locale primeau un 
set de instrucţiuni, elaborat de Serviciul Social, Inspectoratul General al Muncii de 
Folos Obştesc, referitoare la taberele de muncă cu premilitarii şcolari – universitari 
pe timpul vacanţei şcolare. Acestea trebuiau să se organizeze în două serii de câte 
20 de zile (9–29 iulie şi 3–23 august 1939). În câte un judeţ din fiecare cele 10 
ţinuturi21, Serviciul Social a hotărât câte o plasă model unde să fie organizate 
taberele de muncă cu premilitarii22. În Ţinutul Olt, a fost desemnată, ca plasă-
model, plasa Ocolu din judeţul Romanaţi23. 

                                                 
17 Ibidem, f. 124. 
18 Ibidem, ff. 124–125. 
19 Ibidem, ff. 120–124. 
20 Conform Legii asupra recrutării armatei din 1930, P.P. avea programe de instrucţie 

diferenţiate pentru două categorii de tineri: categoria I, premilitarii şcolari şi universitari, care puteau 
solicita amânarea P.P. pentru continuarea studiilor, şi categoria a II-a, premilitarii rurali şi municipali 
(Teodor Repciuc, Pregătirea Premilitară în România în perioada 1934–1939, în „Gândirea Militară 
Românească”, serie nouă, anul XIII, nr. 4, iulie – august 2002, p. 125). 

21 Prin reforma administrativă din 14 august 1938, teritoriul statului român a fost împărţit în 10 
unităţi administrativ-teritoriale denumite ţinuturi, formate fiecare dintr-un număr variabil de judeţe, 
plăşi, oraşe şi sate (comune urbane şi rurale). Ţinutul Olt, cu reşedinţa la Craiova, era format din şase 
judeţe: Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi, Romanaţi şi Vâlcea (Vezi, pe larg, Diana-Mihaela Păunoiu, 
Rezidenţa regală a ţinutului Olt (1938–1940), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012, p. 77 şi urm.). 

22 Exceptând Ţinutul Olt, plăşile model hotărâte de Serviciul Social pentru a fi organizate 
tabere de muncă au fost următoarele: Iza, jud. Maramureş, ţinutul Someş; Câmpeni, jud. Turda, 
ţinutul Mureş, Bozovici, jud. Caraş, ţinutul Timiş; Argeş, jud. Argeş, ţinutul Bucegi; Ovidiu, jud. 
Constanţa, ţinutul Marea; I. Vodevod, jud. Cahul, ţinutul Dunărea de Jos; Rezina, jud. Orhei, ţinutul 
Nistru; Codru, jud. Iaşi, ţinutul Prut; Humorului, jud. Câmpulung, ţinutul Suceava (S.J.A.N. Dolj, 
fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 101/ 1939, f. 82). 

23 Ibidem. Potrivit reorganizării administrativ-teritoriale din aprilie 1939, când s-a dispus 
înfiinţarea unei plase noi în fiecare judeţ, având o circumscripţie mai mică şi reşedinţa, preferabil, în 
capitala judeţului, plasa Ocolu din judeţul Romanaţi, nou înfiinţată, era formată dintr-un oraş, Caracal 
(reşedinţă de plasă şi de judeţ) şi 15 comune rurale: Băbiciu, Cezieni, Comanca, Deveselu, 
Drăghiceni, Fărcaşele, Gostavăţu, I.G. Duca, Redea, Reşca, Rotunda, Stoeneşti, Studiniţa, Traian şi 
Vlădila (Diana-Mihaela Păunoiu, op. cit., pp. 132, 136). 
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În luna iulie, trebuiau repartizaţi, cu prioritate, premilitarii şcolari, pentru a 
putea să susţină, în august, examenele de admitere la şcolile militare sau, eventuale 
corigenţe. În luna august, trebuiau repartizaţi în taberele de muncă, în special, 
studenţii de toate categoriile, elevii şcolilor de agricultură şi silvicultură, precum şi 
restul şcolarilor care nu au fost repartizaţi în prima serie. Această repartizare a 
premilitarilor în taberele de muncă nu era întâmplătoare, deoarece se avea în vedere 
realizarea, pe termen lung, a unui obiectiv important, respectiv familiarizarea 
premilitarilor universitari cu obiectivele şi modul de lucru al echipelor Serviciului 
Social: „Această repartiţie se face în scopul în scopul ca: în luna August echipierii 
Serviciului Social încep să lucreze pe teren şi în vederea recrutării acestora, pentru 
viitor, dintre premilitarii studenţi, e bine ca aceştia să facă practica lucrului 
împreună cu echipierii serviciului social”24. 

Lucrările care trebuiau executate în cadrul taberelor de muncă trebuiau să fie 
în concordanţă cu obiectivele generale şi programul Serviciului Social. Semnificativ în 
acest sens este următorul citat din instrucţiunile sus menţionate: 

„Lucrările ce se vor prevedea într-un program vor cuprinde: în principiu 
numai lucrări pentru ridicarea satelor, conform instrucţiunilor ce Căminele culturale 
[le-au primit] de la Serviciul Social (Fundaţia Regală Pr[incipele] Carol) Direcţia 
Căminelor. 

Aceste lucrări se vor clasa într-o ordine de urgenţă, după nevoia lor 
obştească, trecându-se astfel de la un cămin la altul, de la un sat la altul, din 
gruparea de localităţi ce intră în zona fixată pentru fiecare tabără de muncă. 

Lucrările se vor alege numai în interesul satelor şi care vor privi în primul 
rând gospodăria ţăranilor noştri sau a comunităţii satului”25. 

În fiecare plasă, trebuiau să funcţioneze două feluri de tabere: mari, 
cuprinzând circa 100 de premilitari (minim 80), şi mici, de circa 50 de premilitari 
(minim 40). În plasa Ocolu, judeţul Romanaţi, urmau să fie organizate 20 de tabere 
de muncă cu premilitarii şcolari – universitari: 9 tabere mari şi 11 tabere mici. 
Localităţile trebuiau să aibă cămin cultural sau subinspectorat P.P. Se acorda o 
oarecare flexibilitate autorităţilor locale. Astfel, pentru organizarea taberelor de 
muncă puteau să se grupeze două sau mai multe sate, în funcţie de nevoile urgente 
locale. De asemenea, dacă un cămin judeţean considera că este necesar, se puteau 
reduce numărul taberelor mari în favoarea creşterii celor mici26. 

Căminul cultural judeţean trebuia să aleagă, din propunerile inspectoratului, 
ca taberele de muncă să fie organizate în localităţile care îndeplineau următoarele 
condiţii: „să necesite lucrări importante de primă urgenţă şi în folosul ridicării 
satului / satelor învecinate pentru care să se dispună la timp de materialele şi 

                                                 
24 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 101/ 

1939, f. 82. 
25 Ibidem, f. 84. 
26 Totalul taberelor de muncă cu premilitarii şcolari – universitari din vara anului 1939, la 

nivelul întregii ţări, era de: 60 de tabere mari şi 80 de tabere mici ( Ibidem, ff. 82–83). 
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unelte, precum şi personalul tehnic de supraveghere; să permită o bună hrănire27 a 
premilitarilor concentraţi; să permită o uşoară afluire a premilitarilor concentraţi, 
[aceasta] asigurându-se prin mijloace de transport, tren, autobuze, căruţe sau pe jos, 
dacă distanţa de la staţia c.f.[r.] nu depăşeşte 15 km”28. 

Programele de lucrări ale taberelor de muncă din vara anului 1939, cuprinzând şi 
lucrări mai mari, în cazul în care nu erau finalizate, puteau fi terminate cu 
premilitarii rurali în timpul concentrărilor normale, de câte 8–10 zile, din lunile 
septembrie – octombrie şi noiembrie. Având în vedere că aceste lucrări erau în 
interesul comunităţii locale, ele puteau fi finalizate şi cu populaţia locală29. 

O tabără de muncă era condusă de un ofiţer activ sau în rezervă, desemnaţi 
„dintre cei mai distinşi din pregătirea premilitară şi care au condus în trecut în 
foarte bune condiţiuni o tabără de muncă de folos obştesc”30. 

Pentru judeţele, în care nu se organizau tabere de muncă pe perioada verii, 
urmau să se dea, în timp util, alte instrucţiuni pentru concentrările de toamnă ale 
premilitarilor rurali, în conformitate cu dispoziţiile şi obiectivele Serviciului Social31. 

Instrucţiunile din 7 aprilie 1939 cuprindeau dispoziţii generale, orientative, 
privind organizarea taberelor de muncă cu premilitarii şcolari – universitari, rolul 
principal în stabilirea obiectivelor detaliate revenind căminelor culturale şi 
subinspectoratelor Pregătirii Premilitare locale. Programele elaborate de autorităţile 
locale pentru taberele de muncă trebuiau supuse aprobării până la 20 mai 193932. 

În ţinutul Olt, au fost organizate tabere de M.F.O. cu premilitarii în toate cele 
6 judeţe, cu pondere mai mare în judeţul Romanaţi, unde plasa Ocolu, fusese 
aleasă, de Serviciul Social, ca plasă model: 

– în judeţul Romanaţi, în comunele: Băbiciu, Studeniţa, Traian, Cezieni,  
I.G. Duca, Vişina Veche, Stoeneşti, Dioşti, Slătioara, Recşa, Drăghiceni, Fărcaşele, 
Gostavăţu, Deveselu, Scărişoara, Redea, Rotunda, Vlădila, Dobrun, Amărăştii de 
Sus şi Popânzăleşti; 

– în judeţul Olt, în comunele: Alimăneşti şi Corbul de Sus; 
– în judeţul Dolj, în comuna Sărbătoarea; 
– în judeţul Mehedinţi, în comuna Padeşul; 
– în judeţul Gorj, în comuna Costeni; 
– în judeţul Vâlcea, în comuna Vlădeşti33. 
Potrivit inspecţiilor efectuate de reprezentanţii Inspectoratului M.F.O. în 

cadrul taberelor de muncă organizate, în luna iulie 1939, în judeţul Romanaţi, 
                                                 

27 Hrănirea premilitarilor şcolari – universitari trebuia să se facă în limita unei sume de 22 de 
lei pe zi, şi consta în: ceai sau lapte cu pâine dimineaţa, dejunul şi, seara, câte o ciorbă sau supă şi un 
fel cu carne sau o friptură, precum şi câte o pâine zilnică (Ibidem, f. 84). 

28 Ibidem, f. 83. 
29 Ibidem, f. 84. 
30 Ibidem, f. 85. 
31 Ibidem, f. 84. 
32 Ibidem, ff. 83, 85. 
33 Ibidem, dosar nr. 32/ 1939, f. 19. 
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efectivul celor concentraţi a fost următorul: în tabăra Redea – 48 de premilitari şi  
2 ofiţeri; în tabăra Amărăştii Sus – numărul premilitarilor neprecizat în raportul de 
inspecţie, 2 ofiţeri; tabăra Studiniţa – 48 de premilitari şi un ofiţer; tabăra Rotunda –  
44 de premilitari şi un ofiţer; tabăra Vlădila – 46 de premilitari şi un ofiţer; tabăra 
Deveselu – 48 de premilitari şi 2 ofiţeri; tabăra Traian – 52 de premilitari şi  
2 ofiţeri; tabăra Băbiciu – 47 de premilitari şi un ofiţer; tabăra Scărişoara – 47 de 
premilitari şi 2 ofiţeri; tabăra Gostavăţu – 47 de premilitari şi 2 ofiţeri; tabăra 
Stoeneşti – 53 de premilitari şi un ofiţer; tabăra Fărcaşele – 46 de premilitari şi  
2 ofiţeri; tabăra Reşca – 48 de premilitari şi un ofiţer; tabăra I.G. Duca – efectivul 
neprecizat în raportul de inspecţie; tabăra Dobrun – 52 de premilitari şi un ofiţer,  
1 instructor; tabăra Slătioara – 44 de premilitari şi 2 ofiţeri. La acestea se adăugau 
şi 2 tabere mari, organizate la Dioşti: una organizată cu şcolari – universitari, 
cuprinzând 108 premilitari, condusă de comandantul locotenent în rezervă Enăchescu 
Ioan şi ajutorul de comandant, sublocotenentul în rezervă Ştefan Constantin şi alta 
organizată cu premilitarii rurali, compusă din 152 de premilitari şi condusă de 
comandantul locotenent în rezervă Iliescu Vasile şi ajutorul de comandant locotenent 
în rezervă Iancu Florea34. 

Conform raportului întocmit de prefectul judeţului Romanaţi şi înaintat, la  
22 iulie 1939, rezidentului regal al Ţinutului Olt, în judeţul Romanaţi au fost 
organizate, în total, 21 de tabere de M.F.O. cu premilitari şcolari şi universitari, dar 
şi rurali, concentraţia cea mai mare fiind plasa model Ocolu35. 

Corespondenţa administrativă dintre autorităţile implicate în organizarea şi 
desfăşurarea taberelor de muncă de folos obştesc ale premilitarilor (în cazul de faţă, 
rapoartele de inspecţie şi raportul prefectului judeţului, menţionate mai sus), 
prezintă o importanţă deosebită pentru analiza noastră, deoarece oferă informaţii 
care permit pe de o parte reconstituirea situaţiei reale de pe teren, iar pe de altă 
parte, prin corelarea cu instrucţiunile din aprilie 1939, permit evaluarea rezultatelor 
finale ale taberelor de muncă din judeţul Romanaţi, stabilit de către Serviciul 
Social ca model pentru restul judeţelor Ţinutului Olt. 

În general, programul cuprindea două feluri de activităţi: în prima parte a 
zilei, munca de folos obştesc (în medie 6–8 ore), iar seara, activităţi educative – 
instrucţie premilitară, pregătirea pentru şezători, meditaţii pentru cei care aveau 
examene de dat sau practicarea sporturilor (1–2 ore). Exceptând tabăra din comuna 
Dioşti, în restul taberelor nu au fost prezente echipele Serviciului Social. 

Lucrările cu premilitarii au fost realizate în funcţie de necesităţile locale. Dintre 
acestea le menţionăm pe următoarele: amenajarea şoselei principale, alinierea 
gardurilor şi construirea trotuarelor, dărâmarea vechii clădiri a dispensarului şi 
construirea unui local de baie comunală (tabăra Redea); producerea cărămidei 
necesare pentru construirea localului căminului cultural (tabăra Amărăştii de Sus); 
participarea la construirea unui local de şcoală şi a unei clădiri pentru căminul 

                                                 
34 Ibidem, dosar nr. 46/ 1939, f. 143–260v. 
35 Ibidem, f. 142. 



 Dana-Mihaela Păunoiu 186 

cultural, curăţirea şi amenajarea curţii bisericii şi o parte din cimitir (tabăra 
Studiniţa); continuarea lucrărilor, începute anterior cu premilitarii rurali, de 
construire a căminului cultural (tabăra Rotunda), asanarea unei bălţi din apropierea 
satului (tabăra Deveselu), construirea unei sufragerii şi bucătării în curtea şcolii, 
pentru a servi cantinei şcolare (Dobrun) etc.36 

În alte tabere de M.F.O., programul stabilit iniţial nu s-a realizat, în principal, 
din cauza neînţelegerilor apărute între autorităţile implicate. Astfel a fost cazul 
taberei din comuna Scărişoara. Potrivit raportului de inspecţie întocmit de 
reprezentantul Subinspectoratului P.P. Romanaţi, la 19 iulie 1939: „Până la această 
dată nici un randament. În programul de lucrări este prevăzută construirea unei băi 
comunale pentru care d[omnu]l G[ene]ral Scărişoreanu, fost rezident regal al 
Ţinutului Olt, a prevăzut suma de 600.000 [de] lei. Din cauza neînţelegerii dintre 
autorităţile locale şi membrii Sfatului Căminului Cultural local, până la această 
dată nu s-a putut păşi la nici o realizare. Din această cauză premilitarii pentru a nu 
sta degeaba au fost întrebuinţaţi la lucrări fără nici o importanţă. La inspecţie am 
găsit tabăra mergând la prăşitul unui loc, pentru întinsul cărămizii, iar o parte din ei 
lucrând la desfundarea unei fântâni părăsite din care să ia apă pentru cărămidă. Trei 
premilitari [erau] băgaţi la adâncime de 7-8 metri. Am oprit lucrarea şi am dat 
ordin să nu se mai continue până ce comuna nu îşi va organiza un specialist şi cele 
necesare p[en]tr[u] fabricatul cărămizii”37. 

În tabăra de M.F.O. Gostavăţ, până la data de 19 iulie 1939, nu se lucrase 
nimic important, în special din cauza programului greşit întocmit, a neînţelegerilor 
dintre comandantul taberei şi ajutorul de comandant şi a favoritismelor manifestate 
de comandantul taberei faţă de unii dintre premilitari: „Din 47 efectiv, am găsit pe 
şantie[r] lucrând la cărămidă 24 [de] premilitari fără nici o organizare şi fără o 
repartiţie sistematică a lucrului. Restul de 23 [de] prem[ilitari] s-au găsit prin 
dormitor şi la bucătărie fără rost”38. 

La tabăra de M.F.O. Stoeneşti, deşti organizarea şi disciplina erau foarte 
bune, iar premilitarii lucrau „cu voioşie şi din dragostea ce o poartă şefilor lor care 
se ocupă îndeaproape de şcoala lor”, programul de lucru stabilit iniţial nu a putut fi 
îndeplinit din cauza faptului că fondurile alocate erau blocate: „Din cauză că 
fondurile ce posedă pentru terminarea localului de şcoală şi construirea unui canal 
p[en]tr[u] asanarea unei bălţi din mijlocul satului se găsesc consemnate şi nu s-a 
putut obţine deconsemnarea lor până în prezent, tabăra a lucrat la amenajarea pieţei 
din jurul monumentului Eroilor, la alinierea gardurilor şi facerea trotuarelor şi la 
definitivarea terenului de sport. Imediat ce se vor obţine fonduri se va trece la 
terminarea şcolii şi la construirea canalului”39. 

O altă tabără în care programul de lucru iniţial nu a fost respectat din cauza 
lipsei de fonduri a fost cea organizată în comuna I.G. Duca, unde, însă, în urma 

                                                 
36 Ibidem, ff. 143–148, 153. 
37 Ibidem, f. 153–153v. 
38 Ibidem, f. 154. 
39 Ibidem, f. 155. 
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inspecţiei din 19 iulie 1939, a fost descoperit şi un caz de indisciplină. Astfel, 
reprezentantul Subinspectoratului P.P. Romanaţi nota în raportul de inspecţie 
următoarele: „Programul (al M.F.O. şi educativ): Deşi zi de lucru obişnuită am 
găsit tabăra plecată în excursie cu comandnatul la pădure. Ajutorul [de comandnat] 
nu fost în măsură să dea nici o relaţie. Disciplina: Nu am putut vedea prem[ilitarii] 
neştiind nimeni unde pot fi găsiţi. Am întâlnit însă pe drum 2 prem[ilitari] învoiţi 
de comandant să facă ba[i]e la Caracal deşi baia nu funcţiona în acea zi. Deci 
disciplina lasă de dorit din cauza slăbiciunii comandantului [locotenent Creţu 
Avram]”40. 

O altă tabără de M.F.O. unde a fost o slabă organizare, nu s-au efectuat 
lucrări importante din programul de lucru iniţial şi au fost înregistrate cazuri de 
indisciplină a fost cea de la Slătioara. Astfel, cu ocazia inspecţiei din 19 iulie 2939, 
în raport se consemnau următoarele: „Cazarea: În localul şcolii fără nici un fel de 
organizare. Premilitarii răspândiţi în 4 clase, dormeau pe jos, fiecare unde voia, 
fără nici o ordine şi aranjament. Spălătorul instalat lângă un closet murdar care 
degaja un miros foarte greu. Starea sanitară: Bună. Hrănirea: (...) Hrană proastă şi 
cantitativ şi calitativ. Comandnatul taberei nu-şi dă nici un interes. Programul (al 
M.F.O. şi educativ): Deşi program de lucru, d[upă] a[miaza] prem[ilitarii] în cap cu 
Comand[antul] au plecat să facă ba[i]e la Olt, de acolo a învoit 24 p[en]tr[u] a 
merge în Slatina să se plimbe, aşa că în tabără am găsit 20 [de] prem[ilitari]. Nici 
un program de lucru”41. 

În ceea priveşte contribuţia autorităţilor locale, acelaşi document consemna 
următoarele: „Nici un fel de contribuţie în bine şi nici un fel de concurs. Am 
chemat pe preotul director de Cămin [Cultural] şi pe primarul Comunei. Ambii în 
loc să vadă lipsa completă de colaborare, au început să-şi critice propria activitate. 
În special preotul dir[ectorul] Căm[inului] Cultural a dat dovadă de completă 
sabotare”42. 

După cum reiese din rapoartele de inspecţie efectuate în luna iulie de către 
Subinspectoratul P.P. Romanaţi, se poate afirma că, în general, în taberele de M.F.O. 
ale premilitarilor, unde s-au înregistrat rezultate bune sau foarte bune, autorităţile 
locale şi membrii sfatului căminului local au fost prezenţi şi s-au implicat atât în 
organizarea taberelor, cât şi în buna desfăşurare a programului de lucru. 

Cele două tabere de M.F.O. de la Dioşti, organizate cu premilitarii rurali şi 
şcolari – universitari, în iulie 1939 au beneficiat de colaborarea cu echipele 
Fundaţiei Culturale Regale „Principele Carol”. În ansamblu, potrivit rapoartelor de 
inspecţie, ambele tabere au înregistrat rezultate bune. Cu toate acestea, sub aspectul 
organizării şi al disciplinei, tabăra premilitarilor rurali s-a prezentat mai bine decât 
cea a premilitarilor urbani. 

Din cauza proastei gestionări a resurselor privind asigurarea hranei adecvate 
în tabăra premilitarilor urbani, reprezentantul Inspectoratului P.P. Romanaţi a 

                                                 
40 Ibidem, f. 158. 
41 Ibidem, f. 160. 
42 Ibidem, f. 160v. 
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dispus contopirea celor două tabere (numai în privinţa luării meselor în comun) 
într-una mixtă sub conducerea locotenentului în rezervă Iliescu Vasile, 
comandantul premilitarilor rurali, mărind alocaţia de hrană a premilitarilor rurali la 
22 de lei, cât era şi cea a urbanilor: „am dispus ca masa să se ia împreună de rurali 
şi urbani pentru a nu diferenţia din punct de vedere al tratamentului pe rurali, care 
muncesc mult mai mult decât urbanii, urmărind în acelaşi timp şi înfrăţirea 
sufletească între rurali şi urbani”43. 

În ambele tabere de la Dioşti, programul de muncă de folos obştesc şi cel 
educativ a fost, în medie, de 9 ore pe zi. În tabăra premilitarilor şcolari – universitari, 
premilitarii, împărţiţi pe echipe de specialitate, au lucrat pe şantier la diverse 
lucrări, precum: zidărie, tâmplărie, grădinărit etc., sub conducerea specialiştilor din 
echipele regale, dispunând şi de concursul autorităţilor locale44. 

Comparativ cu tabăra premilitarilor şcolari – universitari, programul de 
lucrări al premilitarilor rurali de la Dioşti, potrivit raportului de inspecţie din 18 
iulie 1939, cuprindea lucrări mai complexe şi randamentul acestora era mult mai 
bun: „Premilitarii lucrează pe echipe pe şantier la diferite lucrări ca[,] construcţii, 
atenuări, canalizări, fabrica de cărămidă, lemnărie, tâmplărie etc. După 
informaţiunile luate de la d[omnu]l (indescifrabil în document) comandantul 
echipelor sociale din Dioşti şi conducătorul lucrărilor de refacere al satului model 
Dioşti45, randamentul obţinut de la premilitarii rurali este egal cu acela al oamenilor 
plătiţi cu ziua ca mână de lucru calificată”46. 

Pe de altă parte, în privinţa disciplinei, dacă în tabăra ruralilor disciplina era 
bună şi „premilitarii lucrează cu voioşie”, în tabăra premilitarilor urbani, potrivit 
raportului de inspecţie din 18 iulie 1939: „Disciplina: Lasă de dorit. Comandnatul 
taberei, l[oco]t[enent în] rez[ervă] Enăchescu Ioan nu are prestaţia necesară în faţa 
tinerilor universitari şcolari din care cauză am constatat că a scăpat tinerii de sub 
mână din care cauză am numit la comanda premilitarilor universitari şcolari pe 
l[oco]t[enent în] rez[ervă] Iancu Florea care până în prezent îndeplinea funcţiunea 
de ajutor de comandant la rurali”47. 

Organizate cu „scopul de a se face şcoala muncii, de a-şi completa educaţia şi 
instrucţia premilitară şi a lucra pentru ridicarea satelor din punct de vedere 
higienic, al înstăririi lor, al culturii, minţii şi sufletului”, taberele de M.F.O. 
implicând premilitarii şcolari şi universitari ori rurali au scos la iveală numeroase 
disfuncţionalităţi, cauzate de: neimplicarea autorităţilor locale, colaborarea 
defectuoasă dintre autorităţi, absenţa tehnicienilor, programele prost întocmite, 
                                                 

43 Ibidem, ff. 149–150. 
44 Ibidem, f. 149–149v. 
45 Vezi, pentru detalii privind construcţia satului-model Dioşti, Veselina Urucu, Satul-model 

Dioşti după şase decenii, în „Revista Română de Sociologie”, serie nouă, Bucureşti, anul IX, nr. 3–4, 
pp. 271–182. 

46 S.J.A.N. Dolj, fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Olt, Serviciul Administrativ, dosar nr. 46/ 
1939, f. 150. 

47 Ibidem, ff. 149–150. 
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cazuri de indisciplină semnalate subinspectoratelor P.P. prea târziu, lipsa resurselor 
financiare pentru cazare, medicamente sau hrană etc.48. 

De asemenea, randamentul muncii nu a fost cel scontat: „(...) şcolarii 
muncesc mult mai slab ca ruralii, dat fiind că mulţi dintre ei n-au antrenamentul şi 
unii pentru prima oară mânu[i]esc cazmaua şi lopata. Anul acesta randamentul 
muncii este şi mai scăzut fiindcă programele de lucru au fost slab întocmite de 
autorităţile locale şi conducerea tehnică a lipsit complet”49. 

Dificultăţile cauzate, în unele tabere, de lipsa de implicare sau implicarea 
insuficientă a unor funcţionari de stat, preoţi, învăţători şi chiar funcţionari 
administrativi, s-a datorat şi faptului că era primul an când se aplica legea 
Serviciului Social, iar rostul acestei instituţii nou create nu era pe deplin înţeles50. 

În raportul întocmit de prefectul judeţului Romanaţi şi înaintat la 22 iulie 
1939 rezidentului regal al Ţinutului Olt, privind taberele de M.F.O. ale 
premilitarilor din judeţ, se preciza faptul că funcţionarii administrativi care „s-au 
dovedit că nu au activat, în acord cu ceilalţi funcţionari de stat, judeţ şi comună, am 
dispus cercetările cuvenite şi vor fi sever sancţionaţi”51. 

Dificultăţile şi/ sau neregulile descoperite în taberele de M.F.O. din judeţul 
Romanaţi nu au fost singulare, dovadă fiind observaţiilor făcute de inspectorul 
general al M.F.O., întocmite pe baza rapoartelor făcute cu ocazia inspecţiilor 
taberelor de M.F.O., care au funcţionat cu premilitarii şcolari şi universitari din 
seria I (9–29 iulie) în întreaga ţară. Concluzia la care s-a ajuns a fost următoarea: 
„În general 20% din tabere au fost f[oarte] bine, 60% au fost bine şi satisfăcător, 
acolo unde comandanţii, subinspectorii, pretorii, directorii de cămine au colaborat 
şi au depus suflet şi pricepere; 20% din tabere au fost foarte slab din toate punctele 
de vedere52”. 

Având în vedere situaţia, se solicita autorităţilor locale, ca pentru seria a doua 
a taberelor M.F.O. ale premilitarilor din luna august să se ia măsurile 
corespunzătoare pentru a remedia şi preîntâmpina dificultăţile şi neregulile 
constatate în prima serie a concentrărilor, „în special să completeze conducerea 
tehnică, cu tehnicieni de care dispun în judeţ, aşa că cel mult 2–3 tabere să aibă un 
tehnician” şi „pentru a realiza un randament cât mai mare de lucru în folosul 
satelor”53. 

Deşi se putea beneficia de experienţa taberelor de M.F.O. ale premilitarilor 
din prima serie, taberele premilitarilor din cea de-a doua serie (august) au avut 
rezultate mai slabe, disfuncţionalităţi şi numeroase cazuri de indisciplină. O dovadă 
în acest sens este buletinul informativ din 12 august 1939 al Regimentului I 

                                                 
48 Ibidem, dosare nr.: 35/ 1939, f. 17; 46/ 1939, f. 142. 
49 Ibidem, dosar nr. 46/ 1939, f. 142. 
50 Ibidem, dosar nr.: 35/ 1939, f. 17v. 
51 Ibidem, f. 18. 
52 Ibidem, dosar nr. 33/ 1939, f. 11v. 
53 Ibidem. 
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Jandarmi Olt, document strict-secret, trimis de către rezidentul regal al Ţinutului 
Olt, la 19 august 1939, lui Dimitrie Gusti, preşedintele Serviciului Social54. 

Potrivit acestui document, în Ţinutul Olt au fost organizate, în perioada 1 – 
12 august 1939, 25 de tabere de muncă55 în cadrul Serviciului Social: 

– în judeţul Dolj, în comunele Sărbătoarea şi Rudari, unde s-a executat 
„conştiincios” programul de muncă stabilit de către autorităţi; 

– în judeţul Olt, în comunele Isvoru şi Corbu (începând cu 2 august), unde 
programul, întocmit de autorităţile comunale şi judeţene, era in curs de 
executare la data documentului sus menţionat, neînregistrându-se nicio 
abatere; 

– în judeţul Romanaţi, 21 de tabere de muncă în 21 de comune. 
Efectivul acestor tabere a fost între 41 şi 50 de premilitari56. 
În urma cercetărilor efectuate de Regimentul I de Jandarmi Olt asupra 

informaţiilor primite referitoare la taberele M.F.O. ale premilitarilor din Ţinutul 
Olt, organizate în cadrul Serviciului Social, reprezentanţii acestei instituţii au 
descoperit că munca în taberele premilitarilor nu s-a executat după un program bine 
stabilit şi au fost săvârşite diverse abateri în ceea ce priveşte conduita morală a 
premilitarilor. 

Din cele 21 de tabere de M.F.O. organizate în judeţul Romanaţi, cea din 
comuna Dobrun a fost singura în care s-a executat „conştiincios” un program de 
lucru bine stabilit57. 

Restul taberelor nu au avut un program precis, s-a lucrat după indicaţiile 
autorităţilor locale, însă fără un plan bine pus la punct, lăsând impresia de 
improvizaţie. Spre exemplu, în comuna Drăghiceni, 50 de premilitari au curăţat 
două cimitire, au desfundat două şanţuri şi au început un parc, valoarea lucrării 
fiind apreciată la cca 1.000 de lei. În schimb, tabăra premilitarilor a costat 51.000 
de lei, la care se adăuga şi transportul pe C.F.R. 

În comuna Cezieni, 46 de premilitari au fabricat 8.000 de cărămizi, dintre 
care nici măcar jumătate nu erau bune. Cheltuielile taberei au fost în valoare de 
22.000 de lei, plus transportul pe C.F.R. 

În comuna Popânzăleşti, 48 de premilitari au curăţat curtea bisericii, a şcolii 
şi au făcut o mică porţiune de şosea. În comuna Redea, 47 de premilitari au reparat 
şoseaua în mijlocul comunei pe o lungime de 40 m. În comuna Rotunda, 44 de 
premilitari au lucrat la construirea căminului cultural. În comuna Amărăştii de Sus, 
s-a fabricat cărămidă pentru căminul cultural. În comuna Vişina, premilitarii au 
venit cu scopul de a face cărămidă pentru căminul cultural, în schimb au curăţat 
buruienile din zona şoselei. În restul comunelor, premilitarii s-au ocupat tot cu 
amenajarea şoselelor şi curăţitul buruienilor58. 
                                                 

54 Ibidem, dosar nr. 46/ 1939, f. 161. 
55 În judeţele Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea nu s-au organizat, în luna august 1939, tabere de 

muncă de folos obştesc cu premilitarii în cadrul Serviciului Social. 
56 Ibidem, f. 166. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem, ff. 166–167. 



 Taberele de muncă de folos obştesc ale premilitarilor din ţinutul Olt 191

În buletinul informativ al Regimentului I de Jandarmi Olt din 12 august 1939, 
se concluzina: „În general, tot ceea ce s-a făcut, s-a făcut numai de mântuială. [...] 
În concluzie, la cele 21 de tabere au lucrat 1.164 [de] tineri premilitari, la care 
socotit hrana câte 22 [de] lei de fiecare premilitari, se ridică la suma de lei 25.608, 
numai într-o singură zi. Astfel, pentru toţi premilitarii timp de 20 [de] zile, s-a 
cheltuit 512.160, iar lucru făcut de aceştia dacă ar costa maximum 90.000 – 100.000 
[de] lei. În plus, la cheltuielile de mai sus se adaugă transportul pe C.F.R.”59. 

Disciplina şi conduita morală a premilitarilor au lăsat mult de dorit, fiind 
înregistrate cazuri de beţie, furturi (Traian, Vlădila), comportament neadecvat faţă 
de colegii premilitari minoritari (Băbiciu), limbaj şi comportament neadecvat faţă 
de fetele şi femeile din comune: „Suprevegherea acestor tineri premilitari, lasă 
foarte mult de dorit, deoarece umblă prin cârciumi, se îmbată, iar pe timpul nopţii 
umblă prin comună făcând gălăgie, joacă cărţi pe bani şi fluieră după femei şi fete. 
(...) Umblau prea sumar îmbrăcaţi – numai în chiuloţi – prin comună şi cârciumi. 
Când treceau femei sau fete începeau să le spună diferite cuvinte murdare şi făceau 
gesturi necuviincioase”60. 

Buletinul informativ al Regimentului I de Jandarmi Olt consemna şi 
percepţia/ reacţia populaţiei rurale faţă de taberele de M.F.O. ale premilitarilor. 
Elocvent în acest sens este următorul citat: 

„Populaţia rurală, nu a privit cu ochi buni munca executată de aceşti tineri, pe 
următoarele considerente: 

Tot ceea ce s-a lucrat este numai de mântuială. 
Lucrul se face numai sub presiune. 
Nimeni nu lucrează din convingere, ci numai forţat. 
Nu s-a făcut nici un fel de lucrare serioasă. 
Locuitorii discută că Statul în loc să cheltuiască aceşti bani cu lucrători 

angajaţi pe comune, care ar aduce un randament mult mai mare, cheltuie aceşti 
bani cu premilitarii, fără folos. 

Cât lucrează o tabără de 50 [de] premilitari într-o zi, s-ar putea cu maximum 
10 oameni angajaţi cu ziua şi lucrul al costa cel mult 1.000 [de] lei. 

Din această cauză, locuitorii nu sunt alături de aceste tabere şi dezaprobă 
muncile făcute de ei”61. 

Rezultatele verificărilor informaţiilor primite de Regimentul I de Jandarmi 
Olt, consemnate în buletinul informativ din 12 august 1939, sunt importante pentru 
percepţia generală a comunităţilor locale asupra activităţii taberelor de M.F.O. ale 
premilitarilor, pentru evidenţierea unor cazuri de indisciplină şi încălcarea 
normelor de conduită ale unor premilitari care au participat la taberele din judeţul 
Romanaţi, precum şi pentru evidenţierea rezultatelor slabe ale lucrărilor efectuate 
în unele comune. Totuşi, considerăm că informaţiile se impun a fi apreciate cu 
                                                 

59 Ibidem, f. 168. 
60 Ibidem, f. 167. 
61 Ibidem. 
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prudenţă, mai ales în contextul în care alte documente reţin rezultatele muncii de 
folos obştesc ale premilitarilor într-un mod mai detaliat şi, din analiza şi 
comparaţia acestora, apar unele neconcordanţe privind realizările obţinute în timpul 
taberelor premilitarilor din perioada 1–12 august 1939. 

Un asemenea document este darea de seamă asupra activităţii personalului de 
întreţinere din Serviciul Tehnic al judeţului Romanaţi şi asupra lucrărilor executate 
cu M.F.O. în perioada 1 august – 12 august 1939, trimisă, la 30 august 1939, de 
prefectul judeţului Romanaţi, rezidentului regal al Ţinutului Olt. 

Potrivit acestei dări de seamă, în comuna Redea, unde buletinul informativ al 
Regimentului I de Jandarmi Olt înregistra slabe rezultate ale lucrărilor M.F.O.62,  
s-au realizat următoarele lucrări de interes obştesc: „Transportat 20 m.c. cărămidă 
la km. 1+200. Făcut o fereastră la bucătăria premilitarilor, aliniat prin ţăruşi o 
porţiune din şoseaua Redea – Rotunda, montat gardul Bisericii vechi, desfundat 
şanţul de lângă Primărie, demontat cărămida din Infirmeria veche şi aşezată în 
stivă, demontat şi aliniat gardul de la oborul de gloabe, curăţit cimitirul de buruieni 
şi făcut 2 alei”63. 

În comuna Popânzăleşti au fost executate următoarele lucrări: „Curăţit localul 
şcolii, curtea şi grădina, amenajat o alee, astupat o groapă în curtea şcolii şi 
desfundat 24 [de] gropi pentru ţăruşii necesari la executarea gardului”64. 

Lucrări diverse şi cu grade diferite de dificultate – curăţarea terenurilor, 
şanţurilor de pe marginea drumurilor; astuparea unor gropi din interiorul comunelor; 
reparaţii acoperişuri de clădiri care erau sedii ale unor instituţii; confecţionat şi 
cărat cărămizi necesare pentru diverse clădiri, în special, pentru cămine culturale; 
tâmplărie; executare măsurători de teren, schiţe şi devize la troiţe şi biserică, 
măsurat suprafaţa unei comune şi realizarea schiţei (Dobrun); măsurarea terenurilor 
virane; asanarea unor bălţi; construirea de podeţe, săparea unei fântâni model etc. 
au fost realizate şi în alte comune, precum: Băbiciu, Scărişioara, Gostavăţ, Vlădila, 
Dioşti, Dobrun etc.65. 

Comparând cele două documente, iese în evidenţă faptul că acestea oferă 
informaţii contradictorii, însă, dacă se are în vedere stilul lapidar de întocmire al 
buletinului informativ în privinţa rezultatelor lucrărilor efectuate cu premilitarii dar 
destul de detaliat în privinţa conduitei premilitarilor şi a percepţiei populaţiei 
privind taberele premilitarilor, tindem să acordăm mai multă credibilitate celui  
de-al doilea document (darea de seamă) referitor la diversitatea şi complexitatea 
lucrărilor efectuate cu premilitarii în cadrul taberelor de M.F.O. 

Constituind o alternativă la taberele legionare, organizate în mod voluntar, în 
anii 1933–1937, taberele de M.F.O. ale premilitarilor au fost gândite şi create cu 
scopul de a răspândi, într-un cadru organizat şi controlat de autorităţi, cultura 

                                                 
62 Vezi Supra. 
63 Ibidem, dosar nr. 36/ 1939, f. 12. 
64 Ibidem, f. 11. 
65 Ibidem, ff. 11–12. 
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muncii în rândul tineretului cu vârsta între 18–20 de ani, de a îi ajuta să-şi formeze 
aptitudinea de a lucra în echipă, să dobândească cunoştinţe teoretice şi practice 
privind munca organizată şi raţională, care să le folosească, pe termen lung atât lor, 
tinerilor, cât şi, prin extensie, comunităţilor locale, să-şi însuşească o anumită 
disciplină şi să înveţe şi să-şi dezvolte spiritul de solidaritate socială. 

Totodată, aceste tabere pot fi încadrate ca făcând parte din proiectul complex 
de modernizare a satului românesc al cărui promotor principal a fost Dimitrie 
Gusti, proiect instituţionalizat în anul 1938, când a fost creat Serviciul Social. 

Având în vedere informaţiile provenind din documentele analizate, se poate 
afirma că taberele de muncă de folos obştesc ale premilitarilor organizate în 
Ţinutul Olt în cadrul Serviciului Social au fost concepute cu un dublu scop: pentru 
educaţia tineretului, dar şi pentru a oferi, comunităţilor locale, modele de 
solidaritate socială şi naţională, precum şi un model pentru efectuarea muncii în 
mod raţional. Nu în ultimul rând, ele pot fi considerate şi un mecanism prin care se 
dorea transpunerea în spaţiul public a ideii că regimul regelui Carol al II-lea 
beneficiază de solidaritatea populaţiei. 

Pe de altă parte, deşi au fost înregistrate rezultate notabile în multe dintre 
taberele premilitarilor în vara anului 1939, au existat şi destule disfuncţionalităţi 
care au demonstrat că rolul Serviciului Social nu era pe deplin înţeles de 
autorităţile şi reprezentanţii instituţiilor locale sau că obligativitatea de a acorda 
sprijinul necesar muncii de folos obştesc nu a fost uşor acceptată de actorii care ar 
fi trebuit să contribuie la buna organizare şi desfăşurare a taberelor. 

Ca o consecinţă a rezultatelor slabe şi a conduitei neadecvate a unor 
premilitari din unele tabere de M.F.O., efectul în rândul comunităţilor locale a fost 
contrar aşteptărilor pe care le-au avut iniţial promotorii Serviciului Social. 
Asemenea cazuri izolate, nu pot, însă, anula rezultatele favorabile înregistrate de 
restul taberelor de muncă. 

WORK CAMPS OF COMMUNITY USE OF THE PREMILITARY  
IN THE OLT COUNTY ORGANIZED WITHIN SOCIAL SERVICE (1939) 

(Abstract) 

Being an alternative to legionnaire camps, voluntary organized, in the years 1933–
1937, work camps of community use of the premilitary were thought and created with the 
purpose of spreading, in the frame organized and controlled by the authorities, the culture 
of work within the ranks of youth between 18–20 years old, to help them form the skill to 
work in a team, to obtain theoretical and practical knowledge regarding rational and 
organized labour, that will be useful on long term to them, and by extension, to local 
communities, to obtain a certain discipline and learn to develop the spirit of social 
solidarity. Also, these camps could be framed as being part of the complex project of 
modernisation of Romanian village of witch the main promoter was Dimitrie Gusti, the 
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project that became institutionalized in 1938, when the Social Service was created. Starting 
with these considerations, in this study are reconstituted and analysis, mainly based on the 
archive documents, the work camps of community use organized with the premilitary from 
Olt County, within Social Service in 1939. The analyse is focused on central authorities 
instructions regarding the organisation and the work program of the premilitary camps, and 
also on the exact situation in territory, on the effective achievements of the camps and the 
reasons that made these camps more or less successful. 

 
Keywords: work camps of community use, Premilitary Training, Social Service, 

village modernisation, King Carol II. 


