
241

Etapele de evoluție a uniformelor românești, legate de unele momente de organi-
zare ale Armatei, refl ectă caracterele epocii, trecând de la uniformele complicate cu 
anexele somptuoase de ceremonie, la cele simplifi cate, adaptate războiului modern. 
Haina militară a cunoscut o dezvoltare constantă, atât în varietatea croielii și al sti-
lului cât și în cel al țesăturii și al altor ornamente. Mult timp, moda vremilor a pre-
valat asupra nevoilor vieții de militar. O uniformă este un ansamblu de accesorii re-
zervată unei categorii de persoane, in funcție de ierarhie, realizată în conformitate cu 
anumite specifi cații (țesătură, culoare, croială) și al cărui caracter militar și național se 
afi rmă prin atribute sau însemne clar defi nite. Ținuta este un ansamblu de accesorii a 
căror întrebuințare depinde de anumite circumstanțe. O uniformă este compusă din 
mai multe ținute. Purtarea uniformei este autorizată în condițiile prevăzute de lege. 
Comandamentul stabilește ținuta, adică modul cum să se poarte uniforma.

1. Uniformele armatei române în perioada 1830-1866

În perioada 1830-1877 s-a produs o transformare a înfățișării militarului român.
În prima perioadă sub „Regulamentul Organic”, apoi sub regimul Convenției de la 
Paris, militarii au fost echipați cu uniforme tip rusesc, între 1859-1861 a început unifi -
carea uniformelor armatelor moldoveană și munteană. Procesul s-a încheiat în 1863, la 
aceasta contribuind comisia de „uniformitate” afl ată la Focșani și condusă de genera-
lul medic Carol Davila, care s-a inspirat din uniformele franceze și piemonteze.1

O contribuție a avut-o și Misiunea Militară franceză condusă de maiorul Eugène 
Lamy, care a înlesnit cumpărarea uniformelor și a echipamentului de la fi rma condu-

1 Cornel I. Scafeș, Revista Document, nr. 4 (62) anul 2013, apud Horia Vl. Șerbănescu, „«Chic à 
la française» la Dunărea de Jos. 1859-1868”, în Revista Muzeului Militar Național. Supliment, 
nr. 3/1997, p. 15.
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să de Alexis Godillot, furnizoarea armatei franceze. Totuși, perioada lui Cuza a fost 
caracterizată de cheltuieli nejustifi cate, în domeniul echipării armatei, fapt ce a dus 
ulterior la rezilierea contractului, urmată de o anchetă severă imediat după căderea lui 
Cuza.2

Distincția gradelor militare era remarcată prin existența steluțelor, acestea menți-
nându-se și în limba franceză până în 1861: sublocotenentul și locotenentul aveau un 
epolet cu franjuri, iar celalalt fară, căpitanul avea franjuri la ambii epoleți. Gradul de 
locotenent-colonel, inexistent în armata rusă, a fost introdus tot în această perioadă.3 
Printr-un decret emis la 7 martie 1859 bicornul lua locul caștilor. Bicornul a fost, de 
asemenea, modifi cat: vechea formă rusească, înaltă, cu penaj de cocoș ce cădea peste 
el, acoperindu-l aproape integral, a fost înlocuită cu o formă mai scundă, cu pereți in-
egali, cu puf de pene de struț pe margini, pe lângă galonul lat, de aur, pentru generali. 
În dotarea generalilor, a adjutanților domnești și a statului major au intrat pantalonii 
roșii, cu dublu lampas. Formele caștilor cu țepușă au fost înlocuite cu ceacoul tronco-
nic, cu baza mică sus și teșit la spate. Chipiul moale, ușor înclinat spre față s-a genera-
lizat începând cu anul 1864.4

Uniforma lăncerilor rămânea aceeași, așa cum fusese instituită prin Înalta poruncă 
de zi nr. 3 din 7 ianuarie 1843 în Moldova. Introdusă în rândul cavaleriei, uniforma 
de lănceri fusese realizată după modelul prințului polonez Joseph Poniatowski din 
timpul primului imperiu francez, adoptat ulterior în toate armatele europene. Aceasta 
era formată din kurtka (frac cu coada scurtă) din postav tivit cu plastron roșu, închis la 
două rânduri cu câte 7 nasturi de metal alb, pantaloni din postav gri-bleu cu vipușcă, 
iar pe cap „chivara ulanească“ (o calotă din piele cu cozoroc, surmontată de un trunchi 
de piramidă cu baza mică jos, ai cărei pereți din carton erau acoperiți din postav roșu, 

2 C.I. Scafeș, Horia Vl. Șerbănescu, Corneliu M. Andonie, Ioan I. Scafeș, Armata Română în 
vreme lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), București: TOTAL Publishing, 2003, p. 45.

3 Irina Spirescu, „Costumul militar în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza”, în Cultura, 
nr. 208/29.01.2009, apud Adrian-Silvan Ionescu, Moda și societate urbana în România epocii mo-
derne, București: Editura Paideia, 2006, p. 327.

4 Monitorul Oficial al Moldovii, Supliment 2 la nr. 38 Yassi, 7 martie 1859.

Infanteria – 1830, Moldova Cavaleria – 1843, Moldova
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iar baza mare – numită imperială – cu postav civit, totul având pe margini un șnur de 
lâna albă pentru trupă sau de fi r de argint pentru ofi țeri). Un pampon rotund din lâna 
alba, de care era prins un penaj din păr de cal se afl a în colțul din stânga.5

În infanterie s-a creat o nouă specialitate, cea a vânătorilor pedeștri, unitate de elită 
ce purta o uniformă de inspirație italienească, de la berdaglieri (acoperământ de cap); 
tunică scurtă la două rânduri, din postav cafeniu, cu guler răsfrânt, de postav verde, ca 
și manșetele, paspoalele și căptușala reverelor (pe care ofi țerii le purtau deschise), pan-
taloni largi, gri, strânși pe pulpe în jambiere de piele albă; pălărie gri, cu borul drept 
ridicat, sub care era prins penajul negru cu irizari verzi, din pene de cocoș, ce atârna 
la spate. Existau specialități în infanterie care aveau uniforme impunătoare, datorita 
căciulii de urs: tamburii majori din 1863 și sapeurii, introduși în 1865. Cei dintâi defi -
lau în fața muzicii, dirijând-o cu buzduganul, cu măculie argintie,și având la brâu un 
paloș, cu teaca și mânerul cizelate, ceilalți (sapeurii), mergeau înaintea infanteriei cu 
șorțul de piele alba și mănușile de piele alba până la cot, ținând pe umăr un târnăcop 
mai mult decorativ.6

Adoptată în 1865, costumul vivandierelor era o uniformă mixtă ce îmbina elemente 
civile și militare, bărbătești și femeiești, fi ind considerată de-a dreptul avangardistă 
într-o societate atât de conservatoare. Într-o țară tradiționalistă ca România, costumul 
pionierei mișcării feministe din America, Amelia Bloomer, ajungea să fi e legiferat prin 
ordonanță domnească; dar conform decretului, emis la 9 februarie 1865, s-a utilizat 
însă modelul din armata franceză.7 Vivandierele aveau atribuția de a comercializa bă-
uturi și alimente în unitățile militare. Costumul lor era format din tunică, fustă scurtă, 
până la genunchi pe sub care se purta pantaloni lungi și largi, cu lampasuri duble; la 
artilerie, geniu și lănceri, fustele erau roșii cu benzi tivite la margine, iar pantalonii, 
din postav tivit; la infanterie și pompieri, fusta era civită cu benzi roșii, la fel ca pan-

5 Vezi I. Spirescu, „Costumul militar în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza”, în 
Cultura, nr. 208/29.01.2009.

6 Adrian Silvan Ionescu, op.cit., p. 328.
7 Irina Spirescu, „Costumul militar în perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza”, în Cultura, 

nr. 208/ 29.01.2009. Vezi La Voix de la Roumanie, no. 16/9 Mars 1865.

Regimentul II Lăncieri – 1861 Ofițeri de Stat Major – 1860
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talonii; iar vivandierele care deserveau vânătorii pedeștri aveau fuste și pantaloni gri, 
cu benzi verzi și jampiere albe. Peste fusta se prindea un șort alb. De centironul de 
piele neagră atârna un tesac, iar ledunca străbătea diagonal trupul, de care era prinsă 
giberna cu însemnele armatei la care erau afi liate. Pe cap purtau pălărie neagră, cu bo-
rul drept ridicat și prins cu o cocardă tricoloră de calota scundă, cu egreta sau penajul 
caracteristic armei; numai vivandierele de la lănceri aveau pe cap șapca specifi că aces-
tora cu penajul alb sau negru.8

La 1866, când Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen a devenit domn al Principatelor 
Unite, armata română permanentă avea o înfățișare foarte asemănătoare cu armata 
celui de-al doilea imperiu francez. Singurele elemente de originalitate se regăseau în 
uniformele armatei teritoriale, alcătuită din dorobanți, jandarmi și grăniceri, care, de la 
început, au adoptat croieli naționale specifi ce în linia uniformelor.9

Principele Carol I, ofi țer de carieră, format și educat la școala militară germană, 
a urmărit încă de la început, în spiritul respectului față de banul public, ca armata 
să renunțe la uniformele fastuoase și să adopte o ținută mai sobră și mai economică. 
Primele modifi cări mai importante au avut loc după votarea Legii privind organizarea 
puterii armate din 1868. Noile transformări organizatorice s-au regăsit în Regulamentul 
uniformelor, publicat la 22 iulie/3 august 1868.10 După cum se remarca recent contrar 
opiniilor, potrivit cărora, odată cu venirea domnitorului Carol pe tronul României, ar-
mata română a suferit un proces de „prusacizare”, un studiu mai atent efectuat asupra 
structurilor militare, uniformelor și echipamentului arată că acest lucru nu s-a întâm-
plat cu adevărat. Militarii români și-au păstrat aerul „latin”, chipiul fi ind în continuare 
coifura cea mai des utilizată. Cromatica uniformelor a devenit însă mai sobră, predo-

8 A.S. Ionescu, op.cit., p. 330.
9 Cornel I. Scafeș, op.cit., p. 15.
10 Cristian M. Vlădescu, Uniformele armatei române de la începutul secolului al XIX-lea până la vic-

toria din mai 1945, București: Editura Meridiane, 1977, p. 61.

Înălțimea sa Domnitorul Carol
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minant fi ind bleumarinul (la tunică) și griul (pantalonii și mantalele), agrementat cu 
roșu (paspoale, epoleți) și galben (galoanele de grad, nasturii). Procesul de moderni-
zare și introducere a unor elemente originale, specifi c românești, în croiala ținutelor 
armatei române s-a desfășurat în concordanță cu cerințele câmpului de luptă, cu dezvolta-
rea armatelor și uniformelor europene.11 În 1868 s-au adus modifi cări aproape tuturor 
uniformelor armatei române.

Cele mai importante modifi cări s-au produs la uniformele cavaleriei, unde s-au in-
trodus tunicile cu brandenburguri și pantaloni cu găitane în culori specifi ce fi ecărei 
component (roșiorii – tunici roșii, cu pantaloni albastru vinețiu, vânătorii călări – tunici 
castanii, dorobanții – tunică din postav bleumarin, pantaloni din postav roșu, căciulă 
neagră de astrahan și cizme)12, și la cele ale artileriei, militarii acesteia fi ind echipați cu 
tunici castanii și pantaloni gri. Geniul a continuat să poarte uniforme, constând din 
tunică și pantaloni bleumarin, manta gri și chipiu roșu. Uniformele medicilor, inten-
denților și administratorilor au cunoscut, de asemenea, modifi cări.13

Infanteria dispunea de chipiu bleumarin, tunică bleumarin, pantaloni de postav 
gri (pantaloni albi vara), cizme, manta din postav gri cu capișon. Vânătorii aveau tu-

nică de postav castaniu, cu epoleți de culoare verde, coifură formată dintr-o pălărie 
cu pene, manta gri, iar în picioare, aveau cizme. Grănicerii purtau o tunică din postav 
negru și manta din postav gri, ca la infanterie. Jandarmii pedeștri și călări – tunică de 
postav bleumarin, pantaloni și manta ca la infanterie (gri), cu cască tip prusian – con-
stituiau o excepție, având o uniformă de inspirație germană.14 Elevii de școală militară 

11 Horia Vl. Șerbănescu, „O uniformă specific națională. 1868-1912”, în Revista Muzeului Militar 
Național. Supliment, nr. 3/1997, pp. 20-21.

12 Cristian M. Vlădescu, „Modificări survenite la uniformele de cavalerie între 1868-1873. 
Două tunici de călărași din 1869-1870 aflate în colecția Muzeului Militar Central”, în Studii și 
Materiale de Muzeografie și Istorie Militară. M.M.C., nr. 4-5/1971-1972, pp. 230-231.

13 Cristian M. Vlădescu, Uniformele armatei române de la începutul secolului al XIX-lea până la vic-
toria din mai 1945, pp. 62-67.

14 Horia Vl. Șerbănescu, O uniformă specific națională. 1868-1912, p. 21

Geniu Sanitari
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purtau tunică albastru deschis, pantaloni din postav gri și manta la fel ca infanteria. 
Echipamentul era format din raniță pătrată, din pânză gudronată neagră, pe care se fi -
xau gamela, foaia de cort și mantaua rulată în formă de potcoavă, iar deasupra raniței 
se fi xa geamantănașul din mușama neagră în care soldatul își ținea o parte din efecte. 
Sacul de merinde se purta în bandulieră pe șoldul drept, bidonul de apă (din sticlă sau 
metal), pe șoldul stâng, lopata mică de infanterie „Linneman” (introdusă în 1873), iar 
la gât militarul purta o „carte de identitate” din hârtie cerată, în care era trecut regi-
mental din care făcea parte.15

Uniformele fl otilei s-au modifi cat în 
1870,16 când marinarii au început să poarte 
o ținută devenită tradițională și care nu a 
cunoscut, până la Primul Război Mondial, 
decât mici modifi cări în anii 1875, 1882 și 
1903. Aceasta era formată din beretă bleu-
marin cu panglică pe care scria numele 
bastimentului, spențer bleumarin, bluză 
bleumarin cu guler albastru, cravată nea-
gră, tricou alb cu dungi orizontale albas-
tre, pantaloni largi bleumarin (sau albi pe 
timp călduros), o manta scurtă („cabana”), 
pantofi  sau cizme.17 Ofi țerii purtau, la marea ținută tip frac bleumarin, epoleți cu fran-
juri, bicorn negru, pantaloni bleumarin cu lampas auriu, centiron din mătase albastră, 
iar la ținuta de bord, redingotă cu cămașă albă și papion negru, șapcă bleumarin, pan-
taloni bleumarin fără lampas.18

Uniformele ofi țerilor și generalilor din corpurile speciale (statul-major al armatei, 
statul-major domnesc, aghiotanții domnești) erau ca la modelul general al armatei, cu 
chipiu roșu, eghileți și lampas roșu dublu (ofi țerii de stat-major), tunică bleumarin 
și pantaloni gri cu lampas roșu dublu, manta gri (ofi țeri din statul-major domnesc), 
bleumarin închis, pantaloni gri cu dublu lampas și vipușcă roșie, manta gri cu glugă și 
revere roșii și cizme negre (generalii și aghiotanții domnești).19

15 C.M. Vlădescu, op.cit., p. 71; Cornel I. Scafeș, Horia Vl. Șerbănescu, Corneliu M. Andonie, 
Ioan I. Scafeș, Armata Română în Războiul de Independență, 1877-1878, pp. 242-244.

16 C.M. Vlădescu, op.cit., pp. 70-71.
17 Armata Română în Războiul de Independență, p. 266.
18 H.Vl. Șerbănescu, op.cit., p. 24.
19 Descrierea uniformelor stat-majorului general, corpului de stat-major, stat-majorului domnesc, șco-

lilor militare, administrația centrală, justiția și comenduirea garnizoanei. Ediție oficială, București: 
Typographia Curții (Lucrătorii Asociați), 1874, pp. 3-22.

Școala militară
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2. Regulamentul privind uniformele armatei din 1873

Procesul de transformare și tipizare a ținutelor, cu modifi cări importante, a conti-
nuat prin intrarea în vigoare a Legii de organizare a armatei din 1872 și a „Regulamentului 
uniformelor” din 9/21 iunie 1873, prin care a fost păstrată cea mai mare parte a ținute-
lor din 1868. O caracteristică a fost extinderea culorii bleumarin la majoritatea ținutelor 
unităților din armata permanentă, precum și la cele teritoriale. Infanteria de linie a 
continuat să poarte același tip de uniforme – chipiu și tunică bleumarin, pantaloni și 
manta gri, cizme negre – iar vânătorii, tunici de culoare maro cu paspoale verzi, pălării 
negre cu pene negre, pantaloni gri și manta gri.20 

Infanteria teritorială, alcătuită din dorobanți, a moștenit de la grăniceri, din care 
proveneau, o uniformă inspirată din costumul țărănesc, compusă din căciulă „cucă”, ornată 
cu o pană de cocoș, ie și ițari albi și, pentru vremea nefavorabilă, o manta cenușie. Încălțămintea 
consta din opinci. Manșetele și contra-epoleții erau de culoare albastru deschis, iar man-
taua – gri. Din 12/ 24 februarie 1877, dorobanții au primit și cizme.21

Cavaleria permanent (roșiorii) a fost echipată cu căciuli negre, tunici roșii „a la hus-
sarde”, cu brandenburguri negre, pantaloni albi cu găitane negre, cu egretă roșie din 
păr de cal, călărașii – cu căciuli negre, cu fundul din postav roșu, cu egretă roșie din 
păr de cal, tunici din postav vânăt, de asemenea cu brandenburguri roșii, cu brâu roșu, 
leduncă și culoare distinctivă în funcție de regiment.

Cavaleria teritorială, călărașii și călărașii milițieni au preluat uniformele foștilor 
dorobanți călări – tunici bleumarin închis, cu brandenburguri roșii și pantaloni albi cu 
găitane – adoptată încă din 1856.22

Milițienii, urbani și rurali, dispuneau de bluză bleumarin cu guler, manșete, con-
traepoleți și bandă pe piept de culoare albastru-închis, restul era ca uniforma doro-

20 Ibidem pp. 21-27.
21 H.Vl. Șerbănescu, O uniformă specific națională, p. 23.
22 Descrierea uniformelor regimentelor de călărași și a călărașilor milițieni. pp. 3-13.

Stat major domnesc Stat major general
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23

banților, iar cei din garda orășenească au adoptat uniforma infanteriei, cu petlițe și 
manșete de culoare bleumarin, cu paspoale roșii.24

Ofi țerii de dorobanți și milițieni aveau uniforma infanteriei de linie, însă culoarea 
distinctivă era albastru deschis. Trebuie remarcat că dorobanții și călărașii au continu-
at să poarte uniforme ce aveau elemente cu un pronunțat specifi c românesc.

Pompierii, care din 1874 au primit și rolul de artilerie teritorială în caz de război, 
aveau coif de alamă, cu creastă de metal alb și panaș roșu, tunică bleumarin, pantaloni 
gri, manta gri, restul echipamentului fi ind asemănător cu cel al trupelor terestre.25

26Jandarmii pedeștri și călări au continuat să poarte uniforma decretată în 1868, 
uniformă căreia i s-au adus unele modifi cări, ce nu au schimbat alura generală a aces-
tor trupe. Au păstrat aceleași uniforme, ca în 1868, artileria, trupele de tren, geniștii, 
pontonierii, medicii și serviciul sanitar, uvrierii de administrație, intendența, admi-

23 Uniformele armatei române, p. 51; Cf. Uniformele Armatei Române 1830-1930, București, 1930, 65 p.
24 C.M. Vlădescu, op.cit., p. 80.
25 Ibidem, p. 81.
26 Ibidem, p. 37.

Cavaleria – Roșiori Călărași23

Geniu, Școala Militară și Pompieri26 Milițiile
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nistrația, elevii de școală militară, garda civică și miliția, uniforme identice cu cele ale 
infanteriei permanente.27

Prin Regulamentul din 1873, au fost instituite patru ținute: marea ținută, ținuta de 
serviciu, ținuta de campanie și ținuta de zi, deosebirile între aceste ținute se făceau, 
în principal, prin accesoriile (egrete, penaje, pompoane) care se purtau la coifuri, iar în cazul 
ofi țerilor, prin epoleți (metalici, cu franjuri, la marea ținută sau trefl ă, la celelalte ținute) și 
prin șarf (respectiv brâu, la cavalerie), pentru toate ținutele, mai puțin cea de zi. Ca o remarcă 
generală pentru această perioadă, se constată o diversifi care și modifi care a echipa-
mentului militarilor în sensul modernizării și funcționalității lor mai ales în campa-
nie, al modifi cării în mai mare măsură a culorilor uniformelor unor arme, care se vor 
distinge prin croiala tunicilor, cu unul sau două rânduri de nasturi, și prin paspoalele 
specifi ce.28 

Evoluția uniformelor militare este strâns legată de organizarea armatei, care are la 
bază legile obiective ale dezvoltării societății, pornind de la cerințele vieții sociale, de 
la structura economică și politică, de la faptul că modul de producție al vieții materiale 
determină procesul vieții sociale, politice și spirituale. Dezvoltarea uniformelor româ-
nești se încadrează în acest proces obiectiv întâlnit pe plan mondial, împrumutând 
de la uniformele epocii și infl uențând la rândul lor, impunând și păstrând un specifi c 
românesc în care un rol important îl are elementul tradițional care s-a transmis până 
astăzi. Piesele de uniformă militară sunt apreciate și ca obiect de artă reprezentativă, 
cu semnifi cație istorică și valoare emoțională, sunt păstrate ca mărturii ale trecutului, 
cu precădere în muzeele militare, devenite „arsenalul” uniformelor.

27 Descrierea uniformelor companiilor de gendarmi pedeștri, compania sanitară, compania lucrătorilor 
de administrație și compania de disciplină, pp. 3-10.

28 Armata Română în Războiul de Independență, p. 239.
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Uniformele Armatei Române (1830-1878)

Rezumat: Împrejurările politice și economice din veacurile precedente au făcut ca Principatele 
Românești să nu aibă la începutul secolului XIX, o putere militară organizată. În același timp, Rusia 
care în înaintarea sa spre Constantinopol, ocupase Principatele și se gândea la încorporarea lor, a fost 
silită în urma războiului din 1828-1829 să se mulțumească cu un condominium ruso-turcesc asupra lor, 
Moldova și Muntenia fi ind socotite sub suzeranitatea turcească și protectoratul rusesc.

Prin noile Constituții (denumite Regulamente Organice) impuse Principatelor Românești, rușii au 
creat din nou oștirea moldovenească și muntenească, dar le creaseră după chipul și asemănarea ar-
matelor lor și le dăduseră numai menirea de poliție.

În acest veac armata a muncit cu vrednicie, dezvoltându-se mereu, eliberându-se de sub stăpânirea 
străină, a participat la evenimentele din 1848 și la mișcarea pentru Unire. Cu toate că uniformele s-au 
schimbat de mai multe ori, după infl uențele rusești, franceze, germane și apoi iar franceze, sub care s-a 
dezvoltat armata, conform nevoilor vremilor mai noi, inima care a bătut sub toate felurile de mundiruri, 
tunici și bluze nu s-a schimbat, ci a fost mereu românească.

Cuvinte cheie: oștire, constituție, Principatele Române, uniforme militare, război, stăpânire străină, 
unire.

Romanian Army uniforms (1830-1878)

Abstract: Political and economic circumstances of previous centuries have made the Romanian 
Principalities not have in the early nineteenth century, an organized military power. At the same time 
Russia which in its submission to Constantinople, occupied the Romanian Principalities and thought of 
incorporating them, was forced after the war of 1828-1829 to settle for a Russo-Turkish condominium 
over them, Moldavia and Wallachia being considered under the Turkish suzerainty and Russian pro-
tectorate. With the new Constitution (the organic regulations) imposed to the Romanian Principalities, 
the Russians created again Moldavian and Wallachian army, but they had created them based on the 
image of their armies and had given them only the power of police.

In this century the army worked worthy and hard, constantly developing, freeing itself from foreign 
rule, participated in the events from 1848 and the union movement. Although the uniforms have changed 
several times after Russian infl uences, French, German and then French again, which developed the 
army to the needs of the newer times, the heart that beat under all kinds of shirts, jackets and blouses 
has not changed, has always been Romanian.

Keywords: army, constitution, Romanian Principalities, military uniforms, war, foreign rule, union.


