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Crearea Corpului grănicerilor transilvăneni a reprezentat un proces lung și anevo-
ios, presărat atât cu momente de cumpănă, cu răscoale și răzvrătiri, cât și încununat 
cu acte de vitejie și eroism, fapte a căror răsunet a străbătut o Europă întreagă. Atât în 
Transilvania, cât și în Principatele Române activitatea grănicerilor se desfășura în baza 
unui instructaj bine pus la punct. Chiar dacă erau recrutați din rândurile țăranilor, os-
tașii granițelor trebuiau să dovedească calități speciale: curaj, devotament, patriotism, 
disciplină. Militarizarea părții estice a Imperiului Habsburgic s-a realizat cu precădere 
cu ajutorul țăranilor români care, în urma unor profunde transformări sociale, econo-
mice și identitare, au devenit din iobagi, adevărați soldați ai Imperiului.1 La 12 noiem-
brie 1766 drepturile și obligațiile grănicerilor transilvăneni au fost enunțate într-un 
statut ce cuprindea o serie de reglementări de ordin militar și administrativ condiți-
onând ansamblul de drepturi de care benefi ciau grănicerii de îndeplinirea exemplară 
a obligațiilor. Conform Statutului grăniceresc principalele îndatoriri ale ostașilor de 
graniță erau apărarea granițelor, menținerea siguranței țării, prevenirea fraudelor de 
orice fel, împiedicarea importurilor și exporturilor clandestine, atât în timp de pace, 
cât și în timp de război. De asemenea, aceștia se ocupau și de instituirea de carantine 
pentru prevenirea răspândirii epidemiilor.2

Pe lângă atribuțiile de natură militară acest statut stipula o serie de obligații distric-
tuale și comunale, cum ar fi : munca în folosul comunității, prin care grănicerii constru-
iau sau reparau podurile, stăvilarele și digurile, săpau sau umpleau șanțurile, înălțau 

1 Cornelia Cocan, Un eton românesc, Brașov: Editura Universității Transilvania, 2006, pp. 8-9.
2 Carl Gollner, Regimentele grănicerești din Transilvania 1764-1851, București: Editura Militară, 

1973, p. 58.
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îngrăditurile sau construiau drumuri ori munca în folosul Bisericii, prin care aceștia 
se angajau să procure lemne de foc pentru preot, să ajute la renovarea parohiei ori la 
construcția bisericii. Nu în ultimul rând, grănicerii aveau obligația de a duce o viață 
plină de valori morale, fără confl icte atât în sânul familiei cât și în societate. Toate aces-
te măsuri au ajutat, deopotrivă, Statul și comunitățile grănicerești, în vederea obținerii 
unei dezvoltări economice sau educaționale accelerate. Printre altele, grănicerilor le 
revenea îndatorirea de a servii ca ajutoare spre funcționarea serviciului poștal.3

În ceea ce privește instrucția militară, Statutul prevedea ca grănicerii să facă pre-
gătiri duminica și în zilele de sărbătoare, iar armele erau primite la prima echipare. 
Ofi țerii aveau datoria de a supraveghea păstrarea și îngrijirea acestora, iar eventualele 
stricăciuni ce ar fi  putut să apară asupra armelor și echipamentului trebuiau achitate 
de către ostași. Uniforma trebuia procurată prin mijloace proprii, iar serviciul militar 
obligatoriu era stabilit, conform Statutului, la 7 ani. Nu în ultimul rând, prevederea 
statutului, care îi elibera pe țărani de iobăgie, dar oferirea statutului de militari a stâr-
nit puternice nemulțumiri în rândul nobilimii maghiare.4

Respectarea obligaților enunțate mai sus era răsplătită printr-o serie de benefi cii. 
Pentru serviciile prestate, grănicerii erau plătiți cu 4 crăițari pe zi pentru infanteriști 
și 8 crăițari, pentru călăreți. Soldații grăniceri erau scutiți de trimiterea ca recruți în 
cadrul regimentelor de linie, erau scutiți de anumite dări, precum și de alte servicii 
către ofi țeri, subofi țeri și funcționari, care nu derivau din serviciul militar. Serviciile de 
interes obștesc, la care contribuiau și grănicerii, erau remunerate, iar averile grănice-
rilor decedați treceau în posesiunea moștenitorilor, și nu în posesiunea Împărăției. În 
urma mișcărilor religioase de care am pomenit, în subcapitolul anterior și a atitudinii 
ostile față de militarizare determinate de constrângerile religioase, Statutul reglementa 
dreptul fi ecărui soldat de a-și păstra religia. Erau prevăzute pedepse pentru cei ce îm-
piedicau exercitarea acestor norme din Statut.5

Un alt set de reguli menit a le servi grănicerilor drept îndreptar comportamental 
pentru timpul petrecut în postul de pază și pentru viața de zi cu zi era Normativul 
Grăniceresc. Una din principalele obligații cuprinse în acesta era frecventarea instituți-
ilor școlare înfi ințate, în acest scop, de către administrația austriacă.6 Constituirea șco-
lilor grănicerești centrale sau capitale a însemnat apariția primei forme de învățământ 
militar atestată documentar. Acestea erau frecventate de fi ii grănicerilor din satele care 
aparțineau companiei unde funcționa școala, în cadrul lor studiindu-se scrierea, citi-

3 Valeriu Șotropa, Districtul grăniceresc năsăudean și locul său în lupta pentru progres social și 
libertate națională a românilor din Transilvania, Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1975, pp. 200-201; 
Emil Micu, Contribuțiuni la istoricul regimentului grăniceresc I valah, București: Institutul de 
Istorie Natională, 1943, p. 26.

4 Dumitru Enache (coord.), Istoria trupelor române de grăniceri, București: Editura Militară, 
1987, pp. 81-82.

5 Valeriu Șotropa, op.cit., pp. 201-202.
6 Cornelia Cocan, op.cit., pp. 13-14.
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rea, caligrafi a, socotirea, religia, vocabularul german și inclusiv câteva noțiuni de eco-
nomie. De asemenea, școlarii luau parte și la cursuri de pregătire militară. Ca limbă 
de predare se folosea româna și uneori germana iar cursurile erau obligatorii pentru 
toți fi ii de grăniceri cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani și se desfășurau cu precădere 
iarna, timp de 27 de ore săptămânal.7 Apariția acestui sistem educațional a determi-
nat nașterea conștiinței naționale, dezvoltată sub infl uența Școlii Ardelene, grănice-
rii ajungând să trimită Curții de la Viena un memoriu, în care cereau recunoașterea 
românilor ca națiune constituțională, iar mai apoi să se enumere printre semnatarii 
programului Supllex Libellus Valachorum.8 Cătanele negre erau oameni înalți, puternici 
și harnici, care odată cu educația primită la școlile grănicerești au învățat să ducă o 
viață armonioasă, cinstită, echilibrată și impregnată de rigurozitatea impusă de servi-
ciul militar. Sarcinile de natură militară au devenit pentru ei un fel de a fi , mentalitatea 
grănicerească putând fi  întâlnită în localitățile grănicerești mult timp după desfi ința-
rea regimentelor de graniță.9

Sistemul de apărare al frontierelor statului s-a desfășurat și în Principate, iar mai 
apoi în regatul României, într-un mod similar celui transilvănean. Îndatoririle și drep-
turile ostașilor de graniță din cele două țări române au fost cuprinse de-a lungul tim-
pului în mai multe acte normative care reglementau toate aspectele sarcinilor, drep-
turilor și conduitei grănicerești. Primul regulament grăniceresc, în adevăratul sens al 
cuvântului, denumit „Reguli generale pentru străjuirea granițelor”, apărut în 1850, 
prevedea îndatoririle fi rești ce rezultau din slujba de apărător al granițelor, punea 
mare accent pe disciplină și stabilea în detaliu atribuțiile întregului personal grănice-
resc, sublinia importanța pregătirii militare și prevedea sancțiuni pentru orice abatere 
de la îndatoririle slujbei. În acest sens una din principalele atribuții ale comandanților 
de batalioanelor era să execute des inspecții la pichetele grănicerești. Spre deosebire de 
sistemul transilvănean, în țările române, uniforma militară era oferită gratuit, însă din 
cauza lipsei de fonduri echiparea cu arme de foc a soldaților a fost realizată treptat.10

Adoptarea Legiuirii a fost însoțită, după obiceiul vremii, de o „poruncă” în care era 
menționată deopotrivă răsplata ca urmare a îndeplinirii exemplare a serviciului mili-
tar și sancțiunile în caz contrar: „Străjuirea granițelor, luând organizație noua va trage 
asupra-i osebită a noastră băgare de seamă, de aceea chemăm toată luarea aminte a 
șefi lor de părți mari și mici în general asupra importanței misii ce li se încredințează, 
dându-li-se în cunoștință cu hotărâre, că precît felul și activitatea întru exacta îndepli-
nire a datoriilor se vor încuraja de către noi prin răsplătire potrivite cu meritul fi ecăru-
ia, cu atât nesilința, slaba îngrijire și lenevirea vor fi  pedepsite”.11 La scurt timp după 

7 Alexandru Bucur, „Contribuții la istoria învățământului brașovean. Școlile de grăniceri și 
grănicerești”, Acta Terrae Fogarasiensis, 2014, pp. 354-355.

8 Cornelia Cocan, op.cit., pp. 19, 23.
9 Ibidem.
10 Dumitru Enache (coord.), op.cit., pp. 120-121.
11 Buletinul Ofi cial al Principatului Țării Românești, București, nr. 58, din 23 iulie 1850.
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stabilirea atribuțiilor comandanților punctele de trecere a frontierei au crescut, aceștia 
având obligația de a viza pașapoarte și de a supraveghea activitatea vameșilor, pentru 
a nu-i lăsa să comită nereguli și să descurajeze contrabanda. Paza frontierelor se exer-
cita prin patrulări pe trasee bine stabilite pe timp de noapte, iar ziua, prin observare, 
din foișoare sau zone cu vizibilitate mare asupra liniei de graniță. Grănicerii își exerci-
tau serviciul în trei schimburi, rămânând la pichet câte o săptămână, iar următoarele 
două le petreceau acasă, lucrând pământul. Cu toate acestea, trebuiau să fi e perma-
nent pregătiți pentru a putea răspunde ordinelor, pentru a ajuta la prinderea infrac-
torilor și pentru a lua parte la programul de pregătire. În cazul descoperirii epidemii-
lor, mărfurilor alterate ori a neconcordanțelor dintre mărfuri și documente, grănicerii 
aplicau, după caz, măsuri de carantină, de întoarcere a mărfurilor și a persoanelor. De 
asemenea, aveau obligația de a aresta și preda organelor competente indivizii afl ați în 
urmărire care intenționau să treacă granița.12

Pentru consolidarea apropierii grănicerilor și pentru o centralizare a grăniceriei din 
cele două Principate, începând cu 1863 s-au desfășurat tabere de instrucție militară 
comune. În același an au fost introduse „Instrucțiunile provizorii pentru întreținerea 
armelor în corpul de grăniceri” în rândurile cărora era prezentată răspunderea perso-
nală a șefului de Corp pentru conservarea și întreținerea armamentului și munițiilor, 
fi ecare batalion numind câte un ofi țer care se îngrijea în mod special de această pro-
blemă. Acest ofi țer „va ține școală tuturor ofi țerilor batalionului său, de modul cu care 
trebuie a se desface și încheia o pușcă, precum și modul de întreținere arătat în aceste 
instrucții ... fi ecare șef de companie trebuie să facă des inspecția armelor companiei 
sale în front sau în cazarmă, el trebuie să vadă cel puțin odată pe lună țeava și oțelele 
scoase din pat”.13

Serviciului militar al grănicerilor se desfășura, în mod regulat, pe durata a cinci ani, 
timp în care aceștia trebuiau să participe (începând cu reglementările legislative emise 
în 1888) la 150 de zile de instrucție, și anume 60 de zile în primul an, 40 în al doilea, 20 
în al treilea și câte 15 în ultimii doi ani. În timp de război, pe lângă atribuțiile de pază și 
protecție a frontierelor, grănicerilor le erau suprapuse atribuțiile trupelor regulate de 
armată, îndeplinind asemeni acestora, dispozițiile Marelui Stat Major. Odată cu înca-
drarea în Corpul grăniceresc, noii membri primeau statut de militari, aveau dreptul la 
proprietate, primeau o soldă lunară și anumite scutiri de taxe și impozite.14

Ulterior Marii Uniri asistăm la reorganizarea frontierelor și la uniformizarea regu-
lamentelor grănicerești. Pentru o desfășurare cât mai efi cientă a pazei frontierelor, în 
perioada interbelică a fost editat Manualul Grănicerului. Corpul grănicerilor, alcătuit 
de acum din personal specializat, era cel dintâi care trebuia să opună rezistență în ca-
zul unui atac armat, până la sosirea trupelor operative. Experiențele Primului Război 

12 Sever Neagoe, Ilie Tender, Gheorghe Văduva, Istoria grănicerilor și a începutului Poliției de 
Frontieră, București: Editura Scaiul, 2004, pp. 154-155.

13 Monitorul Oastei, nr. 31, din 16 septembrie 1863, pp. 549-555.
14 Dumitru Enache (coord.), op.cit., pp. 200-218.
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Mondial au determinat apariția unei noi sarcini de îndeplinit pentru soldații de graniță 
și anume supravegherea cu maximă atenție a teritoriilor vecine și raportarea imediată 
a eventualelor mișcări de trupe în vederea contracarării posibilelor atacuri din partea 
acestora. De teama izbucnirii unui nou război acestora le-a fost impusă instrucția de 
infanterie pentru a putea fi  capabili să respingă potențialele atacuri.15

Camaraderia, loialitatea și îndeplinirea fără obiecții a oricăror ordine reprezentau 
calitățile obligatorii, pe care grănicerul trebuia să le dovedească. Acesta trebuia mânat 
în acțiuni de dragostea de neam, drapel, conducător și țară. Statutul de grănicer și 
îmbrăcarea uniformei militare trebuiau să aducă în inima ostașului numai motive de 
laudă și de mândrie.16 Una din atribuțiile deosebit de importante ale șefului de pichet 
și, defapt a fi ecărui grănicer în parte, era cunoașterea în amănunt a porțiunii de fron-
tieră unde își desfășurau serviciul precum și a zonei de 10 km înspre interiorul țării, a 
tuturor potecilor, drumurilor sau oricăror puncte de trecere în țara vecină. Aceștia tre-
buiau să fi e la curent cu ocupația localnicilor din satele aparținând zonei lor de compe-
tență și să consemneze orice ilegalitate, fi e ea minoră, apărută în zonă. Șeful de pichet 
avea în atribuții verifi carea echipamentului grănicerilor și înștiințarea acestora cu pri-
vire la programul desfășurării serviciului de pază, fără a le da detalii despre direcția 
de patrulare sau despre misiune.17 Efectuarea stagiului militar era prima și cea mai im-
portantă datorie a fi ecărui bărbat, vârsta prevăzută pentru înrolare fi ind 21 de ani. Nu 
după mult timp, recrutul trebuia să depună jurământul militar pentru Rege și Țară. 
Acest act simbolic desfășurat în fața preotului, comandanților și a fraților de arme, cu 
mana pe cruce și pe drapel, reprezenta asumarea apărării Țării și a Regelui, chiar și cu 
prețul vieții. Acest moment era unul de sărbătoare, ritualic am putea spune și însemna 
primul pas înspre maturizare.18 Din totalul celor 29 de ani de serviciu militar, primii 5 
îi reprezentau perioada activă, următorii 15 ani reprezentau perioada trecerii în rezer-
vă, iar ultimii 9 trebuiau petrecuți în rândul milițiilor. Vizarea anuală a livretului mili-
tar la centrele de recurtare era obligatorie, se desfășura între 1 noiembrie și 31 ianuarie, 
iar scopul acestor campanii era calcularea efectivelor militare apte pentru mobilizare. 
Neprezentarea la centre aducea după sine chemări în instanță și pedepse.19

Insubordonarea era pedepsită cu închisoarea, între 1 și 5 ani pe timp de pace, ori cu 
muncă silnică în caz de asediu sau război, încălcarea consemnelor se pedepsea cu în-
chisoare între 2 luni și 2 ani, în funcție de gradul grănicerului acuzat, iar cel ce executa 
cu bună știință ilegalități, fi e și din ordinul superiorului, era pedepsit în conformitate 

15 Ibidem, pp. 261-263.
16 S.O. (autor necunoscut), „Cinstea de a fi  ostaș”, Grănicerul- Publicație lunară pentru educația 

ostașului grănicer, februarie, 1936, p. 22.
17 T. (autor necunoscut), „Învață că-ți prinde bine”, Grănicerul- Publicație lunară pentru educația 

ostașului grănicer, septembrie, 1937, p. 112.
18 O. (autor necunoscut), „Educația ostășească”, Grănicerul- Publicație lunară pentru educația os-

tașului grănicer, aprilie, 1937, p. 53.
19 R. (autor necunoscut), „Din datoriile militare ale ostașului după liberare”, Grănicerul- Publicație 

lunară pentru educația ostașului grănicer, iulie-august, 1932, pp. 72-73.
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cu Codul Penal. Folosirea echipamentelor și bunurilor unității în afara scopului lor 
ofi cial și tăinuirea infracțiunilor, erau de asemenea pedepsite cu închisoarea. Lașitatea, 
dezertarea și trădarea puteau fi  pedepsite inclusiv cu moartea.20 Specializarea grăni-
cerilor s-a produs treptat, aceștia ajungând de la simpli țărani, muncitori ai pămân-
turilor, la militari profesioniști care puteau concura oricând cu soldații de graniță ai 
altor state europene. Grănicerii ajung să fi e, pe de o parte, un pilon de bază al Armatei 
Române, iar pe de alta, o categorie apreciată și respectată.

Statutul grănicerului: aspecte legislative

Organizarea și funcționarea instituției grănicerești a fost reglementată, de-a lungul 
timpului, printr-o serie de acte și regulamente a căror menire a fost responsabilizarea os-
tașilor de graniță în vederea asigurării unei temeinice apărări a frontierelor. Bunăstarea, 
prosperitatea și siguranța statului erau idealurile la care se aspira, grănicerii jucând un 
rol important în îndeplinirea acestora. Prin apărarea frontierelor și intervenția în caz de 
atac, serveau în mod direct la scopul apărării țării iar împiedicarea contrabandei, a tre-
cerii frauduloase a graniței și prin instituirea carantinelor contribuiau la încercarea asi-
gurării prosperității și bunăstării populației. Pentru o funcționare optimă a cestui corp, 
reglementările și proiectele legislative cuprindeau organizarea, respectiv modifi carea 
administrativă a acestui corp militar, în cadrul lor fi ind prezentate obligațiile ostașilor 
de la granițe, enumerate benefi ciile apartenenței la Corpul grăniceresc și nu în ultimul 
rând, fi ind prevăzute pedepse în cazul executării defi citare a ordinelor primite. Ca pre-
ambul al legislației grănicerești din Transilvania, a servit Patenta Imperială, emisă de 
Curtea Vieneză la 16 martie 1764. Aceasta reprezenta nucleul viitorului Regulament 
grăniceresc în care erau stabilite drepturile, privilegiile și obligațiile grănicerilor ro-
mâni. Sancționarea acestuia s-a făcut doi ani mai târziu, în 12 noiembrie 1766, de către 
împărăteasa Maria Tereza, luând astfel naștere prima „constituție” grănicerească. Prin 
acest act, grănicerii erau declarați oameni liberi, erau scutiți de anumite taxe și impozite 
și era subliniată necesitatea și importanța „acestor miliții naționale de graniță”, și anu-
me „binele propriu și al patriei, păstrarea ordinei interne și apărarea întregului impe-
riu”. Regulamentul era tradus în limba română și dat spre învățare tuturor grănicerilor 
care știau să citească, iar celor ce nu știau citi le era recitat și explicat în detaliu pentru ca 
fi ecare grănicer să cunoască și să respecte cu sfi nțenie prevederile lui.21

Pe lângă partea esențială și anume reglementarea îndatoririlor și drepturilor gră-
nicerilor, acest act lămurea mai aprofundat ori doar tangențial și alte problematici de 
organizare și funcționare a districtelor gănicerești precum problemele de ordin soci-
al, militar, religios, economic și fi nanciar. În ceea ce privește participarea la război a 
trupelor de grăniceri, Regulamentul menținea prevederile Patentei Imperiale și stipula 
organizarea diferită a trupelor în timp de război comparativ cu aceea existentă pe timp 

20 C.S. (autor necunoscut), „Noul Cod al Justiției Militare”, Grănicerul- Publicație lunară pentru 
educația ostașului grănicer, iulie-august, 1937, pp. 109-110.

21 Valeriu Șotropa, op.cit., p. 78.
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de pace. Din punct de vedere militar, se aplicau regulamentele generale de exerciți, 
instrucție și serviciu al armatei, mai precis cele emise în 1769, 1807 și 1845. Sub aspect 
penal se aplica Articolul de Război.22 De regulă, cei ce participau la un război nu mai 
participau la următorul. Atât în timp de pace, cât și pe timp de război toți grănicerii 
aveau obligația de a lua parte la instrucție și la trageri, duminica, în localitățile de domi-
ciliu, sub conducerea comandanților de companii și de batalioane. După înrolare fi eca-
re grănicer primea un suman, cioareci, opinci, centură și harnașament de piele, ulterior 
fi ind obligat să și le procure singur. Muniția și armele albe se completau de către stat ori 
de câte ori erau consumate justifi cat. Potențialele stricăciuni erau suportate de soldat iar 
controlul armamentului era una din principalele sarcini ale fi ecărui comandant.23

În ciuda faptului că regulamentul acoperea o sumedenie de aspecte, legate de or-
ganizarea și funcționarea regimentelor, anumite chestiuni rămâneau patronate de 
dreptul comun. Aspecte precum raporturile juridice, problemele legate de succesiune, 
de contracte și de persoane erau acoperite de Codul Civil austriac, apărut la 1 ianu-
arie 1812, care a fost ulterior tradus și tipărit în limba română, sub titlu de „Cartea 
legilor pravililor de obște părgărești”. Treptat s-au emis numeroase acte normative 
speciale care făceau referire la noi instituții create în comunitățile grănicerești sau cu 
scopul completări ori modifi cării regulamentelor regimentelor confi niare transilvane. 
Motivul emiterii unui număr ridicat de acte normative referitoare la comunitățile care 
alcătuiau Corpul grăniceresc din Transilvania se datora necesității completării aspec-
telor organizatorice privitoare la acest Corp, ținându-se seamă de creșterea numeri-
că a acestor comunități, de dezvoltarea lor economică și culturală. Toate aceste acte 
normative, cu caracter special, aplicate în zonele regimentelor grănicerești (elaborate 
ținându-se cont de particularitățile acestor teritorii, a nevoilor populației și a scopului 
organizării acesteia) fac ca legislația graniței să fi e una specială, cu caractere proprii, 
un adevărat „drept grăniceresc” public și privat.24

În Țările Române, până la instituționalizarea grăniceriei, odată cu Regulamentele 
Organice, au existat o serie de reglementări de natură legislativă, ale căror prevederi 
stabileau, printre altele, și organizarea și funcționarea formațiunilor de plăieși și pote-
cași de la frontierele celor două state. Printre acestea se numără „Actul osăbit pentru 
prințipaturile Moldova și Țara Românească” sau „Regulamentul pentru carantine”. 
În 1834 a fost adoptată în Țara Românească „Legiuirea asupra pazii”, care reglementa 
asigurarea pazei granițelor cu ajutorul oamenilor din localitățile de pe linia frontie-
rei. În ciuda acestui fapt, tronsoanele importante rămâneau păzite de trupele de linie. 
Adoptarea acestui act avea două motivații: exista deja tradiția apărării frontierelor cu 
ajutorul localnicilor prin așa-numitele Miliții și necesitatea extinderii efectivelor mili-
tare ale celor două țări, în pofi da interdicțiilor impuse de puterile suzerane și protec-
toare. Prin aceasta se stabilea ca pe linia Dunării paza unui punct să fi e asigurată de cel 

22 Ibidem, p. 82.
23 Sever Neagoe, Ilie Tender, Gheorghe Văduva, op.cit., p. 128.
24 Valeriu Șotropa, op.cit., pp. 80-86.



92

puțin 120 de familii iar unde acest lucru nu era posibil se permitea unirea mai multor 
sate. Pe granița montană era prevăzut un „paznic la 20 de familii supuse capitației”.25

O nouă reorganizare a pazei hotarelor a fost întreprinsă de domnitorul Barbu 
Știrbei, care a creat un Corp al grănicerilor cu un statut bine defi nit, în cadrul Armatei. 
Divanul obștesc a votat la 14/23 iulie 1850 „Legiuirea pentru organizația grănicerilor” 
care extindea considerabil prevederile legii din 1834. Prin această reorganizare, Corpul 
grănicerilor prelua, pe lângă vechile tronsoane de pază, și porțiunile apărate până la 
acea vreme de regimentele de linie. Comparativ cu legea anterioară, acesta clarifi ca 
modalitățile de organizare și pregătire militară, precum și îndatoririle și drepturile os-
tașilor. Odată cu legea din 1850, pentru asigurarea optimă a controlului navigației pe 
Dunăre, s-au mai adăugat celor 18 caiace existente încă 3 șalupe canoniere, dislocate la 
Turnu, Brăila și Giurgiu, înfi ințându-se totodată „Comandamentul șalupelor” Această 
lege a fost completată pe parcursul domniei lui Barbu Știrbei cu o serie de „porunci” 
care reglementau în amănunt chestiuni precum atribuțiile comandanților de punct-uri, 
pedepse, pentru complicii trecătorilor clandestini, sau detalii administrative și regula-
mentele de ordine interioară din cadrul pichetelor.26

După unirea celor două Principate, Alexandru Ioan Cuza a urmărit creștere auto-
nomiei statale, atât prin unifi carea și modernizarea Armatei, cât și prin întărirea pazei 
și apărarea frontierelor. Astfel, în bugetele din 1860 au fost prevăzute fonduri distincte 
pentru paza hotarelor. Un prim pas în vederea perfecționării Corpului de grăniceri 
a fost făcut în 1863 prin introducerea „Instrucțiunilor provizorii pentru întreținerea 
armelor în Corpul de grăniceri” prin intermediul căruia instrucția referitoare la ma-
nevrarea, conservarea și întreținerea armelor era predată fi ecărui membru al Corpului 
de grăniceri prin intermediul șefului de corp (inspectorul). Datorită evoluției politicii 
externe, pe care Principatele au avut-o în următorii ani, a fost necesară emiterea unor 
noi reguli care să corespundă noilor nevoi ale trupelor de grăniceri, fapt pentru care, 
în 1869, a fost emis „Regulamentul pentru Inspectorul de grăniceri” prin care se punea 
ordine în activitatea și sarcinile ofi țerilor și subofi țerilor.27 După venirea Regelui Carol, 
Armata țării a fost reorganizată conform „Legii puterii armate” din martie 1872, prin 
care Corpul militar era împărțit în 4: Armata permanentă cu rezervele, Armata terito-
rială, compusă din grăniceri și dorobanți și rezervelor lor, Milițiile și Garda orășeneas-
că. Corpul grănicerilor a fost desfi ințat, efectivele acestuia intrând sub comanda regi-
mentelor de dorobanți. În aproximativ patru ani numărul companiilor de dorobanți de 
frontieră ajungea la 56, având 644 de pichete, cu un efectiv total de 12.244 de soldați.28

Implicarea României în Războiul ruso-turc, fi nalizat cu obținerea independen-
ței României, a determinat reorganizarea trupelor de dorobanți, astfel încât să sati-
sfacă nevoile de apărare a noilor teritorii intrate sub jurisdicția statului român. Din 

25 Dumitru Enache (coord.), op.cit., pp. 104-105.
26 Sever Neagoe, Ilie Tender, Gheorghe Văduva, op.cit., pp. 152-156.
27 Dumitru Enache (coord.), op.cit., pp. 134-149.
28 Ibidem, pp. 156-157.
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acest considerent, în 1888 s-a eliberat „Regulamentul asupra serviciului și instrucției 
dorobanților”, care insista asupra responsabilității dorobanților pentru îndeplinirea 
exemplară a pazei frontierei.29 Datorită noului context politic, a dorinței de recunoaș-
tere a independenței de stat și a apărării integrității teritoriale, grănicerii dorobanți 
au fost nevoiți să coopereze cu nou înfi ințata Jandarmerie.30 Noi reglementări asupra 
organizării și funcționării trupelor de apărare a frontierelor s-au adoptat în 1903 prin 
votarea „Legii pentru instituirea Corpului de grăniceri”, prin care se desfi ința siste-
mul de „trupe cu schimbul” (prin care grănicerii executau serviciul de paza timp de 
o săptămână, următoarele două dedicându-le activităților gospodărești) și se atribuia 
serviciul de graniță unor militari cu instruire superioară, capabili să respingă orice ten-
tativă de trecere ilegală a frontierei pe timp de pace, iar pe timp de război, capabili să 
facă față oricărui atac al trupelor inamice. Conform noului cadru organizatoric în 1906 
a intrat în vigoare „Regulamentul serviciului grănicerilor” care, pe lângă aspecte de 
ordin general, făcea referire și la modalitățile de recrutare și instruire a grănicerilor.31

Conform acestuia, atribuțiile grănicerilor erau cât se poate de clar prezentate și 
constau în :

„1. A apăra linia de fruntarie în contra încălcărilor de orice natură și a îngrijirii de 
semnele existente de hotar să nu fi e distruse, dislocate ori schimbate;

 2. A garanta stăpânirea bunurilor naționale și publice, neîngăduind străinilor a 
încălca zona fruntariilor, ori a trage foloase din clădirile, carierele, minele, pădurile, 
livezile, lacurile, izvoarele și apele afl ate pe această zonă;

3. A opri să nu intre în țară sau să iasă din țară nici o persoană, decât numai pe la 
punctele de vamă;

4. A urmări și împiedica introducerea în țară sau ieșirea peste fruntalie, înafară de 
punctele vamale, a mărfurilor de orice natură, precum și de a constata orice contraven-
ție la legile vamale și ale monopolurilor statului”.32

În 1912 a intrat în vigoare „Legea pentru reorganizarea Corpului de grăniceri”, o 
lege completă care avea în vedere toate aspectele referitoare la activitatea trupelor de 
grăniceri. Aceasta prevedea clar că paza și supravegherea frontierei era executată de 
un corp de trupă cu titulatura de „Corpul de grăniceri”. Instrucția trupelor era simila-
ră cu cea a infanteriei, însă, cu unele elemente specifi ce și era asigurată de Ministerul 
de Război. În același an s-au reglementat și modalitățile de control a trecerii frontierei, 
prin intermediul „Legii asupra pașapoartelor”, dreptul de a constata infracțiunile la 
regimul vamal prin „Legea general a vămilor” și dreptul de a descoperi contravenții 
prin „Legea pentru administrarea monopolurilor statului”.33

29 Monitorul Ofi cial, nr. 31/ 1889, pp. 788-792.
30 Constantin Că ză niș teanu (coord.), Documente privind istoria militară a poporului roman, 1888, 

București: Centrul de Studii și Cercetări de Istorie și Teorie Militară, 1974, p. 191.
31 Dumitru Enache (coord.), op.cit., pp. 206-210.
32 Monitorul Oastei, nr. 15 din 31 martie 1904, p. 201.
33 Dumitru Enache (coord.), op.cit., pp. 215-216.
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„Legea grănicerilor” a fost promulgată la 26 februarie 1915 și a rămas în vigoa-
re până după cel de-al doilea război mondial. În ciuda faptului că aceasta nu aducea 
schimbări majore în organizare și funcționarea trupelor, „Regulamentul grănicerilor”, 
emis la 25 mai 1915, era mult mai bine structurat decât cel anterior, defi nind o nouă 
organizare adaptată situație internaționale de la acea vreme. Din acest motiv au fost 
înfi ințate batalioanele de instrucție. Această lege reglementa stabilirea atribuțiilor 
Corpului de grăniceri de către Marele Stat Major în timp de război.34

Enumerarea reglementărilor și evoluțiile legislative, la care a fost supus Corpul 
grănicerilor, surprinde evoluția treptată, etapizată a acestuia și marchează devenirea 
lui, de la o formațiune de apărare a granițelor susținută, de către țărani, la un corp 
militar bine închegat, cu militari profesioniști, capabili, cu virtuți dintre cele mai alese. 
Calitățile deosebite arătate de grănicerii ardeleni în luptele din vestul Europei, împo-
triva lui Napoleon, ori vitejia grănicerilor români din Războiul de Independență au 
fost remarcate și admirate la nivel european. Constituirea Corpului de grăniceri a fost 
un proces îndelungat, presărat uneori cu momente difi cile, pline de tensiune. Nu pu-
ține au fost vremurile marcate de neînțelegeri între autorități și ostașii de la graniță, 
atât în Transilvania, cât și Principate și ulterior, în Regat. Rolul grănicerilor a fost unul 
foarte important, similar în cele două state, în ciuda evoluției legislative diferite dintre 
cele două modele de organizare a sistemelor de apărare ale frontierei. Specializarea 
acestor trupe a dus la profesionalizarea instituției, care a favorizat ulterior crearea 
unui regulament ofi cial și a unui statut unitar privind regimul de pază a frontierelor 
României Mari.

34 Ibidem, p. 217.
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Calităţile şi atribuţiile grănicerului

Rezumat: Crearea Corpului grănicerilor, în Principatele Unite și în Transilvania, a reprezentat un 
proces lung și difi cil. Funcționarea instituției grănicerești a fost reglementată prin acte, regulamente și 
legi speciale. Legislația, referitoare la grăniceri, a modernizat acestă instituție, în concordanță cu nor-
mele occidentale ale secolului al XIX-lea. Rolul grănicerilor a fost creșterea responsabilității grănicerilor, 
în apărarea frontierelor. Conform Statutelor grănicerilor principalele îndatoriri ale ostașilor de graniță 
erau apărarea frontierelor, prevenirea fraudelor de orice fel, împiedicarea importurilor și exporturilor 
clandestine, atât în timp de pace, cât și de război, instituirea de carantine pentru prevenirea răspândirii 
epidemiilor. În timp de război, pe lângă atribuțiile de pază și protecție a frontierelor, grănicerilor le erau 
suprapuse atribuțiile trupelor regulate de armată, îndeplinind asemeni acestora, dispozițiile Marelui 
Stat Major. Ca factori de securitate teritorială a statului, grănicerii contribuiau la pacea, bunăstarea și 
prosperitatea statului.

Grănicerii transilvăneni erau recrutați din rândul țăranilor români, dar erau educați să dovedească 
calități speciale: camaraderie, curaj, devotament, patriotism și disciplină. Grănicerii își exercitau servi-
ciul în trei schimburi, rămânând la pichet câte o săptămână. În celelalte săptămâni se întorceau acasă, 
pentru a-și lucra pământul. Constituirea școlilor grănicerești transilvănene a însemnat apariția primei 
forme de învățământ militar. Aceste școli au fost frecventate de fi ii grănicerilor, din satele care aparți-
neau companiei unde funcționa școala. În școlile grănicerești se studiau matematica, citirea, caligrafi a, 
religia, limba germană și câteva noțiuni de economie. De asemenea, școlarii luau parte la cursurile de 
pregătire militară.

Cuvinte cheie: Transilvania, Principatele Unite, grăniceri, legislație, școli pentru grăniceri, instrucție.

Qualités et attributions du garde-frontière

Résumé : La création du corps des gardes-frontières dans les Principautés Unies et en Transylvanie 
a été un processus long et diffi cile. Le fonctionnement des garde-frontières était régi par des lois, des 
règlements et des lois spéciales. La législation concernant les gardes-frontières a modernisé cette institu-
tion, conformément aux règles occidentales du XIXe siècle. Le rôle des gardes-frontières était d’accroître 
la responsabilité dans la défense des frontières. Selon le Loi de gardes-frontières, les gardes-fron-
tières avaient pour tâches principales de défendre les frontières, d’empêcher toute forme de fraude, 
d›empêcher les importations et les exportations clandestines, en temps de paix comme en temps de 
guerre, de mettre en place des quarantaines pour empêcher la propagation des épidémies. En temps 
de guerre, outre les fonctions de garde et de garde-frontière, les gardes-frontières se chevauchaient 
avec les devoirs des troupes de l›armée régulière, conformément aux dispositions du Grand État-Major. 
En tant que facteurs de sécurité territoriale, des garde-frontières, contribuaient à la paix, au bien-être 
et à la prospérité de l’État.

Les gardes-frontières de Transylvanie ont été recrutés parmi les paysans roumains, mais ils ont 
été formés pour prouver des qualités particulières: camaraderie, courage, dévouement, patriotisme 
et discipline. Les gardes-frontières ont servi dans trois équipes et sont restés au piquet pendant une 
semaine. Le reste des semaines, ils rentraient à la maison pour travailler leur terre. La création d’écoles 
frontalières en Transylvanie a entraîné l’émergence de la première forme d’éducation militaire. Ces 
écoles étaient fréquentées par les fi ls des gardes-frontières, des villages appartenant à la compagnie 
où l’école fonctionnait. Dans les écoles frontalières ont été étudiés les mathématiques, la lecture, la 
calligraphie, la religion, l’allemand et quelques notions d’économie. Aussi, des écoliers ont participé à 
les cours de formation militaire.

Mots-clés : Transylvanie, Principautés Unies, Transylvanie, gardes-frontières, législation, l´écoles 
pour les gardes-frontières, formation.


