
CONDIŢIILE DE MUNCĂ ÎN SERVICIILE PRIMĂRIEI 
ORAŞULUI BUCUREŞTI (1880-1900) 

de P. CINCEA 

Oreş,terea numerică a clasei muncitoare constitui:e principaJlUll. factor 
al evoluţiei sociale din Romînia, în ultimele decenii ale secolului XIX. Prin 
dezvoil1tiarna caipi:tia:lisimuluii, un nl.l!ffiăr mereu crescînd de muncitori era cu
prins în în:breipninderill,e p:a'l1tliic'l.l!l1are. N:U1I11eroşi mundtori lu.erau în i:nsititu
ţiile d~ stat - C.F.R., Arisei:railuil Armatei, P.iirotelmia arma:tiei, lrrn[priimerii[e 
StatU!lui etJC. - ; ÎITT marhle oraşe autocităţHe coonunail1e îşi Iiî'rgeau treptat 
activi1tatea, UJtilraînd forţa de muncă a unui nl.l!ffiăr apreciabil de rnunci!J:oni. 

Condiţiile grele de muncă şi nivelul scăzut al salariilor erau asemă
nătoare pemtru rnundtoriii din întrepriinderHe partfowlare şi instiJ1:uţiile de 
stat. Date culese de la Arhivele Statuilui din Bucureşti dau posibilitatea cu
noaşterii unor condiţii de muncă şi aspecte ale salarizării mrundtorilor din ser
viciile: Drumuri (poduri şi şosele), Ape, Transporturi şi Salubritate ale 
Prirrnărk'i oria:şului BU1cureşti. 

Deşi este necesară îndeosebi Cl.l[}Oiaşrt:erea dezvoltării celei mai înatln
tate părţi a dliaisei mundtoo.re - proletaria:tiul in1dustriail - preze:ntărrn da-
1elle unmăt'Oare, pe baza convi1ngerii că analliza m:ateri·alle1or referi,toare la 
situaţia ori cărei c:aitegorii de mUTIJOi1oni OOnJtribUIÎe '1a aiprofunldarea i:storiei 
soc~ale a pait·riei noaistre. 

I:n Serviciul Drumurii al Primăriei oraşullui B1.J1cureşt1i, nurrnăiruJ ml.l[}
dtoriillor pavatori va-nia de Ia un oootrimp la altiuil, cresdnd în tillTilpu:l verii, 
cînd erau cOIIlidiţii favorab'.ile .pen1tru aictivita:tea de pavare. Statele de plată 
atestă exi1s'tenţa unei fonmaţii :pe'IlIIlanen:te de mundtiorii :pavatori, care creş
tea treptat şi căreia i se ad~ugau, i·;i cursul verilor, grupări de muncitori zi
Herii. In u[1imu!l deceniu all seoolu[ui trncUJt, diforiite grtl(Pări de mun:oitori 
pavatori, permanenţi ,şi zilieri, totalizau drca o sută cincizeci de muncitori 1 ). 

Materiai1ele necesare paivării emu ·ti11a111sipo1'taite de oirca patruzeci căruţaşi, 
Sli!lari1aţi ai aceluiaşi servdciu. 

11 A.rh. St.. R11c.. Primăria Bucuresti. Dos. nr. 41/1890. P ill, f. ·124-129. 
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la servfoiile Trnrusporturi şi Salubritate erau în toral ciroa patru sute 
muncitori, uti>lizaţi pentru asigurarea transportului urban, indlusiv prin 
tramvaiele cu cai, şi pentru întreţinerea şi curăţirea străzilor 1 ). Din docu
mente nu reiese nUJmărUJl muncirtorillor di111 Servi1oiwl Aipe:lor, oll're executau 
l.ucră11i de carnailiizare siau erau angajaţi la uzina hidraUilkă a o:mşului. Es.te 
probabil} că în acest serviciu erau :peste o sută de mll!IlcÎ!tori. 

Fiecare serviciu al Primăriei avea cîte un atelier cu zece sau cincispre
zece muillCitori de difer~te speciaili1tăţi. De pilldă, în atie1ieruil anexat urinei 
hidra'll'lice dÎIIl Servidul Aip~lor şi in aite1'ierull de repariaţii aJI Servioiwlui 
Poduri şi So1selle 1ucriau muin!OÎltori mecaiiJ.i1oi, fiierad, lăicăituşi, duilgheri, VOIP
sitori, tinichigii 2). Aşadar, minfo:Jlum şase sute muncitori lucrau în servi
ciiile Brimă11iei Bucureşti. 

Condiţi~le de muncă erau foarte grele, filind carnoterizate prin : durata 
excesivă a zi~ei de muncă, nerespec1la11ea reipaosullui dumdnical, salarizare in-. 
sufircie:ată cu tendinţa de scădere, amenzii şi ailte reţiineri nejuste, abuzurile 
perso111a1l:ului supraveghetor. Programull zillnic de muncă era, un cd mai bun 
caz, de 11 ore ; în penioaldele anuatle cu aativiitatea redusă - toamna, iarna 
- mundtorii lucrau între orele 6-19, cu două pauze de cîte o oră 3 ). ln 
perioadele cu activitate intensă programu[ de 11 ore zilnic era depăşit. De 
pi!Idă, regulamentul de luoru aJI municit:QJri1lor pavatori preciza că ei erau 
ob[igaţi să lucreze „ ... de la ÎGlcetp'll'tull şi pînă la fiirnitull ziiled... Cî1nd ingi
nerul şef o va găsi necesar, pavatorii vor lucra la orice oră din zi şi din 
noapte" 4 ) (sublinierea mea, P. C.). Căruţaşii aveau un program de lucru si
mi1lar, var~abjll în funcţie de di1sipoziţiÎlle Slllpraveghetorilor. In iuiie 1889, mai 
mullţi că1ruţaşi au ad!resia.1 prÎlmaruJui un protes1t referi1toir, printre al1teJle, la 
prelungirea progrnmu~ui de lucru zilnic 5 ). 

MaiteriaQull documentar atestă neresipeotarea repaosului dll1Il1iniical. Deşi 
regularrnentwl mundtonillor din Servddul DrU1Il1uri, prevedea că ei „ ... 1lu· 
crează în toate zi:lele afară de duminică" 1dintr-o reclamaţie a 'lor 6 ) şi 
dintr-un raport a'l şefului Ser:viciuh.ii Apelor 7 ) reiese că muncitorii din 
aceste servicii a·le Primăriei lucrau dese ori şi în ultima zi a săptămînii, for· 
mau recunosicuită ca Zli de repaos. 

In privinţa sialarizării, clin sitaite~e de pil01tă reiese fiaprtUil că mundtorii 
din serviciHe Primăniei eraiu salarizaţi îndeosebi pe un~tate de timp şi nu
mai rare oni în acord. Sailariille mU1I1dtor1lor erau de 2-5 'lei pe zi. Marea 
majori1tlaJte a rnU111citoriilor primea 2-3 Ici pe zi. In ateiliereile anexate servi
ciHor PrilIIlă·niei sa:larHile se ridicau pe..1tru unii munci:tori - in deos<i!'bi me
cal1lid şi fierari - plÎIIlă la 4 'lei .pe zi. Salliarii de 5 ~ei pe zi aveau numai 
rnai·ştri; ei erau, tn generail, mun:ciitori străfo.i. 

DeOlarece siailairidlle ·de 5 lei pe Zli erau foarte rare, iar cele de 4 lei 
pe zi nu erau freovente, salarizarea era insuficientă. Totalul cheltuieHior 
zilnice ale unei famiilii cu un trai modest ar fi trebuit să fie de 5 lei pe zi 8), 

l Ibidem, Dos. nr. 41/1889, P, I, f. 102-104; Dos. nr. 41/1890. P. II, f. 11-~-1. 
2) Ibidem, Dos. nr. 51/1887, P. IV, f. 11 ; Dos. nr. 41/1889, P. II, f. 24, 27. 
3 ) Ibidem, Dos. nr. 16/1880, f. 15. 
"l Ibidem, Dos. nr. 14/1881, P. li, f. 73. 
5) Ibidem. Dos. nr. 41/1889, P. III, f: 219. 
6) Ibidem, Dos. nr. 12250/.1894, f, 1. 
7) Ibidem, Dos. nr. 41/1890, P. I, f. 125, 150. 
B) „Adevărul", 16 decembrie 1890, p. 1 (în articol se arată că era necesară 

următoarea cheltuială zilnică : a:irnente 2,,•o lei, lemne 0,30 .Iei, chirie 0,80 lei, 
îmbrăcăminte 1,50 Iei). 
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deoarece mărfurile de primă necesitate aveau preţuri mari, fapt menţionat 
în cererile muncitorilor pentru majorarea salarii>lor 1) ). 

Referilll!dwse în genera!l. la situaţia mund1torilor SUipUŞi exipiloatănii, 
K. Marx a arăitait că u:na dii111tre tendinţelle producţiei caipi11Jailtiste este a;ceia 
de scădere a salarii1or 2). Aiceastă prezentare sintetică a evoluţiei salarizării 
munc~t')rillor se colillfiinmă şi .pent:m ·oazuJ de faţă. Prin cericetarea, în succe· 
siunea lor, a statelor de plata salariilor se obţine dovada scăderii treptate a 
sai11ari@or mulilcitodlor dilll servicH[e PorimăTiei oraşUJlui Bucureşti. Dovada 
scăideriii salari~lor reiese din faptul că Î-:ltre anii 1880-1890 liimdita inferioară 
a sallarii.\m rnre ori coboI'Îite sub 2 lei pe zi, iar duipă 1890 şi în deoisebi 
Îtn:tire anii 1897-1900 devi!ll firecvente sailarii aile mundtorHor de 1,80 pe zi. 

Fenomene sociall-eccmomiice specifice dezvol1tării capii1taJismUJlui - ca 
ruinarea meseriaşii\or şi piaUipenizarea ţărărtirrnii - detenmiinau creşterea 
ofertei de forţă de muncă şi dăideaJU posibillmtea patronhlor şi autorităţi1lor 
- în oazull i1nstitJUţifilor patirorrmte de sta!t - de a scădea sailarii!le muncito
riilor. Un sistem U1till1iimrt: · de alllrorhăţhle oommJJalle din Bucureşiti, avind ca 
efect aicea:sită treptart:ă scădere a salianii!lor, reiese di:nitr-0 cerere a munoiito
riior pavaitorj adresată primaruaui oaipăitaJlei în anUJl 1881. 1111 cursul toamnei, 
CÎi111d aicţiUIIlea de pavia'!"e descreştea, sallarifile se miicşorau, iar vara, odată cu 
intensificarea acţi'llllii de piaivare, Illiivellull lor creştea, rămînînid însă sub li
miita celui diin anii precedenţi. Prin asemen.ea procedeu, aa:filcat an de an, 
sensul domin0a1Jt aJl evofoţiei salarii[or muncitoriilor pa'Vl31tori - rezullitait din 
totalimrea efectelor scălderilloir şi majorări1lor, oare nu ajungeau însă la 
niVlelU!l aTIJterior - era ceil de descreştere. Mundtorii erau conşttienţi de 
aces1t fapt. lin petiţia suismenţionaită, mai mUJlţi mu:iicitoni, p'avatori cu ve
cltime de 8-10 aini, a:rătau că: „S-<a !Procedat în fiieciare am oo . . . scăzîn
du,se siallarii1le pe tiimpu'l de iarnă, cînd lucrările nu smt aş1a rm:ponta:l1ite, 
va:ra, cînd Îlnceip ~ucră1ri'le, se mbunăităţesc şi salariile. . . Numele nos1tru 
nu figurează întire cei îmbunăităţiţi Nu invidiem pe cei îmbunăltăţiţi, căci şi 
ei abia au pe jumălt1a1te îmbunătăţi.rea din aini:i precedenţi". Mund.1torti pa
vatori cereau : „ ... a :îmbunătă·ţi şi soarta nostră pe timpul de vară, lubd 
terimenul mij'lociu pe trei ani în urmă" 3). 

ln rezoluţia acestei cereri, şeful Serviciului Drumurilor recunoştea că 
tuturor mu.:ndtorfilor diLn aice8t serviciu li se scăzuseră sailari:i:le în toaan;ia 
anului 1880 şi numai penivru ll!Il număT foa:rite redus dintre ei se reveni~se 
la vechiul salariu în vara anului 1881. Totuşi în muHe cazuri se respingeau 
cereri colective similare cellei de mai sus. De pi1Ldă, se aproba cererea a doi 
mundtori de 1revenire aa vechiul 'Salariu, dar se respinge aceiaşi cerere a 
altor şapte munctori 4). 

K. Marx a arătat că pri1n util1izarea, de că1tre burgheme, a forţei de 
muncă a femeiilor se ajungea lia devailorimreia forţei de mlllil:că a mUlllcito
rilor, deci la scăderea salariiilor S). 

ln ull!t~ii ani ai sooollullui XIX, angajarea femeilor în unelle servicii aile 
Primăriei oraşului Bucureşti a influenţat S1Căiderea salariHor muncitorilor sub 
Hmiita, obi1şnuită î!Ili1:·re anii 1880-1890, de 2 lei pe zi. Dooi şi în cazull aicestor 

1) Arh. St. BU'c., Primăria Bucureşti. Dos. nr. 12250/1894, f. 1. 
2 ) K. Marx, Sa/ar, preţ şi profit; în : K. Marx, Fr. Engels, Opere alese, vol I, 

Bucureşti, 1955, p. 466. 
3) Arh. St. Buc., Primăria Bucureşti, Dos. nr. 39/1881, f. 124. 
'l Ibidem, f. 165, 173. 
5 ) K. Marx, Capitalul, voi. I, Bucureşti, 1957, p. 409. 
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mundrt'OTi, s:căiderea Slallaniillor la 1,80 lei pe 2'lÎ. - scăidere arrnirnitiită mari. suis -
coincidea în tJirrnip şi era .imfiluenţJart:ă de angajarea fememor, oa saila:honi cu 
salarii de 1,2Q-,1,80 Uei pe zi 1). 

în se:rvidile Primăriei omşu!lui Bucurieş1tii ca şi în ahe i!nstiiituţii ale 
statn.Jilui sau întrepmderi partiiou!liare, sa.'lariiie muncitoriftor erau drlrrninua:te 
priin reţimeri. Munidtori[or din ateftierele anexaite serviciilor P.rimăriei şi de 
Ia uzina Mdraiuil:ică li se făceau reţimertl de 15 % din sailJarid ; 10 % penrtrn 
Casa Cornum.allă, 5 % era taxa fiscală irrnu:>wsă de s1tiait Îlll 1877 pentru înQăitura
rea deficiitua.llli bugetar. MU'Illcirt:orH ,protelSltau a1tH ÎIIDjpOtniva reţiineri1i de 10 % , 
deoarece Ca•sa Comunailă nu le eria utilă, cit şi faţă de impozitul de 5% a 
cărui aipli1care fwsese iilllÎ1ţiall prevă!ml!tă n'lllII10.i asupra sailariiilor ft.K11cţio.na
ri:lor 2). cele mai freovente reţineri erau amenzile, al căror cuantum, ra
portat la sallariu, este ianipresiormnrt. Deşi în regulamernt'llll susmenţiona1t se 
preciza că muncitorii puteau fi arrnenidiaţi cu 1-5 lei, Îlll reaili1taite aimenzi•le 
depăşeau surrna maxÎlmă fiixartă. Frecvenţa amenzillor şi cuantumu!l lor r·eies 
din sitatele de ,p!iaita sailariiiilor. Ame.1:zll[e aipilioarte munci<tonillor pavatori erau 
frecvente şi deipăşeaiu des.eoni suma fbm1tă de reigu!la.rmmrt ca lfaniită maximă. 
în cazul căruţaşillorr, angiajaţi de Servidwl Drumuri, uneorJ diinrtr-llill total 
de 33, erau amendaţi 20 căruţaşi cu cite 10 lei 3). MllillCi1:orilor din Ser
vi:ciul Sailubri1tăţii li se a1PE1oau amenzi de 1-20 lei la un sai1'a:riu de 50 lei 
lllillar. De pildă, Îllltr-0 lună, dintir-0 grupă de 112 munaitori, 63 erau ame:n
daţi cu sume care ·se ridicau şi la o treime din salariul lor 4). Erau frecvente 
amenzi:le marii; la acest serv.iiciu, di1ntir-un t·otiail de 19 mUJilloit:ori, îrntr-o lună, 
11 erau arrnendaţi astfel : Wluil cu 21 1ei, unUJl cu 16 lei, umJJl cu 15 lei, 
unu[ cu 6 lei, doi cu cîte 3 lei, doi cu cîte 2 lei şi trei cu cîte 1 leu 5). 

Si1stemU!l arrnenziilor era aitlt de exiti1ns, î:ncit în statele de pila:ta sala
riilor i se destfrrase o rubn~că sipeiciiallă. Iată rubriidle penitru reţineri ale 
unui stait de ;pllaită : 

Rc\ineri de 10°/0 

La casa co- I La cas~. de I 
munală . . . economu .. 

Economii prin vacanţe 
şi altele Anicnzi 

Bste krtereSWJJtă comparaţia Îilltre s•ta:teile de plata s.alari1~lor muncito
rilor, cu cele a:le per.sona1'Uilui de condUJoere ; în tilillJp ce pnimele au rubri
cile de la aimenzi suprruncănca:te, în ce[e11a!l1te aceleaşi rubrici sînt oom
pilet libere 6 ). 

Pretexitele amendării m1.moii1Jodlor erau variate. De pilldă, pentru un 
răspUIIls la o observaţie, un mumcitor, Sia!lari'at cu 2 lei ,pe :zii, a fost arrnenda1: 
cu 3 lei, sumă ce depăşea sailariul lui pe o zi de muncă. A'1tor doi muncitori 
salariaţi cu 2 lei pe zi, oare au ljpsâit de l1a locUil de muncă la ora 13, după 
pauza de prîinz, '1i s-a aplicat o sancţiune foarte aspră - reţinerea salariu
lui pe ziua întreagă, deşi lucraseră intre orele 5-12 - şi au fost amendaţi 
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1) Arh. St. Buc., Primăria Bucureşti, Dos. nr. 4563/1898, f. 4, 7, 
2) Ibidem, Dos. nr. 51/1887, P. II, f. 105; Dos. nr. 41/1889, P. IV., f. 336. 
:i) Ibidem, Dos. nr. 41N890, P. I, f. 261-263. 
"J Ibidem, Dos. nr. 41}1889, P. I, f. 216-220. 
"J Ibidem, f. 215-2!16. 
6) Ibidem, Dos. nr. 33/1889, f. 10, 12, 18, 20. 
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cu 2 şi 5 lei, doci cu aimen:zll însumînd sailariu!l lor pe o 7ll m prtlmul caz, 
pe 2 % zi[e în aJl doillea caz. Mte ori arrnenzille pentru o 2li se ridicau la 
10 lei, sumă corespunzătoare salariului pe cinci zile al unui muncitor 1). 

Uneori, chi0r unii reiprezeI11tlainţi ai autor~tăţillor comunale emu oblrl.~ţi 
să rttulnoaiscă - diaJtă fiind iZJbhtoarea evidenţă a faptelor - că li se aiplri
ca:seră muncitorilor amenzi nedrepte 2). 

Muncirorii protesitau împotriva reţinerillor făcwte diin sallarii, sub .pre
textull amooziaor. ln 1894 cămţaşii din Serviciull Drumuri arătau că li se 
aip1icaseră amenzii nedreip'te şi cereau : „ ... sporirea sallariullui şi a sus
penda amenzile" 3). 

ln afara aresitor mari şi firecveirnte reţinerii, safarii!e muncitori!lor sie cli
rninU1I1au şi prin abuzurik personalu'lui supraveghetor. ÎIIl Serviciul Salubri
tăţii, şefii de echiipe, pentru a-1. angaja la lucru pe mlllilCliJtori, le cereau 
acestora diverse stllille de ba.IlJi. tnrt:r-0 recll0m•aţie adres0.Jtă pmima'I'Ullui, un 
mundtor arăta că, su!b acest P'retexlt, şefuJl de oohiipă i-a lUJat bairni, l-a oblld
~ să lucreze zace zilLe fără a i se achita sallJaiI"iuJI, pentiru ca în oeile din 
urmă, muncitorului să.Jl fie respinsă cererea de angajare 4). Un alt şef de 
echiJPă, dUJpă ce a luat bani de 1la UCl mumairt:or pentiru a...J amgaja, J-0 m:aJtro
tat şi persecuA:alt, pînă când rn'l.IDciJl:orul a fost ob1~~t să renunţe la re
centa sa angajare S). 

Un muncitor din Seraciull Tran51POI'turi reclama umnăitoarelle, referin
dwse la aibuzur.ille şi brutlaili•ta/tlea. suipravegheit:oru!liui : „ ... de oiplt luni din 
leafă ~n leaifă m-a stors de bani, spunîndu-mi că dacă nu dau bani mă dă afară 
dk1 serviciu". La un refuz aI muncitorului de a-i da bani, ·supraveghetorul l-a 
,1bă:tut foarte crunt, rupîI11d pe conpul şi pe capul (muncitorului) bastonul 
ce"l avea în mînă" 6). Căruţaşii din Serivi.dul Drumuri cereau primarului 
înillQ1cuirea suipmveghetorullrui, caire..,j rnalltrata şi le cerea : „ ... .să•l cinstim 
oînd luăm leafa şi să-i dăm şi lui ceva ..... 7 ). Un muncitor din acelaşi ser
viciu reclllalma pe SUlprave~etor oare, sUJb ameninţarea cOilicedri.erii., îl excro
caise cu swna de 58 de lei. Sallariuil lumar aa m1J1I1dtorulwi era de 60 lei î.OOit 
prin samavdlmiciia SUJP.raveghetoruilui, muncitorul pieroea Slallariuil pe o lUJrJ.ă. 

Allte reţineri din sallani:ille mU1I11c~torillor se făceau .penrt:·ru achit'alrea un:i
furmell.or. Şi în acest caz mU1I1Ciltoriii. erau i:ledreprt:ăţiţi, ca urmare a abuzu
nillor personailullui administrativ î.nsă.rcimait cu reţinerea sume[or pen:tru 
unifumne. De p~ldă, mUJilci.toriJor cfuJ. Servk:iull Sallwbrdtăţii IJrl. se reţineau din 
sa/lardu cite 12 lei pentru uniforme, care, la comercianţii particulari, puteau fi 
achiziţionate cu Sllllila de 7 lei 8 ). 

Uneori salarii~e erau achitate cu întilrziere 9 ) ; în aceste cazuri mun
citonH pierideaiu o piartte dilil valloarea reallă a s0Jlari.illor, deoarece ei erau 
obili1gaţi să îmjprurnute banii cu doibîndă, p[nă cinrl P'rimeau sallari:ill.e. 

Este cunoscut faptUil. că, pe măsura răspîndirii marxismului, clasa 
mundtoare devenea treip'tat OOiliŞtiem.tă că burghe:zrlia reaJlriza mari profituri, 
pdn mU1I1Jca IJ.eU)lătiltă a muncitonhlor. Traduceri. şi prelU1CTări alle qperelor lui 

1) Ibidem, Dos. nr. 1/1880, f. 37, 44; „Adevărnl"., 10 iu'll.ie 1894, p. 3. 
2) Ibidem, Dos. nr. 41/1889, P. I, f. 240; Dos. nr. 41/1892, P. I, f. 49. 
3 ) Ibidem, Dos. nr. 112250/.1894, l. 2. 
4) Ibidem, Dos. nr. 41/11893, P. II, f. 250. 
5 ) Ibidem, Dos. nr. 51fi1687, p. IV, f. 198. 
6 ) Ibidem, Dos. nr. 41/1892, P. II, f. 134, 152. 
7 ) Ibidem, Dos. nr. 41/1890, P. Ul, f. 263. 
8 ) Ibidem, Dos. nr. 41(1889, P. IV, f. 245---246. ,.Adevăru~•, 10 iunie 1894, p. 3. 
9) Ibidem. Dos. n.r. 41/1890, P. II, f. 184; Dos. nr. 41/1892, P. V. f. 83. 
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K. Ml:llrx, aipăru'te in broşuri sau în presa epocii, eX1PU1Se şi explicate cu 
exeII11Pldficări COCJlorete in cadTU.11 întnmirilor din cercunide şi dluburille murn
oi!toreşti, îi aju.Jtau pe muncitori să înţeileagă modllll în oare se creiază pllUJS 
va:loarea. ln ultimii ani ai secolu.lui XIX, ca şi alţi muncitori, pavatorii vedeau 
că, prin menţinerea unui nivel scăziuit al! sailariilor, Pnimăria oraşului B'IJICu
reşt<i a'Vea profituri însemnate. Nouăzeci şi şase de pavatori au adresialt Ptri
măJriei, în ainuil 1894, o cerere colectivă îrn care arătiau, pe baza a nuimeroaise 
daite şi cure, că prin mulJlloa umei siiagure grupe restriînise de munci1tori, Pni
măria realliza: „ ... un venit de 10,50 lei, pe cînd pllaita lor nu este decit 
6,50 Jei cel mai muiJJt, aduoînd un Mos comunei de 4 lei pe zi, de fiecare 
pavator, adică îndoit produsul muncii sale aşa de obositoare.„~· 1). In 
c01111timuare mum:ito.nii cereau majorarea sa[oc1hlor. 

MUlillC:irt:or:ii din servroihle Pdmăiriei oraşului BucureŞltâ. nu ajuniseră, în 
secldliUll ~IX, la o pu1terni:că dezvo1'tare a oonştiimţei de clasă şi oq~a.nizare, 
totuşi nu au rămas pais<ivJ în faţa exipJoart:ării. Diimpotriivă, p:riin proteste şi 
greve, ei au lwptait pentru îmbună:tăţirea oondiţiillor de mW11Că şi sail:arizare. 
Cele mai multe dmtre datele de mai sus sînt cuprinse în proteste şi recla
maţii ale muncitorilor; au fost menţionate cereri pentru majorarea salariilor, 
proteste şi recilamaţii a!le mumdtorilor împotr-J~ a:mendă'I1illor abuzive şi a 
saima'V'Olrrliiciiilor personallullui de supra'Veghere. De asemenea maiteriailUil do
oume111tiair cua:>r&nde măirtmii aJSU(pra unor greve alle nmndto!'.illor din ser
viciile Drumuri, Tmn:Sip'Olituri şi Salluibri1'art:e alle Pnimărici oraşullui Bucu
reşti.. In \Ilara anullui 1889, căruţaşii din Serviloiud DrumurJ, duipă ce au adre
sat o rool:a:maţie pr.imJairullui, au irnrat în grevă din cauza scăderii salariiillor, 
a muncii excesive şi a preh.ll..1giirii progrnrrnullui de Iuicru minie. RezOiluţi~le 
priman.J!lui şi alle personaludw aic:Lmi.nilsrt:rart:iv, rnferiitoare 1la acesit caz, denotă 
teama buTghezrlei faţă de a1cţi'l.l1Ili11e grevi1ste aile munaiit:orllor. ln aces·te rero
luţii se menţionează : „Căruţaşii ... au fost oonoodiiaţi pentru motivUil că 
s-au pUIS în grevă". „Se va nota numele lor şi să nu se mai ',primească î:n 
servddul Primăriei, deoarece s-au .pus Îil1 grevă ... a veghea să nu se mai 
strecoare aceşti căruţaşi printre căruţele ce se vor mai angaja fa Primărie" 2). 

Io anul! 1890 a aWt loc o grevă a mumicitonifor din Serviciul! TTans
port'lllri. Oauzeile grevei nu ne sÎlnlt CU1I1osicute, proba:bi1l ele erau siimilliare 
celor de mai sus 3). 

Din cauza întJîTZieri[ior la pllaita siail<ariillor Îil1 am·Uil 1892, ciroa două sule 
de muncitori din Serviciu!! Sallubr.ittăţii ... ,/S4au pus în grevă". In conti
nuarea acestei scurte rela1tăll1i, ClJIPI"ÎlillSă în1tr-0 aidresă trimiJsă Primiarului 
de şefu~ acestui serviciu, se arată că : „ ... n-au vai•t să iaisă la lUJCru deoit 
numai în urma umui ai:1igiajamenrt: sdlermn ce am luat în f:aţia lor ca să li se 
dea negreşiit sallarihle. Dl. dalSier să elibereze negreşiit 02li sailar1iile . . . căci 
miine nu vor voi să iasă niddecum la lucru" 4). 

AŞ'aidar, oa şi în a!lte instirt:uţii de start: şi întrep11indieri palltiJcullare, mun
dtorii din serviJciiile PTimăriei oraşu!luJ Bucureşti au încercat, prin pro
teste şi greve, să limirt:eze exiplloatiarea, exercitată de burghezie, prin repre
zentamţii ei din oo;iducerea autor:irt:ăţiilor comll1Il0lle. 
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* 
11 Ibidem, Dos. nr. 12250}1894, f. 1. 
21 Ibidem, Dos. nr. 41/1689, P. II, f. 219, 233-'234. 
31 „Adevărul", 13 iulie 1890, IP· 3. 
41 Arh. St. Buc., Primăria Bucureşti, Dos. nr. 411/·1892, P. V. t: 83. 
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Din cele de mai sus reiese că Primăria oraşului Bucureşti, organ al 
s:t.atulwi burghez, nwrezerrtînd initeresetle dliaiselor e~loataitoare, se com
iporta îin relkt~iille cu munidtorii ca şi plaitronii mtreprinderllior pia'rticllllaire. 
Condiţii1le de m1.1JI1ică aile mull!citorillor, angajaţi îin sel"V'icii~e Primăriei erau 
foarte grelle, nivetlrul salkt>rirlQor scăideia, arrneruiQe şi ahuzuriJle slllpI1avegheto
iri!lor erau fuarite frecvente. DUm munca nE1IJlăltirt:ă a munaitoriJlor aiceiaistă 
insti1tuţie realliza profituri s,imilliaJre celor obţiinurte de pia'tTOni, în fabrioille 
şi ate!l!iereile pairmiJoullare. Mai mullit chiar posihilli1tăţille mundtoriilor din in
sbituţiiJ.e puMiice - i1rta1U1Siv Primăria ora:ş'lllhci Bucureşti - de a·şi iimpume 
revendicările erau mai reduse de1e:âit î:n îintreiprtl.nderiiilie pairtiicuJlia:re, deoaireoe 
i;isti:tiuţiille srt:atului pUJteiau să exeroite o coinSlt:r1Înigere mai plllternică asupra 
munciitormor, uttilEzimd insrt:IU1I11en1tele puterii de sitat în SIOO!p'Uil intensificării 
exp!oo:tării. 

în prima parte a seoolllllwi XX, prin progresele orga.ntlzănii aJ,aisei mU!Il
citooire, în t0<talli1taitea ei, şi prin illl'teI11silf.iioarea 1luiptei saile împotriva exipiloo
itării, s-au produs unele sichimbări şi ~n si.trua:ţiia muncitoriilor diin i.;tstitu
ţii~e smtUillWÎ, indlusdv a'llltorităţile comlllniail.e. Insă sc'hirrnbareia racLioailă a 
s-itouaţiei tut'l.llror munciitorillor din Romna a avut loc numai în epoca 
cOIDll:emiporană a istoriei paltriei nOlaistre, prin trall!Sformări totJaile în însăşi 
ese:iţa stiatullu!i : Îl111lOICUJÎlrea insbrurrneo:utuilui de oprimare, oare a fosit sita
tull burghez, prin dliatlaitura proiletariJatuil'l.llÎ., fornnă de sbalt reprezenbată a 
intereselor clasei muncitoare. 
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