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Ideea asociaţiilor profesionale este veche. Ea a fost adoptată conştient sub 
imboldul simţului de prevedere, de membrii unei grupări profesionale care îşi 

cunoşteau puterea dar şi slăbiciunile şi care au aflat în aceste asociaţii garantul vieţii 
şi al muncii lor, al forţei lor economice şi politice. 

Meseriaşii medievali, artizani ai obiectelor utile - de uz curent dar şi de 
delectare - deţinători ai secretelor de producţie, făuritori ai vieţii economice şi 
conducători ai oraşelor au folosit ideea organizării în bresle ca măsură de apărare a 
forţei lor economice dar şi contra riscurilor inerente cărora le este supus fiecare: 
boală, infirmitate, bătrâneţe. 

Odată cu progresul industrial, cu modificarea forţelor economice şi a 
raporturilor sociale, cu schimbarea mentalităţii, vechile asociaţii devin anacronice, 
transformându-se în antipodul lor; regulile lor stricte făcându-le nu doar inutile ci 
chiar incomode pentru membrii lor. 

Se impuneau modificări şi restructurări. 
Pentru ţările române aceasta se încearcă în 1831 când Regulamentul Organic 

aplică o nouă reglementare a asociaţiilor profesionale sub denumirea de corporaţii .. 
Dar nu a fost suficient. 

Devenind cu totul o piedică în calea dezvoltării social-economice, corporaţiile 
sunt desfiiţate în 1873. · 

Preocupările meseriaşilor pentru siguranţa lor şi a urmaşilor lor rămân însă 
aceleaşi şi pentru că „pe teren social pot exista îmbunătăţiri, desăvârşiri chiar, dar nu 
pot exista invenţii" 1, iar organizaţiile şi instituţiile se nasc în mod natural din viaţa 
reală, din greutăţile ei, din necesităţile stringente care apar în timp, a fost necesară 
doar o formalitate de adaptare pentru ca acestea să renască oficial. Indiferent de 
măsurile legale, organizaţiile profesionale reapar sub forma unor „compoziţii hibride, 
compuse din lucrători şi patroni, cu atribuţii confunze şi ineficace, fără putere de a 
reacţiona în favoarea meseriilor." 2 Dar pe măsură ce se dezvoltă se conturează 
tendinţa de grupare a lor în două categorii: cele ce vor înscrie în programul lor şi 
revendicări politice şi care, la începutul sec. XX - mai precis după 1905 - se vor 
transforma în sindicate şi cele care, rămânând orientate exclusiv pe întrajutorare se 
vor dezvolta în paralel transformându-se în instituţia modernă a asigurărilor sociale. 

De la Casele de ajutor din proiectele Socec (1864), Carp (1888), Filipescu 
(1900) şi din legea Missir (1902) şi până la asigurările sociale de astăzi, drumul este 

1 Ghiulea Nicolae, Meseriaşii patroni şi asigurările sociale, Imprimeria „frăţia Româneasa1", f.a„ p. 4. 
2 Ioanitescu D.R., Charta Muncii. Renaşterea meseriilor, Bucureşti, Tipografia reforma socială, 

voi. li., p. 148. 
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lung şi anevoios şi al se desfăşoară pc două principii: acela de a preveni răul. ceea cc 
duce la apariţia legislaţiei de ocrotire a muncii, şi de a despăgubi victima când răul 
s-a produs - asigurările sociale propriu-zise. 

Să ne oprim puţin asupra acestora din urmă având în vedere că în categoria lor 
se înscriu asociatiile profesionale ale căror insigne Ic vom prezenta în continuare. 

Reformulându-şi deci şi diversificându-şi pretentiilc în concordantă cu noile 
cerinţe ale dezvoltării social-economice şi tehnice ale timpului meseriaşii au reactivat 
existenta organizaţiilor lor de intrajutorare, care, indiferent de denumirea lor: 
reuniuni. societăţi generale, societăţi de binefacere, case muncitoreşti. casc de ajutor 
ori asociaţii de lucrători, rămân structurate pe 3 principii de bază: 

- prevederea ce implică lupta contra riscurilor şi siguranţa că, în caz de nevoie 
societarul respectiv capătă ajutorul necesar; 

- mutualitatea - (reciprocitatea), suportarea din fondul comun a plăţilor 

cuvenite membrilor, o despăgubire cu titlu de reciprocitate. 
- obligativitatea - implicarea fiecărui membru asociat la toate activităţile 

societăţii şi la fondul bănesc comun. 
Iar statutele asociaţiilor profesionale apărute la sfârşitul sec. al XIX-iea 

ilustrează clar cele expuse mai sus. 
Astfel scopul „Societăţii de binefacere a meseriaşilor bărbieri din Iaşi" era: 
a) ajutorarea cu bani daţi cu împrumut la membrii; 
b) căutarea şi ajutorarea membrilor îmbolnăviţi: 
c) înmormântarea membrilor decedaţi; 
d) pensionarea membrilor rămaşi infirmi; • 
e) protejarea orfanilor membrilor decedaţi prin întreţinerea ş1 asigurarea 

pozitiunei lor \ la care se adaugă procurarea de ajutor văduvelor acestora şi a 
minorilor săi copii, sau ajutor în caz de „punere în disponibilitate". 4 

Apar şi revendicări socio-economice care se împletesc cu tendinţe de coeziune 
socială ce pornesc să se manifeste tot mai intens în această perioadă. 

Este cazul Societăţii generale a funcţionarilor comerciali din România care îşi 
propune "să lucreze pentru dobândirea repausului de Duminică şi de sărbători" ... şi 
pentru ca „să se stabilească frăţia şi solidaritatea între funcţionarii comerciali, cum şi 
să lupte pentru îmbunătăţirea stării lor materiale. morale şi intelectuale". 5 

Menţionăm şi încercările de depăşire a barierelor profesionale prefigurând 
unirea acestor asociaţii într-o singură instituţie. Astfel în Societatea lucrătorilor din 
atelierul militar central de confecţii din Bucureşti putea intra "orice lucrător sau 
muncitor de orice breaslă" precum şi soţiile lor legitime de orice naţionalitate şi 
religiune" 6, cu condiţia de a avea o purtare demnă. 

Un aspect de bază al acestor asociaţii este şi cel cultural. ,,Înaintarea 
membrilor săi în cultură, „. propăşirea lor întru câştigarea cunoştinţelor reale'' 7 

reprezintă de fapt mijlocul prin care se realizează scopul propus într-o societate în 

3 Statutele Societă\ii de bine-facere a meseriaşilor Barbic1i din laşi, 1893, Tipografia Na\ională, art. 2. 
4 Statutele Societălii functionarilor publici (1882-1902), Bucuresci, 1902. Imprimeria Stalului, a1t. 2. 
5 Statutele Societăţii generale a funclionarilor comerciali din România - Seqia Focşani. Focşani 

1896, Tipografia modernă M.T. Dumitrescu, art. 7. 
" Statutele Societăţii lucrătorilor din atelierul militar central de confecţii din Bucureşti, Bucureşti 

1900, Tipografia Nicolae N. Voicu, art. 6. 
7 Istoricul şi statutdt: Rt:uniunii sodalilor români din Cluj, Cluj 1906, Tipografia Carmen P. 

Baritiu. ;.irt. 1. 
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care dezvoltarea tehnică impunea o pregătire culturală corespunzătoare. Statutele 
prevăd în acest sens „înfiintarea unei biblioteci şi a unui club de citire unde membrii 
să poată găsi un chip de petrecere plăcută şi instructivă cum şi să dobândească lumini 
pentru dezvoltarea intelectuală a lor" 11, precum şi reuniuni săptămânale la care se vor 
asculta ,,propuneri privitoare la industrie, comerţ, agricultură, economie şi compus 
peste tot din sciintele reali „. şi în fine, amăsurat timpului ce va cădea la dispunere se 
vor facAe deprinderi de scriere, comput şi cântări". 9 

In ce priveşte veniturile ele proveneau din: ,,textele de înscriere, sumele 
provenite din plata diplomelor, statutelor şi a insignelor, cotiza\ii lunare, sumele 
strânse de la baluri şi serbări, din amenzi, din donaţii sau ofrande. din procentele 
capitalului societăţii sau, atunci când exista, din venitul atelierului societăţii." 10 

Elaborate în forme generale sau mai amănunţite, statutele asociaţiilor 
profesionale stabilesc regulile de participare, modalităţile de funcţionare, oligaţiile şi 
drepturile membrilor, condiţiile de obţinere a ajutorului şi cuantumul acestuia, fixează 
cotizaţiile, locul şi zilele de sărbătoare şi precizează însemnele de recunoaştere. 

Acestea erau comune, pentru organizaţia în sine - drapelul care-i însoţea pe 
societari Ia toate acţiunile importante cu caracter de masă, şi sigiliul cu care se 
autentifică documentele oficiale ale asociaţiei - şi personale - diplomele şi insignele 
pe care trebuie să le deţină toţi membrii cotizanţi. Aveau figurate pe ele un simbol ce 
definea asociaţia, uneori o deviză şi anul de statuare (emitere). 

Privitor la insigna funcţionarilor publici: iată ce spunea statutul din 1893 . 
. ,Toţi membrii vor purta Ia sărbătorile societăţii un semn distinctiv constând 

dintr-o iqsignă de metal poleită, înconjurată cu panglică cu mătase tricoloră purtând 
pe margine „Societatea Funcţionarilor Publici 31 ianuarie 1882" iar în mijloc o mână 
ţinând o pană. 

Acestă insignă se va da obligatoriu fiecărui membru admis în societate. 
Insignele pentru membrii consiliului de administraţie se vor deosebi prin două 
panglici tricolore adăugate jos." 11 

Nr. 1. INSIGNA SOCIETATEA FUNCŢIONARILOR PUBLICI. 
Insigna unifacies de formă ovală. Cunună din frunze argintii de stejar care 

înconjoară legenda scrisă pe o panglică din email albastru: SOCIETATEA 
FUNCfIONARILOR PUBLICI "31IANUARIE1882". 

În medalionul central o mână cu o pană. 
Insigna are ca suport o cocardă din rips roşu. 
Lipseşte acul de prindere. Metal comun, </J 30 mm. 
Nr. 2. INSIGNA SODALILOR ROMÂNI DIN SIBIU. 
Insigna unifacies, de formă ovală având pe margini o cunună din frunze de laur 

şi stejar; în medalionul central o roată zimţată pe care sunt încrucişate un ciocan, un 
cleşte şi o liră. Două mâini înlănţuite susţin o panglică din email negru pe care apare 
legenda: REUNIUNEA SODALILOR OR/ROMANI DIN SIBIU. 

Insigna este surmontată de o agrafă decorată cu motive vegetale. Pe reversul 
agrafei inscripţia AD. BELADA/WIENNA. Panglica este de rips auriu cu franjuri 
argintii. Metal comun, 40/32 mm. 

8 Statutelor „. funcţionarilor comerciali, op. cit. art. 39. 
9 „„. Reuniunea sodalilor români, op. cit. art. 3. 
10 Regulamentul statutelor societă\ii de ajutor şi binefacere a meseriaşilor din Constanta. 

Constanţa 1901, Tipografia Aurora, art. 25. 
11 Stututele „. func\ionarilor publici, op. cit. art. 116. 
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Nr. 3. INSIGNA "LUMINA" SOCIETATEA DE LECTURĂ A SODALILOR 
ROMÂNI BRAŞOV. 

Insignă unifacies, de formă ovală având legenda scrisă pe o panglică din email alb: 
LUMINA SOCIETATEA DE LECTIJRĂ A SODALILOR ROMÂNI/BRAŞOV. 

În interior scut tricolor, dragon pe lira. La exterior două ramuri de stejar. 
Pe reversul acului de prindere A. BELADA/WIEN. 
Insigna este aşezată pe o panglică tricoloră. 
Metal comun, 40/35 mm. 
Nr. 4. INSIGNA SOCIETATEA FRATERNĂ FOCŞANI 1878. 
Insignă unifacies, de formă circulară, la exterior pe email alb, legenda: PRIMA 

SOC. FRATERNĂ FOCŞANI. 
În medalionul central, din email albastru, două mâini înlănţuite din email roşu, 

surmontate de o coroană şi legenda: FONDAT/1878. 
Metal comun, 0 23 mm, cu ac de prindere. 

Sodalii români din Sibiu „Viitorul" Constanta 

Nr. 5. INSIGNA SOCIETATEA DE BINEFACERE A MESERIAŞILOR BARBIERI 
IAŞI 1883. 

Insignă unifacies, în formă de stea cu 8 colţuri ce sunt unite prin frunze de 
stejar şi laur; legenda circulară: SOCIETATEA DE BINEFACERE A 
MESERIAŞILOR BARBIERI IAŞI înconjoară medalionul central în care se găsesc 
două mâini înlănţuite. 

În câmp: FONDATĂ/1883. 
Metal comun, 0 50 mm. 
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Nr. 6. INSIGNA SOCIETATEA MESERIASILOR FOCSANI 1883. 
Insignă unifacies. de formă circ~lară. Legenda SOCIETATEA 

MESERIAŞILOR FOCŞANI l IUNIE 1883 înconjoară medalionul central în care se 
află o halebardă pc catifea roşie.Totul este înconjurat de o cunună din frunze de stejar. 

Bronz 0 45 mm. 
Nr. 7. INSIGNA BUTON „MINA DE PĂDURE 1888" 
Insignă unifacies. de formă ovală; pc margine cunună din frunze de stejar şi 

laur. Pe o panglică din email albastru legenda: „MINA DE PĂDURE" SOC. LUCR. 
MECANICI. FOND 1 AVG. 1888, înconjoară medalionul central în care sunt 
prezentate grafic: un fumai, casa cu brad, ciocan, nicovală, tunel de mină. În câmpul 
de sus al insignei, vultur, cu aripile deschise. privind spre dreapta. 

Metal comun, 0 37 mm. 
Nr. 8. INSIGNA BUTON-SOCIETATEA GENERALĂ A FUNCŢIONARI-LOR 

COMERCIALI 1890. 
Insignă unifacies, de formă ovală, emailată alb. Pe margini legenda: SOC. 

GENERALĂ A FUNCTI.COM. În medalionul central, caduceul, semnul zeului 
comerţului Mercur şi anui înfiinţării societăţii: 18/90. În câmp jos, tricolorul. 

Metal comun, 0 21 mm. 
Nr. 9. INSIGNA SOCIETATEA „VIITORUL" CONSTANŢA 1893. 
Insignă unifacies, de formă ovală, cu legenda: SOCIETATEA VIITORUL 

CONSTANŢA 1893. 
În medalionul central, diferite unelte: ciocan. cleşte. compas, echer şi legenda: 

A MESERIAŞILOR. 
Metal comun, 0 38 mm. 
Nr. 10. INSIGNA SOCIETATEA LUCRĂTORILOR DIN ATELIERUL MILITAR 

CENTRAL BUCUREŞTI 1897. . ~ 
Insignă unifacics, de formă circulară, având legenda: SOCIET. LUCRAT. 

DIN ATEL. MILIT. CENTRAL DE CONFECŢIE BUCURESCI. 
În medalionul central sunt reprezentate. grafic. uneltele specifice acestei 

munci: o foarfecă. un compas, un metru şi legenda: FONDAT. 24 APRILIE 1897. 
Metal comun. 0 37 mm. 
Lipseşte acul de prindere. 

Urban Associatio11s (1882-1897) in Private B11charesta11 Collections 

T/1e artic/e presents the badges of some professional associations of artisans, worker.1· am/ 
civil ser1·a11te, in dij/erent towns of Ro111a11ia 

12 Statutele Societăţii lucrătorilor români mecanici fondată în 1886. iunie 1 la 13ucuresci, 
13ucurcsci. 1XX6, Tipografia Universul, art. 45. 
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