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Serviciul Muncii/Direcţia Generală a Serviciului Muncii (1950 – 1961) 

 

                      Mihai Burcea – expert IICCMER 

 

 

Introducere 

 

Odată cu declanşarea primului plan cincinal (în 1949), PMR a inaugurat mai 

multe şantiere în cadrul nou-createi economii planificate, însă din cauza absenţei braţelor 

de muncă care urmau să fie folosite pe aceste şantiere, conducerea de partid a decis la 1 

septembrie 1949 (printr-o hotărâre a CC al PMR) să suplinească această lipsă prin 

folosirea tinerilor surplus de contingent într-o mare unitate de muncă (surplusul de 

contingent era constituit din recruţii care prisoseau nevoilor de completare a efectivelor 

Forţelor Armate).  

În urma Tratatului de Pace de la Paris din 1947, România a fost plasată în tabăra 

învinşilor, refuzându-i-se statutul de ţară cobeligerantă şi obligată totodată să-şi 

diminueze masiv efectivele militare; acest lucru a condus la demobilizarea unui mare 

număr de militari activi, atât din rândul trupei, cât şi din corpul ofiţerilor. După 1947, 

efectivele care urmau a fi încorporate anual în cadrul Forţelor Armate (contingentul 

încorporabil) au fost supradimensionate, excedentul anual constituind surplusul de 

contingent. Pentru a găsi o întrebuinţare corespunzătoare miilor de recruţi care nu puteau 

fi încorporaţi din cauzele amintite mai sus (prisosul de contingent), conducerea politică a 

vremii a hotărât popularea acestei mari unităţi de muncă cu tinerii care intrau în 

respectiva categorie. 

Folosirea tinerilor recruţi de categoria a II-a (surplusul de contingent) pe 

şantierele republicii populare urma să aducă şi o serie de beneficii economice statului, 

deoarece utilizarea acestora în economie urma să fie mai puţin costisitoare decât munca 

prestată de muncitorii cu aceeaşi calificare. Potrivit articolului 32 al Decretului nr. 3/1951 

pentru reglementarea serviciului militar, recruţii rămaşi ca prisos de contingent după 

completarea efectivelor Forţelor Armate, se treceau în rezervă la categoria a II-a, putând 

fi reactivaţi prin ordin MFA în maxim 5 ani de la data trecerii lor în rezervă. 
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Modul de organizare al Serviciului Muncii/DGSM şi evoluţia efectivelor sale 

 

Unitatea de muncă la care a am făcut referire mai sus a fost înfiinţată prin 

Decretul nr. 2 din 14 ianuarie 1950 sub denumirea de Serviciul Muncii, fiind plasată în 

subordinea MC. Scopul acestei instituţii, aşa cum era precizat în articolul 1 al decretului 

mai sus menţionat, era de a utiliza raţional forţa de muncă a tinerilor prisos de contingent 

şi de a participa la „executarea lucrărilor de construcţii de interes general”. Decretul mai 

preciza că tinerii care efectuau stagiul de muncă la Serviciul Muncii erau consideraţi a fi 

satisfăcut serviciul militar (conform art. 3, după depăşirea vârstei de 26 de ani tinerii nu 

mai puteau fi chemaţi la încorporare). Cadrele şi militarii în termen din Serviciul Muncii 

se bucurau de toate drepturile şi îndatoririle militare prevăzute de actele normative şi 

regulamentele militare (pe Decretul nr. 2/1950 se regăsesc semnăturile preşedintelui 

Prezidiului MAN – dr. C-tin. I. Parhon, a secretarului Prezidiului MAN – Marin Florea 

Ionescu şi a ministrului Construcţiilor – Leontin Sălăjan).  

Expunerea de motive a acestui act normativ este semnată de către miniştrii 

Apărării Naţionale şi al Construcţiilor şi denotă un cinism specific oricărui regim 

totalitar. Astfel, potrivit documentului care însoţeşte decretul, statul îşi arăta mărinimia 

faţă de tinerii care nu aveau „cinstea” de a satisface serviciul militar în armata regulată 

prin înfiinţarea acestei oşti de sclavi: 

În fiecare an, un număr însemmat de tineri care depăşesc posibilităţile de încadrare ale unităţilor 

militare, constituind prisosul de contingent, sunt lipsiţi de cinstea de a participa efectiv la îndeplinirea 

datoriei de onoare a apărării Patrie împotriva duşmanilor dinăuntru şi dinafară. Pentru a satisface dorinţa 

acestor tineri de a participa şi ei la îndeplinirea unor sarcini deopotrivă de importante ca datoria de onoare a 

apărării Patriei, se înfiinţează „Serviciul Muncii”, care în momentul actual, când întreg poporul muncitor îşi 

încordează puterile pentru a grăbi construirea socialismului în ţara noastră, va îndeplini cu succes o sarcină 

de onoare (...). Deoarece tinerii prisos de contingent prin satisfacerea serviciului de muncă îndeplinesc o 

sarcină tot atât de apreciată ca aceia a satisfacerii serviciului militar, la expirarea duratei serviciului de 

muncă, ei vor fi consideraţi că au satisfăcut serviciul militar. 

Cu o zi în urma emiterii Decretului nr. 2/1950, Consiliul de Miniştri a adoptat în 

cadrul unei şedinţe Hotărârea nr. 24/1950 prin care s-au stabilit modul de organizare şi 

funcţionare a Serviciului Muncii, precum şi structura raporturilor dintre MApN şi MC.  

HCM-ul preciza că MApN avea puterea de a decide care erau tinerii ce intrau în 

categoria „prisosului de contingent” şi care urmau să fie puşi la dispoziţia MC pentru 
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Serviciul Muncii. Deşi în HCM nr. 24/1950 nu se specifica, în categoria „tinerilor prisos 

de contingent” intrau ţăranii, cei care aveau origine nesănătoasă, delincvenţii sau cei care 

nu îndeplineau standardele de recrutare ale MFA şi MAI. În pragul recrutării 

contingentului anual, MApN comunica DGSM-ului situaţia prisosului de contingent, pe 

Cercuri Teritoriale (de la data de 20 aprilie 1950, după model sovietic, Cercurile 

Teritoriale îşi vor schimba denumirea în Comisariate Militare, titulatură cu care vor 

rămâne până în anii ’90). La rândul lor, aceste Cercuri Teritoriale urmau să predea 

delegaţiilor Serviciului Muncii tabelele nominale cu tinerii prisos de contingent alocaţi de 

către MApN Ministerului Construcţiilor. Totodată, cadrele militare ale Serviciului 

Muncii urmau să fie recrutate din şcolile proprii, din rezerva MFA, MAI sau din „câmpul 

muncii”. Aceste cadre se angajau pe bază de contract iar gradele militare li se acordau în 

funcţie de locul de muncă unde erau încadraţi, indiferent de situaţia lor militară, ceea ce 

făcea ca importanţa şi ierarhia gradelor militare să fie aruncată în derizoriu. După anul 

1957 nu au mai putut fi acordate grade militare fără o pregătire militară prealabilă. 

Gradul militar acordat unui ofiţer activ din DGSM nu era valabil/echivalent în rezerva 

Forţelor Armate (de ex. ofiţerii superiori din DGSM aveau grade inferioare în rezervă). 

După executarea serviciului de muncă, tinerii erau trimişi la Cercurile 

Teritoriale/Comisariatele Militare care le eliberau livretele militare prin care li se certifica 

faptul că au satisfăcut serviciul militar.   

Articolul 3 al Hotărârii prevedea că Serviciul Muncii era alcătuit dintr-o Direcţie 

Generală a Serviciului Muncii (aparatul central), Direcţii Regionale de Muncă, Grupări 

de Muncă (unităţi exterioare), şcoli de calificare profesională şi şcoli de cadre. La fel ca 

în cazul Direcţiei Generale a Penitenciarelor, Serviciul Muncii putea pune la dispoziţia 

ministerelor, departamentelor şi întreprinderilor, pentru şantierele acestora, mână de lucru 

extrem de ieftină de care statul se folosea după nevoi (aceste instituţii erau obligate să 

asigure în comun cu Serviciul Muncii cazarea, hrana, utilaje necesare protecţiei muncii, 

combustibili necesari încălzirii şi condiţii corespunzătoare de muncă).  

Aşa cum am precizat mai sus, în cadrul Serviciului Muncii a fost înfiinţată 

Direcţia Generală a Serviciului Muncii. Ea se subîmpărţea la rându-i în câteva structuri 

(Direcţia Organizare, Direcţia Administrativă, Direcţia Contabilitate şi Direcţia Cadre), 

Serviciul medico-militar, Serviciul planificării, Oficiul juridic şi Corpul de control.  
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Deşi în actul normativ de organizare şi funcţionare a Serviciului Muncii nu era 

precizată înfiinţarea unui aparat politic, acest lucru a fost prevăzut la Plenara a V-a a CC 

al PMR, acolo unde s-au trasat sarcinile privind munca de partid în domeniul 

organizatoric. Astfel, potrivit hotărârii acestei Plenare (una care a avut loc în perioada 23 

– 24 ianuarie 1950) s-a prevăzut înfiinţarea de direcţii politice pe lângă Departamentul 

CFR, la SMT-urile şi GAC-urile pendinte de Ministerul Agriculturii şi la Serviciul 

Muncii din Ministerul Construcţiilor cu scopul de a „conduce munca politică de masă”. 

Aceste Direcţii politice care erau asimilate unor secţii ale Comitetului Central se 

subîmpărţeau pe secţii şi sectoare politice. 

La nivel teritorial, au fost organizate la începutul anului 1950 câteva brigăzi de 

muncă şi centre regionale ca mari unităţi, care aveau în subordine detaşamente şi secţii de 

muncă independente. În mai 1950, în conformitate cu prevederile HCM nr. 24/1950 

aceste mari unităţi s-au transformat în Direcţii Regionale de Muncă (efectivele unei DRM 

au variat ca număr de-a lungul timpului: 3.000 – 12.000 de militari constructori) care 

aveau în subordine Grupări de Muncă (desfiinţate în 1955). Acestea aveau la rândul lor în 

subordine Detaşamente de Muncă sau Secţii de muncă independente. Detaşamentul de 

muncă a fost unitatea cea mai stabilă din întreaga existenţă a DGSM, efectivul unui 

detaşament variind între 250 şi 2.500 de militari. O parte din efectivele de ostaşi 

constructori era folosită de DGSM iar alta era cedată pentru executarea de diferite lucrări 

de construcţii aferente ministerelor, departamentelor şi întreprinderilor de stat ale RPR. 

Condiţiile în care instituţiile de stat puteau folosi ostaşii constructori ai DGSM erau 

stabilite de un Regulament asupra condiţiilor de întrebuinţare a ostaşilor constructori 

(HCM nr. 807 din 3 august 1951). Acest regulament prin care se prevedeau şi salariile 

cadrelor şi ostaşilor constructori nu se aplica însă şi efectivelor care lucrau în sectorul 

minier. Abia la data de 9 aprilie 1952, Consiliul de Miniştri a stabilit prin Hotărârea nr. 

505 că „tinerii prisos de contingent încadraţi în unităţile Serviciului Muncii vor fi folosiţi 

la executarea lucrărilor de construcţii şi în industria minieră” deşi ei erau folosiţi în acest 

sector economic anterior emiterii hotărârii. Totodată, HCM nr. 505 prevedea că tinerii 

„prisos de contingent” din Serviciul Muncii urmau să fie repartizaţi în economie conform 

unui plan trimestrial de repartiţie a efectivelor întocmit de către CSP şi MCIMC. Acest 

plan de repartiţie urma să fie supus spre aprobare Consiliului de Miniştri care îl dezbătea 
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şi aproba printr-o HCM. Pentru a ne face o idee asupra uriaşelor efective care erau 

repartizate printr-un asemenea plan de repartiţie, prezentăm mai jos datele existente în 

anexa HCM nr. 806 din 23 mai 1952 prin care s-a stabilit repartiţia efectivelor pe 

trimestrele II şi III ale anului 1952: 

 

Tablou anexă la HCM nr. 806 din 23 mai 1952 pentru repartizarea efectivelor 

aparţinând Serviciului Muncii. 

În august 1951, unităţile repartizate pentru lucru Ministerului Industriei Petrolului 

şi Cărbunelui s-au organizat într-un comandament de muncă independent sub numele de 

Oficiul Detaşamentelor de Muncă din Industria Carboniferă (ODMIC), instituţie plasată 

în subordinea directă a MIPC (efectivele acestui Oficiu nu au depăşit niciodată numărul 

de 20.000 de ostaşi constructori).  

Serviciul Muncii a fost reorganizat la data de 27 ianuarie 1953 prin adoptarea 

HCM nr. 247 care a consfiinţit desfiinţarea Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 

(patrimoniul aferent construcţiilor al DGSM a fost preluat de către Direcţia Generală de 
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Construcţii Speciale din subordinea MCIMC, structură care avea să fie la rândul ei 

desfiinţată la data de 30 aprilie 1954 prin HCM nr. 602) şi înlocuirea acesteia cu 3 

structuri: Direcţiunea Generală a Efectivelor, Direcţiunea Generală de Costrucţii 

Speciale şi Direcţiunea Politică (aparatul politic).  

Principala atribuţie a Direcţiunii Generale a Efectivelor era „prestarea de 

servicii cu ostaşi constructori”, sarcină care urma să fie îndeplinită prin „încadrarea, 

instruirea, echiparea, întreţinerea şi repartizarea la muncă a ostaşilor constructori”. 

Direcţiunea Generală de Costrucţii Speciale avea ca scop „îndrumarea şi 

controlul Unităţilor de lucrări subordonate şi conlucrarea cu acestea în scopul executării 

lucrărilor speciale de construcţii ce îi sunt repartizate prin plan” (în subordinea acestei 

Direcţii funcţionau 3 unităţi de lucrări care aveau ca obiect de activitate executarea de 

lucrări speciale atribuite de către Direcţia Generală de Construcţii Speciale: Unitatea I 

Lucrări de Construcţii, Unitatea II Lucrări de Construcţii şi Unitatea III Lucrări de 

Construcţii). 

Tot cu ocazia reorganizării Serviciului Muncii, datorită creşterii volumului de 

lucrări, Consiliul de Miniştri a înfiinţat un al 5-lea post de ministru adjunct în cadrul 

MCIMC cu rolul de a coordona activitatea Serviciului Muncii, funcţie în care va fi numit 

un fost ilegalist comunist – general-maiorul Ion Rab (pentru anul 1953, Serviciul Muncii 

avea de executat un plan de construcţii de cel puţin 700 de milioane de lei iar efectivele 

fuseseră stabilite la 127.000 de ostaşi constructori şi 1.500 de ofiţeri). 

Obiectivele economice ambiţioase stabilite de conducerea de partid şi de stat în 

primul plan cincinal nu au putut fi finalizate în ciuda aportului muncii sutelor de mii de 

deţinuţi şi ostaşi constructori. Acest lucru a condus la căutarea unui nou bazin de resursă 

umană (nemaipunând la socoteală că acest plan cincinal se dorea a fi realizat în 4 ani). 

Primele semne ale întârzierii îndeplinirii planului de investiţii şi construcţii au început să 

se prefigureze în 1952, cauzele fiind multiple: slaba aderenţă a ţăranilor la procesul de 

colectivizare a agriculturii; refuzul multor ţărani de a se stabili la oraş şi de a munci în 

fabrici şi uzine precum şi situaţia grea existentă în asigurarea cazării muncitorilor sosiţi 

din mediul rural; insuficienta preocupare a ministerelor şi întreprinderilor în calificarea 

personalului provenit din agricultură (să nu uităm că la sfârşitul anilor ’40 şi începutul 

anilor ’50, zeci de mii de funcţionari şi cadre de conducere din aparatul de stat au fost 
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scoase/epurate pe motive politice, lucru care a condus la un deficit de forţă de muncă 

calificată).  

Pentru a remedia această stare de lucruri şi de a recupera timpul pierdut, Consiliul 

de Miniştri a emis HCM nr. 1542 din 16 mai 1953 pentru asigurarea forţelor de muncă 

necesare marilor şantiere de construcţii. Prin această hotărâre s-a încercat rezolvarea 

deficitului de forţă de muncă existent pe şantierele de pe întreg cuprinsul RPR. Astfel, 

HCM-ul prevedea la art. 1 „concentrarea sergenţilor şi soldaţilor de rezervă precum şi cei 

care nu au satisfăcut serviciul militar în vârstă de 25-45 ani, inclusiv, pentru asigurarea 

forţelor de muncă necesare marilor şantiere de construcţii de interes naţional”. Erau 

exceptate de la concentrare mai multe categorii de rezervişti (în anexa HCM-ului figura şi 

un tabel cu raioanele din care nu se puteau face concentrări în timpul campaniilor 

agricole):  

- personalul din ministere, instituţii centrale, întreprinderi şi alte 

organizaţii economice şi social-culturale;   

- ţăranii colectivişti; 

- susţinătorii de familie din categoria ţăranilor muncitori;  

- studenţii care frecventau regulat cursurile; 

- liber-profesioniştii. 

Rezerviştii puteau fi concentraţi numai o singură dată pe an pe o durată care nu 

putea să depăşească 3 luni (rezerviştii care satisfăcuseră serviciul militar nu puteau fi 

concentraţi decât după 2 ani de zile de la lăsarea la vatră). Numărul rezerviştilor 

concentraţi trimestrial nu putea depăşi 100.000 de concentraţi. Aceştia urmau să fie puşi 

la dispoziţia MCIMC pentru Serviciul Muncii care ulterior îi repartiza pe şantiere potrivit 

planului forţelor de muncă stabilit de comun acord cu CSP (drepturile şi obligaţiie 

rezerviştilor concentraţi prin Comisariatele Militare erau similare cu cele ale militarilor 

constructori din Serviciul Muncii). Pe toată durata concentrării, rezerviştii intrau sub 

jurisdicţia legilor şi regulamentelor militare. În fine, un alt avantaj al statului care era 

beneficiarul acestor vaste resurse umane îl reprezentau costurile extrem de mici pentru 

întreţinerea acestei armate. Cheltuielile totale de întreţinere ale statului cu un ostaş 

concentrat (inclusiv regia Serviciului Muncii) erau de circa 11 lei/zi (în această suma nu 

intrau şi banii alocaţi plăţii depăşirilor de normă, plăţi care se efectuau în conformitate cu 
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regulamentul privind întrebuinţarea ostaşilor constructori adoptat prin HCM nr. 

807/1951). 

Un referat ataşat HCM nr. 1542 din 16 mai 1953 atrăgea atenţia asupra situaţiei 

îngrijorătoare din economie în privinţa forţei de muncă la nivelul anului 1952: 

 Astfel, în anul 1952 în industrie, construcţii, transporturi şi agricultură au fost angajaţi 1.582.800 

muncitori şi au plecat 1.436.400 muncitori. Din totalul celor plecaţi 473.200 muncitori au plecat în mod 

samavolnic. În industrie, la o creştere medie în anul 1952 de 68.000 muncitori au fost angajţi 911.500 

muncitori şi au plecat 861.800 muncitori. La situaţia existentă cu privire la forţele de muncă se mai adaugă 

şi plecarea în anul 1953 a unui număr de 60.000 ostaşi constructori care vor fi lăsaţi la vatră, iar în anul 

1954 a unui număr de încă 50-60.000 (...) Din analiza balanţei forţelor de muncă pe RPR, rezultă că 

populaţia aptă de muncă între 14 şi 60 de ani este de cca. 10.400.000 oameni din care în mediul urban cca. 

4.000.000, iar în mediul rural cca. 6.400.000.  

Referatul preciza în continuare că pentru acoperirea necesarului de forţă de muncă 

din economie era nevoie de asigurarea unui efectiv permanent cuprins între 50.000 şi 

100.000 de lucrători în construcţii. Problema urma să fie rezolvată şi pe baza concentrării 

rezerviştilor din rândul burgheziei, a micii burghezii de la oraşe, precum şi a chiaburilor 

şi ţăranilor mijlocaşi de la sate: 

Rezervele apreciate pentru mediul rural de cca. 2.070.000 oameni din care 980.000 bărbaţi, sunt 

minimum, ceea ce înseamnă că se pot concentra din agricultură peste 200.000 oameni pe trimestru (mai 

puţin de 3% din totalul celor apţi de muncă în agricultură), fără ca muncile agricole să sufere. Dealtfel, 

anual în 1950, 1951, 1952, peste 150.000 tineri din mediul rural au lucrat în cadrul serviciului muncii fără a 

periclita munca în agricultură. În ce priveşte mediul urban, din populaţia neocupată de 1.570.000 oameni, 

cca. 200.000 sunt bărbaţi între 14 şi 60 de ani, din care pot fi concentraţi 130.000 oameni între 25 şi 45 ani, 

iar din aceştia din Bucureşti 60-70.000 oameni. Din datele puse la dispoziţie de către MFA, rezultă 

următoarele: Din mediul rural pot fi concentraţi 700-800.000 ţărani mijlocaşi, plus cca. 60.000 bărbaţi 

necorespunzători politic (chiaburi, etc.) iar de la oraşe cca. 20.000 oameni care sunt necorespunzători 

politic (foşti capitalişti, care nu sunt în câmpul muncii) şi cca. 100.000 bărbaţi de alte categorii sociale, fără 

ocupaţie. În rezumat, numărul bărbaţilor care pot fi concentraţi între 25 şi 45 ani, este de cca. 800-900.000 

din care 700-800.000 din mediul rural, iar din mediul urban 100-130.000.  

De asemenea, HCM-ul respectiv era însoţit şi de un set de „Instrucţiuni” care 

trebuiau urmate de instituţiile însărcinate cu derularea acestei operaţiuni: MFA, MCIMC, 

Serviciul Muncii, Comisariatele Militare şi CSP (atât „referatul” cât şi „instrucţiunile” la 

care am făcut referire au fost întocmite de organul central al administraţiei de stat care 

iniţiase HCM nr. 1.542/1953, respectiv MCIMC). Se recomanda concentrarea cu 
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precădere a chiaburilor, foştilor comercianţi şi a altor exploatatori de la sate care nu 

satisfăcuseră serviciul militar până la acea dată şi care fuseseră amânaţi din diferite cauze 

(prima serie de concentraţi urma să fie repartizată pe şantiere începând cu data de 1 iunie 

1953, prevăzându-se ca aceştia să fie distribuiţi în cel mult 48 de ore de la sosirea lor la 

Comisariatul Militar).  

Deşi obiectivele pe care şi le propusese HCM nr. 1542 din 16 mai 1953 erau 

extrem de ambiţioase prin numărul mare de cetăţeni concentraţi care urmau să umple 

golul de pe „piaţa” forţei de muncă, prevederile ei au rezistat doar câteva luni de zile, mai 

precis până la 15 august 1953, atunci când Consiliul de Miniştri a adoptat o nouă hotărâre 

(HCM nr. 2.742 care abroga HCM nr. 1.542). HCM nr. 2742 a reglementat modul în care 

urmau să fie asigurate efectivele începând cu data la care a fost emisă hotărârea, efective 

care, de această dată aveau să fie constituite din ostaşi constructori, renunţându-se la 

rezerviştii concentraţi. Argumentul forte care a stat la baza acestei măsuri a fost 

determinat de faptul că planul naţional de investiţii pe ramura construcţii fusese între 

timp diminuat, creându-se în acest fel posibilitatea „de a se asigura mâna de lucru 

necesară, fără a se face uz de concentrări”. Pe de altă parte, datorită reducerii efectivelor 

Forţelor Armate ale RPR din vara anului 1953, a rezultat în cadrul MFA un excedent de 

efective de aproximativ 45.000 de oameni care a fost trecut în categoria „surplus de 

contingent”, ceea ce a constituit un motiv în plus de a se renunţa la rezerviştii concentraţi 

prin HCM nr. 1.542/1953. Celor circa 45.000 de oameni li s-au adăugat alţi 10.000 de 

tineri care fuseseră trecuţi în surplusul de contingent, deoarece planul de construcţii al 

MFA se diminuase (aceştia proveneau din unităţile de construcţii din cadrul MFA). Noua 

hotărâre (HCM nr. 2.742/1953) prevedea lăsarea la vatră a celor concentraţi pe baza 

HCM nr. 1542 (iunie 1953) din cauza expirării perioadei de concentrare. Întreaga 

operaţiune urma să aibă loc în mod eşalonat pe două etape conform unui calendar 

întocmit de către Direcţia organizare mobilizare a MFA condusă la acea vreme de către 

general-maiorul Polihronie Ivănescu: 

- între 1 – 10 august 1953, cei concentraţi în cursul lunii iunie 1953 

(36.600 de rezervişti concentraţi); 

- între 1 – 5 septembrie 1953, cei concentraţi în cursul lunii iulie 1953 

(60.100 de rezervişti concentraţi). 
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HCM nr. 2742  din 15 august 1953 mai stabilea ca începând cu data de 25 august 

1953, MFA va pune la dispoziţia Serviciului Muncii un număr de 49.479 de oameni, din 

care 12.000 urmau să fie vărsaţi de către Serviciul Muncii, Ministerului Gospodăriilor 

Agricole de Stat pentru ca aceştia să poată fi folosiţi la GAS-urile care alimentau Capitala 

cu leguminoase şi zarzavaturi şi care aveau în acelaşi timp linii de producţie pentru 

export. Totodată, hotărârea mai prevedea ca începând cu data de 25 august 1953, MFA să 

pună la dispoziţia Brigăzii de Lucru Căi Ferate pendinte de Ministerul Căilor Ferate, un 

număr de 5.000 de oameni. În fine, HCM nr. 2.742/1953 a apărut în contextul sistării 

lucrărilor la Canalul Dunăre – Marea Neagră, decizie luată de liderii de partid români în 

urma decesului Generalissimului I. V. Stalin, măsură care a condus ulterior la deblocarea 

unui vast rezervor de resurse umane şi materiale. 

În aceeaşi zi (15 august 1953), Consiliul de Miniştri (instituţia care stabilea 

efectivele anuale încorporabile, potrivit Constituţiei RPR – art. 47) a mai emis o Hotărâre 

(HCM nr. 2743 din 15 august 1953) prin care a stabilit ca specialiştii care se regăseau 

anual în surplusul de contingent să fie scutiţi de la încorporare, deoarece economia 

resimţea o nevoie acută de cadre calificate: 

Specialiştii din fiecare contingent de recruţi (se referă la recruţii care constituiau excedentul peste 

nevoile anuale ale Forţelor Armate-n.n.) strict necesari economiei naţionale vor fi scutiţi de încorporare pe 

baza Hotărârii Consiliului de Miniştri (art. 1, lit. „a”-n.n.). 

Aceşti specialişti urmau să fie identificaţi de către ministerele şi instituţiile 

economice centrale care foloseau ostaşi constructori. Listele/Tabelele nominale cu 

specialişti propuşi pentru a fi scutiţi de la încorporare urmau să fie trimise pe adresa 

Direcţiei Speciale a Consiliului de Miniştri până la 1 septembrie 1953. 

Articolul 2 al HCM nr. 2743/1953 stabilea în premieră ca tinerii din surplusul de 

contingent care era pus anual la dispoziţia Serviciului Muncii şi al Brigăzii de Lucru Căi 

Ferate urmau să-şi execute „pregătirea militaro-politcă” în cadrul celor două instituţii pe 

baza unui program întocmit de ministerele care le tutelau, cu avizul MFA. 

Până la acea dată, pregătirea militară a cadrelor şi ostaşilor din Serviciul Muncii s-

a desfăşurat în baza unui ordin al ministrului adjunct al MCIMC care dirija activitatea 

Serviciului Muncii. Potrivit acestui ordin (nr. 75/1953) pregătirea militară a ostaşilor 

constructori nu depăşea 3 ore săptămânal (în 3 şedinţe) iar cadrele executau săptămânal o 
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şedinţă de instrucţie de 3 ore. Programul de pregătire militară consta în executarea 

instrucţiei individuale de front fără armă (la acea dată în Serviciul Muncii nu existau 

decât 1.800 de arme care erau folosite la instrucţie în şcolile de pregătire profesională şi 

politice ale instituţiei) şi în cunoaşterea regulamentelor militare (Regulamentul 

Serviciului Interior, Regulamentul Disciplinare al Forţelor Armate, Regulamentul 

Serviciului de Gardă şi Garnizoană etc.). Lipsei armelor i se mai adăugau şi alte 

deficienţe pe linie de organizare şi aprovizionare: lipsa terenurilor de instrucţie 

corespunzătoare; pregătirea nesatisfăcătoare a cadrelor militare care proveneau din 

diferite arme ale MFA sau MAI; absenţa cazărmilor şi a baracamentelor proprii, cazarea 

efectivelor fiind asigurată de către întreprinderile şi ministerele beneficiare ale mâinii de 

lucru oferită de Serviciul Muncii; absenţa oricărui tip de echipament militar de instrucţie 

(raniţă, centură, mască de gaze, foaie de cort etc.). 

Deşi nevoia de forţă de muncă a rămas cel puţin la fel de mare ca în primul plan 

cincinal, ministerele nu reuşeau să angajeze muncitori civili pentru a-şi acoperi necesarul 

de braţe de muncă, fiind nevoite să apeleze în continuare la MFA. Pentru a exemplifica 

această stare de lucruri amintim aici HCM nr. 978 din 21 iunie 1954, prin care Consiliul 

de Miniştri a aprobat punerea la dispoziţia Direcţiei Generale a Efectivelor din MCIMC 

de către MFA a unui efectiv total de 9.500 de ostaşi constructori. La rândul ei, Direcţia 

Generală a Efectivelor a repartizat acest efectiv către 3 ministere: Ministerul 

Transporturilor Navale şi Aeriene (4.000 de ostaşi constructori care urmau să lucreze la 

construcţia de drumuri), MIMCM (3.000 de ostaşi constructori pentru continuarea 

lucrărilor la Combinatele siderurgice de la Hunedoara, Reşiţa şi Călan) şi MEEIE (2.500 

de ostaşi constructori necesari pentru lucrările de construcţie de la Hidrocentrala „V. I. 

Lenin”).  

În dosarul care conţine HCM nr. 978/1954 se regăsesc mai multe avize favorabile 

ale unor ministere care erau vizate de această hotărâre, dar şi opinia separată a ministrului 

Construcţiilor şi al Industriei Materialelor de Construcţii, ing. Gheorghe Hossu. Hossu îşi 

motiva dezacordul cu proiectul de HCM iniţiat de către CSP deoarece: 

Forţele de muncă necesare MCIMC care are de executat în acest an sarcini mari de plan, nu sunt 

încă acoperite, având un deficit de 25.000 muncitori. În această situaţie şantierele importante nu sunt încă 

asigurate cu forţele de muncă cu care trebuiesc realizate sarcinile de plan ce decurg din Hotărârea Plenarei 

din 19-20 August 1953 privind executarea lucrărilor de construcţii montaj pentru MIU, MIA, lucrări social-

www.m
ilit

ias
pir

itu
ala

.ro



12 

 

culturale, cât şi pentru o serie de şantiere republicane şi speciale. Considerăm că în cazul în care MFA mai 

dispune de militari prisos de contingent, aceştia să fie repartizaţi în primul rând Ministerului Construcţiilor 

şi al Industriei Materialelor de Construcţii.  

Avizul negativ al lui Hossu trimis pe adresa Direcţiei Generale a Treburilor 

Consiliului de Miniştri a fost respins de această structură iar HCM nr. 978/1954 a fost 

adoptată în varianta propusă de către CSP. 

Şi în anii care au urmat de la data emiterii acestei hotărâri, Consiliul de Miniştri a 

continuat să emită astfel de acte prin care dispunea repartizarea a zeci şi zeci de mii de 

ostaşi constructori ministerelor incapabile să absoarbă forţa de muncă civilă. 

Într-o expunere de motive ataşată HCM nr. 731 din 29 aprilie 1955 privind 

repartizarea efectivelor de militari constructori pe anul 1955, preşedintele CSP – Miron 

Constantinescu (instituţia care iniţiase proiectul de HCM) atrăgea atenţia că până la 

sfârşitul anului 1955, un număr de 64.000 de militari constructori urmau să fie lăsaţi la 

vatră, lucru care ar fi condus la o redistribuire a efectivelor rămase şi la o nouă 

suplimentare de efective de care trebuia să se ocupe Marele Stat Major – MFA (la data de 

1 ianuarie 1955, pe şantierele ţării se găseau circa 133.000 de militari constructori). 

Constantinescu reamintea miniştrilor că nici până la acea dată industria carboniferă nu a 

reuşit să capteze forţa de muncă necesară, întâmpinând în acest sens „greutăţi foarte 

mari” în găsirea muncitorilor care să-şi dorească să lucreze în această ramură grea a 

economiei naţionale. 

 

Anexă la HCM nr. 731 din 29 aprilie 1955 privind repartizarea efectivelor de 

militari constructori pe anul 1955. 
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Între copertele dosarelor care conţin HCM-urile referitoare la repartiţia 

surplusului de contingent pe şantierele RPR, se găsesc şi diferite adrese ale 

conducătorilor unor instituţii centrale prin care de cele mai multe ori aceştia solicitau 

suplimentarea numărului de ostaşi constructori care le fuseseră repartizaţi.  

Prezentăm mai jos o astfel de adresă care este elocventă pentru a reda cât mai 

fidel motivele pentru care ministerele cereau cât mai multă mână de lucru de la Serviciul 

Muncii. Este vorba de o solicitare din 18 august 1955 a ministrului Industriei Petrolului, 

Ion Dumitru, către prim-vicepreşedintele Consiliului de Miniştri, Chivu Stoica 

(documetul se regăseşte în HCM nr. 1827 din 21 septembrie 1955 privind repartizarea 

efectivelor de militari constructori care în baza HCM nr. 1165 din 23 iunie 1955 au fost 

dirijaţi temporar în sectorul agricol): 

Din planul de stat de investiţii pe 1955 pentru cele 3 rafinării noi (Teleajen, Dărmăneşti şi 

Borzeşti) în valoare de 247.960.000 lei, a rămas de executat în semestrul II al anului, 62% cu sarcini 

concrete de punere în funcţiune a unui cracking termic la Dărmăneşti şi a unei instalaţii de distilaţie primară 

la Borzeşti. Cea mai importantă cauză a realizării de numai 38% din palnul anual în prima jumătate a anului 

1955, a fost lipsa aproape permanentă a forţelor de muncă în special necalificate. În plus, ploile 

neîntrerupte ce au căzut în ultimul timp mai ales în Moldova, au creat dificultăţi suplimentare în 

desfăşurarea lucrărilor. Nerealizarea planului de intrări în funcţiune a noilor instalaţii prevăzute în sem. II 

1955, va duce spre finele anului curent la situaţia de a nu se putea prelucra întreaga cantitate de ţiţei extrasă 

şi în consecinţă, de a nu se putea obţine cantităţile de produse angajate a fi livrate; în 1956 această situaţie 

s-ar agrava considerabil. Pentru a face faţă sarcinilor foarte importante de plan din sem. II 1955, este 

necesară o concentrare de mijloace pe şantierele de rafinerii noi, în primul rând de forţe de muncă. În 

această privinţă, angajările directe făcute de Soc. Sovrompetrol cât şi recrutările prin Direcţia G-rală a 

Rezervelor de Muncă, nu au dat rezultate mai ales din cauză că efectivele astfel obţinute sunt extrem de 

fluctuante, în funcţie în primul rând de muncile agricole. Cele trei mari şantiere de rafinerii noi vor necesita 

în sem. II 1956 un efectiv de peste 8200 muncitori. Din aceştia, 1300 sunt acoperiţi prin ostaşii constructori 

care în prezent sunt repartizaţi soc. Sovrompetrol, iar cca. 3550 sunt muncitori civili. Soc. Sovrompetrol va 

depune efoturi pentru mărirea efectivelor de muncitori civili, dar dat fiind experienţa de până acum în ce 

priveşte stabilitatea acestora pe şantiere, solicităm a se repartiza soc. Sovrompetrol pentru cele 3 şantiere de 

rafinerii suscitate, un efectiv de încă 2000 ostaşi constructori, din care chiar în trim. III 1955 cel puţin 800. 

Facem observaţia că în 1956 conform discuţiilor purtate până în prezent, planul de investiţii al soc. 

Sovrompetrol pentru rafinerii noi, va fi probabil dublu faţă de cel din anul curent. 

La 14 ianuarie 1956 a fost emis Decretul nr. 16 pentru reorganizarea Serviciului 

Muncii şi a Direcţiei Generale a Efectivelor din cadrul MC în Direcţia Generală a 

Serviciului Muncii de pe lângă Consiliul de Miniştri. Tot prin acelaşi decret, ODMIC a 
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fost scos de sub tutela Ministerului Industriei Cărbunelui şi trecut sub conducerea DGSM 

(din pricina creşterii numărului de muncitori angajaţi în industria carboniferă, efectivele 

de ostaşi constructori s-au redus, astfel că în anul 1958 în acest domeniu nu mai rămăsese 

niciun militar constructor). De asemenea, unităţile de muncă ale DGSM au fost 

reorganizate pe direcţii regionale ale detaşamentelor de muncă (DRDM: nr. 1 Bucureşti; 

nr. 2 Constanţa; nr. 3 Bacău; nr. 4 Braşov;  nr. 5 Timişoara; nr. 6 Craiova; nr. 7 Petroşani; 

nr. 9 Cluj; nr. 12 Hunedoara; nr. 13 Ploieşti; nr. 16 Ştei). În 1958, ca urmare a unor 

reduceri de efective, DRDM-urile au fost desfiinţate iar cele 27 de detaşamente rămase au 

fost subordonate direct DGSM.  

În 1956, MC a demarat acţiunea de retragere a efectivelor de ostaşi constructori 

de pe şantierele sale (această operaţiune a fost iniţiată şi de către celelalte ministere care 

foloseau surplusul de contingent). Din cauza retragerii militarilor constructori de pe 

şantierele acestui minister lipsa de forţă de muncă s-a accentuat. În vederea remedierii 

deficitului, MC în colaborare cu CC al UTM a iniţiat o HCM prin care se propunea 

Consiliului de Miniştri, mobilizarea la muncă pe şantierele de construcţii de importanţă 

republicană ale ministerului a unui număr 13.000 de tineri brigadieri.  

Cei 13.000 de tineri voluntari urmau să lucreze pe un număr de 32 de şantiere din 

subordinea MC: Combinatul de cauciuc „Zorile” din Jilava, Ferma Fundulea, Fabrica de 

ciment de la Bicaz, Combinatul poligrafic „Casa Scânteii”, Centrul cinematografic de la 

Buftea, Uzina de sodă nr. 2 din Govora, Combinatul chimic de la Târnăveni, Uzina de 

zinc „21 decembrie” din Copşa Mică etc. 

În vederea atragerii acestor utemişti pe şantiere, Ministerul Construcţiilor a 

propus acordarea unor drepturi şi facilităţi.  

La data de 4 mai 1956, Consiliul de Miniştri a adoptat HCM nr. 789 privind unele 

măsuri pentru folosirea tinerilor pe şantierele de construcţii-montaj ale MC prin care 

celor 13.000 de tineri brigadieri li s-au acordat o serie de stimulente: salarizarea 

brigadierilor echivalentă cu cea a muncitorilor care lucrau pe acele şantiere; asigurarea 

unui echipament corespunzător constând dintr-o salopetă sau combinezon, bocanci, 

bonetă, costum vătuit, căciulă etc.; conferirea insignei şi a carnetului de brigadier; masă şi 

cazare gratuită; organizarea unor cursuri de calificare profesională de scurtă durată fără 

scoaterea din producţie. Toate acestea au necesitat un efort financiar sporit având în 
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vedere că numai pentru asigurarea lenjeriei unui singur brigadier costurile se ridicau la 

150 de lei. 

Conducerea Ministerului Construcţiilor preconiza ca prin această moblizare să 

suplinească cu succes munca militarilor constructori, să reducă fluctuaţia forţei de muncă 

din construcţii prin permanentizarea pe şantiere a acestor brigadieri, să crească 

productivitatea muncii şi să utilizeze mai eficient timpul de lucru, precum şi dobândirea 

de către tineri a unei educaţii socialiste corespunzătoare faţă de muncă. 

Aşa cum am precizat mai sus, odată cu trecerea timpului efectivele de ostaşi 

constructori care constituiau surplusul de contingent s-a diminuat către sfârşitul anilor ’50 

(vezi cazul MC). 

În expunerea de motive ataşată HCM nr. 477/1957, preşedintele CSP, Gheorghe 

Gaston Marin, preconiza ca până la data de 20 decembrie 1957, DGSM să fie desfiinţată 

treptat în urma micşorării volumului lucrărilor de construcţii-montaj prevăzut în planul de 

stat pe anul 1957, ceea ar fi determinat micşorarea numărului de muncitori civili şi astfel 

posibilitatea lichidării detaşamentelor de militari constructori. Suplinirea militarilor 

constructori avea să fie realizată în mod gradual de către Direcţia Generală a Recrutării şi 

Repartizării Forţelor de Muncă, prin angajarea intensivă de muncitori civili (ofiţerii şi 

sergenţii reangajaţi care erau scoşi ca urmare a reducerilor de efective din DGSM urmau 

să beneficeze de două drepturi fundamentale care se aplicau şi la MFA: ajutor unic şi 

pensie).  

Dacă numărul de militari constructori de pe şanteirele patriei a scăzut treptat, nu 

acelaşi lucru s-a întâmplat şi în cazul perioadei de recoltare şi pe şantierele de 

îmbunătăţiri funciare, acolo unde nevoia de forţă de muncă a crescut începând cu a doua 

jumătate a anilor ’50. Potrivit HCM nr. 1795 din 4 noiembrie 1957, Consiliul de Miniştri 

a pus la dispoziţia MAS, pentru o perioadă de 45 de zile, circa 25.000 de militari 

constructori care urmau să fie utilizaţi de către GAC-uri. Tinerii urmau să fie chemaţi de 

la vatră de către MFA iar de organizarea acestora urma să se ocupe DGSM prin 

concentrarea unor ofiţeri de rezervă care serviseră anterior patria la această „armă”. De 

menţionat faptul că această hotărâre a fost emisă către sfârşitul campaniei de recoltare, 

ceea ce denotă faptul că militarii constructori se aflau deja „în dispozitiv de luptă” pe 

ogoarele patriei fără a avea un cadru legal în acest sens (este foarte probabil ca la 
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începutul culegerii recoltei militarii să fi fost detaşaţi în acest sector economic printr-o 

simplă dispoziţie verbală a preşedintelui Consiliului de Miniştri). 

La nici 3 luni de zile de la această hotărâre, Consiliul de Miniştri a emis o HCM 

(nr. 52 din 23 ianuarie 1958) prin care stabilea repartiţia efectivelor de militari 

constructori pe anul 1958. Situaţia efectivelor repartizată pe trimestre se găseşte în anexa 

nr. 1 a hotărârii pe care o prezentăm mai jos. Din document reiese că numărul acestor 

militari scăzuse semnificativ precum şi numărul ministerelor care se foloseau de ei. 

În expunerea de motive, iniţiatorul proiectului hotărârii, general-locotenentul (r) 

Dumitrul Dămăceanu (şef al DGSM), declara: 

Pentru satisfacerea cerinţelor ministerelor beneficiare pe anul 1958 s-a ţinut seama de efectivele de 

militari constructori existente actualmente în unităţile Direcţiei Generale a Serviciului Muncii cât şi de 

posibilităţile de a se aduce de la vatră tineri prisios de contingent. Astfel, în afară de 12.000 militari 

constructori folosiţi în unităţile agricole în toamna anului 1957, lăsaţi în concediu, la vatră, care urmează a 

fi rechemaţi, pentru a-şi continua efectuarea stagiului militar în unităţile Direcţiei Generale a Serviciului 

Muncii, conform datelor primite de la Ministerul Forţelor Armate, acesta urmează să pună la dispoziţia 

Direcţei Generale a Serviciului Muncii, de la vatră, încă un număr de 15.000 tineri prisos de contingent 

care urmează să-şi satisfacă stagiul militar în unităţile Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. Acest număr 

de 27.000 militari constructori urmează a fi pus la dispoziţia Direcţiei Generale a Serviciului Muncii de 

către Ministerul Forţelor Armate prin comisariatele militare în conformitate cu dinamica folosirii militarilor 

constructori pe diferite şantiere. 

 

Anexa nr. 1 din HCM nr. 52 din 23 ianuarie 1958 privind repartizarea militarilor 

constructori pe anul 1958. 
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În perioada 1958 – 1959, din cauza creşterii volumului de lucrări de construcţii şi 

de hidroamelioraţii, DGSM şi-a mărit efectivele, acest lucru făcând ca DRDM-urile să fie 

reînfiinţate. Astfel, au luat naştere: DRDM 101 Bucureşti; DRDM 102 Galaţi; DRDM 

103 Timişoara şi DRDM 104 Hunedoara.  

Din aceeaşi cauză, Consiliul de Miniştri a hotărât în vara anului 1958 înfiinţarea 

de către MAS a unor şantiere experimentale pe care să fie folosiţi ca mână de lucru 

ostaşii constructori (vezi HCM nr. 1142 din 9 august 1958 privind organizarea de şantiere 

experimentale pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare cu unităţi militare constituite din 

tineri din surplusul de contingent). Lucrările de desecare urmau a fi demarate în 

următoarele zone: 

- Desecarea zonei Checea – Jimbolia urma să asigure colectarea apelor de 

pe o suprafaţă de 57.000 ha. urmând a se amenaja/ameliora în acel an o 

suprafaţă agricolă de circa 11.000 ha.; 

- În incinta îndiguită Luciu-Giurgeni urmau să se execute lucrări de 

colectare şi evacuare a apelor în exces provenite din precipitaţii şi 

infiltraţii de pe o suprafaţă totală de cca. 11.800 ha (costurile urmând să 

se ridice la 7.650.000 lei). Lucrările de desecare din această zonă 

apărată de inundaţiile Dunării printr-un dig submersibil, urmau să 

asigure agriculturii o creştere a suprafeţei arabile cu 3.600 ha. prin 

recuperarea terenurilor mlăştinoase şi inundabile. De menţionat că la 

aceste lucrări de îndiguire participau şi deţinuţii şi internaţii 

administrativ de la Colonia de muncă Luciu Giurgeni/formaţiunea 0993 

Giurgeni.  

- La amenajarea văii Dâmboviţei în aval de Bucureşti (între Vitan şi 

comuna Tânganu) urmau a fi executate lucrări de desecare în valoare de 

2.320.000 lei pe o suprafaţă totală de cca. 2.300 ha. Îndepărtarea apelor 

colectate în exces de pe suprafaţa sus-menţionată trebuia să conducă la 

transformarea zonei într-o bază legumicolă pentru aprovizionarea 

Capitalei. Operaţiunea de regularizare a văii Dâmboviţei urma să fie 

executată cu sprijinul Direcţiilor zonale de îmbunătăţiri funciare, 

Bucureşti şi Timişoara. 
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Şantierele experimentale de la Checea-Jimbolia şi Luciu-Giurgeni urmau a fi 

coordonate de către un Comandament al Unităţilor Militare de Producţie aflat în 

subordinea DGSM (astfel, unităţile exterioare ale DGSM se împărţeau în DRDM-uri şi 

Comandamente Zonale ale Unităţilor de Producţie). La rândul său, nou-înfiinţata 

structură urma să-şi organizeze comandamente zonale şi unităţi militare în raport cu 

volumul şi amploarea lucrărilor ce trebuiau executate. HCM-ul prevedea că pentru aceste 

lucrări de desecare costurile trebuiau să nu depăşească costurile lucrărilor executate în 

mod obişnuit. Pe scurt, pentru un ostaş constructor care presta muncă pe aceste şantiere 

de desecări, DGSM-ului îi fuseseră alocaţi de la bugetul statului 20 de lei/zi cu condiţia 

ca lucrătorul/militarul să-şi îndeplinească norma de producţie de 2,5 m.c. terasamente pe 

zi (inclusiv lucrările pregătitoare şi de finisaj).  

Comandamentul Unităţilor Militare de Producţie din DGSM urma să efectueze 

aceste lucrări până la sfârşitul anului 1958, fiindu-i alocaţi un număr de 7.050 de tineri 

din surplusul de contingent.  

Experimentul iniţiat prin HCM nr. 1142/1958 a fost un succes! Ameliorarea unor 

însemnate suprafeţe agricole prin utilizarea „forţei de muncă organizate” (titulatură pe 

care o regăsim în documentele oficiale clasificate pentru a desemna munca prestată de 

militarii constructori) a condus la extinderea pe scară largă a acestor şantiere. 

Prin adoptarea Hotărârii nr. 389 din 30 martie 1959, Consiliul de Miniştri a statuat 

înfiinţarea unităţilor militare de producţie constituite din tineri surplus de contingent cu 

scopul de a executa lucrări de hidroamelioraţii. Asemeni prevederilor HCM nr. 

1142/1958, unităţile militare de producţie au fost plasate în subordinea unor 

comandamente zonale aflate sub coordonarea DGSM (nu s-a prevăzut înfiinţarea unui 

comandament central, ci a unor comandamente zonale/locale). Totodată, noua hotărâre 

stabilea că echipamentul militarilor în termen din unităţile de producţie avea să fie de 

culoare kaki, fiind confecţionat din materialul şi după croiala prevăzută în normele în 

vigoare ale Forţelor Armate (vechile uniforme de culoare gris-fer ale DGSM urmau a fi 

folosite până la epuizare şi apoi scoase din uz).  

HCM nr. 389/1959 este însoţită şi de o „documentaţie” care cuprinde avizele şi 

punctele de vedere ale unor instituţii implicate în folosirea forţei de muncă organizate. 

Hotărârea fusese iniţiată de către Secretariatul General al Consiliului de Miniştri prin 
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consilierul referent – general-locotenentul Nicolae N. Muică (n. 11 dec. 1912, mun. Alba 

Iulia, jud. Alba – d. 1994).  

La data de 10 martie 1959, generalul Muică a întocmit Raportul secret cu nr. P.S. 

0337 care constituie în fapt expunerea de motive a HCM nr. 389/1959. Documentul dă 

dovadă de un cinism specific statelor totalitare prin aceea că propune Consiliului de 

Miniştri să adopte proiectul de HCM care stabilea încorporarea a circa 40.000 de tineri 

rămaşi în civilie în urma reducerii efectivelor Forţelor Armate şi care urmau să rămână 

anual neîncorporaţi. Muică propunea includerea acestor tineri în categoria surplusului de 

contingent şi trimiterea lor la muncă în proaspăt înfiinţatele unităţi militare de producţie. 

Statul comunist din acea vreme, puternic militarizat prin ocuparea de demnităţi publice 

de către militari, nu concepea ca un număr atât de mare de tineri să rămână în afara 

producţiei invocând motive puerile precum invidia dintre militarii din categoriile I şi a II-

a (instruiţi şi neinstruiţi) sau de venalitate a funcţionarilor din administraţia de stat. După 

ce ani de zile statul s-a folosit de mâna de lucru extrem de ieftină a ostaşilor constructori, 

tot acest stat se dispensa cu greu de obiceiul de a apela la surplusul de contingent ori de 

câte ori nevoile economince o cereau:  

În urma reducerii efectivelor Forţelor Armate vor rămâne anual neîncorporaţi în unităţile şi 

formaţiunile Ministerului Forţelor Armate, sau ale Ministerului Afacerilor Interne, un număr de circa 

40.000 tineri, care ar putea să constituie surplusul de contingent. Rămânerea în fiecare an în surplusul de 

contingent a 40.000 tineri exercită o influenţă negativă atât asupra calităţii rezervei acestora, care rezervă în 

loc să sporească an de an cu efective instruite, primeşte anual câte 40.000 oameni neinstruiţi. De asemenea, 

existenţa anual a celor 40.000 în surplusul de contingent constituie chiar şi o sursă de corupere a organelor 

administraţiei de stat (civile şi militare) chemate să efectueze selecţionarea tinerilor ce urmează a se 

încorpora în Forţele Armate. Pentru efectivele aprobate să fie folosite în hidroamelioraţii propunem a se 

organiza pentru anul 1959 în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii unităţi militare de producţie în 

care urmează a se încorpora tinerii rămaşi în surplusul de contingent. Tinerilor ce se încorporează pentru 

UM de producţie li se asigură pregătirea militară şi politică după programul Direcţiei Generale a Serviciului 

Muncii. 

 

Serviciul militar la arma construcţii 

 

Decretul nr. 3 din 10 ianuarie 1951 pentru reglementarea serviciului militar 

stabilea la articolul 5 că durata serviciului militar activ este de 2 ani pentru soldaţii şi 
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sergenţii în termen din Forţele Armate de uscat şi de 3 ani, pentru cei din trupele de 

artilerie şi blindate.  

Tinerii care efectuau serviciul militar în unităţile de muncă nu erau menţionaţi în 

conţinutul Decretului 3/1951 pentru reglementarea serviciului militar. În martie 1952, 

prin Decretul nr. 56 privind modificarea articolului 5 din Decretul nr. 3/10 ianuarie 1951 

pentru reglementarea Serviciului militar, durata serviciului militar pentru tinerii prisos de 

contingent care efectuau serviciul militar în unităţile de muncă era stabilită la 3 ani. În 

expunerea de motive care însoţea Decretul nr. 56/1952, ministrul Forţelor Armate, 

generalul de armată Emil Bodnăraş (iniţiatorul proiectului), spunea:  

În prezent Ministerul Forţelor Armate are prevăzut în plan, executarea unor lucrări de construcţii 

militare ce necesită mână de lucru şi timp îndelungat. Mâna de lucru – în efectuarea acestor lucrări – se 

realizează prin folosirea surplusului de contingent timp de 2 ani, socotiţi ca durata stagiului militar. Având 

în vedere că cu efectivele actuale şi cu durata de 2 ani nu se pot înfăptui prevederile planului, propunem ca 

durata de folosire a surplusului de contingent în unităţile de muncă, să fie majorate de la 2 la 3 ani. 

Trei ani mai târziu, Decretul nr. 508 din 19 noiembrie 1955 privind modificarea 

articolului 5 al Decretului nr. 3 din 10 ianuarie 1951 referitor la reglementarea serviciului 

militar activ din Forţele Armate ale RPR, preciza faptul că durata serviciului militar activ 

pentru ostaşii din unităţile de lucru este de 2 ani de zile.  

Totodată, prin Decretul nr. 468/1957 pentru reglementarea îndeplinirii serviciului 

militar se spunea că soldaţii şi sergenţii (subofiţerii) de rezervă se împărţeau în două 

categorii: categoria I instruiţi şi catergoria a II-a neinstruiţi. La lăsarea la vatră, recruţii 

din surplusul de contingent erau trecuţi în rezervă la categoria a II-a – adică militari 

neinstruiţi! Această împărţire pe categorii a militarilor care satisfăceau serviciul militar 

exista încă din 1950, însă prin publicarea acestui act normativ în Buletinul Oficial al 

MAN a RPR s-a consfinţit în mod oficial o stare de fapt. 

 

Viaţa cotidiană la „diribau” 

 

„Bătăliile” ostaşilor constructori se duceau pe frontul şantierelor din economia 

RPR sau în industria minieră, armele lor fiind lopeţile şi târnăcoapele.  

Culoarea uniformei din arma construcţii fusese stabilită încă de la înfiinţarea 

Serviciului Muncii la gris-fer şi era fabricată din acelaşi material/textură ca şi în cazul 
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celorlalte arme din Forţele Armate ale RPR. Uniforma era asemănătoare cu cea a 

militarilor din Armata Guomindangului condusă de liderul naţionalist chinez Chiang Kai-

sek – de aici şi denumirea generică ce le fusese atribuită soldaţilor din Serviciul Muncii 

de „Chiangkaişişti” (o altă cauză care a stat la atribuirea acestei porecle militarilor 

constructori era şi aceea că armata lui Chiang Kai-sek fusesee duşmanul ideologic şi 

militar al Armatei Roşii în conflictul fratricid din China anilor ’30-’40; cei din surplusul 

de contingent erau catalogaţi ca fiind potenţiali duşmani ideologici ai regimului 

democrat-popular). În termeni populari/argotici ostăşeşti, militarilor care satisfăceau 

serviciul de muncă/militar în unităţile de construcţii ale Forţelor Armate li se spunea sau 

îşi spuneau că au făcut armata la „Diribau” sau „Dilibau” titulatură provenită de la 

celebra companie de construcţii germano-română din anii ’40, Derubau – acronim al 

Deutschland Rumanien Bauern. Compania, naţionalizată în 1949, avea ca principal 

obiect de activitate construcţia de drumuri şi căi de comunicaţii. Termenul de „Diribau” 

sau „Dilibau” a devenit sinonim cu munca forţată pe şantierele de construcţii şi în 

agricultură pe care o prestau de obicei militarii cu dosare sau origine necorespunzătoare 

cu vremurile, ori chiar cu militarii trimişi spre reabilitare în batalioanele disciplinare. 

Condiţiile de trai în unităţile militare ale Serviciului Muncii/DGSM erau foarte 

grele, fiind doar cu puţin mai bune decât cele ale deţinuţilor folosiţi la muncă obligatorie. 

Inconsistenţa mâncării, lipsa normelor de protecţie a muncii, cazarea în clădiri 

improvizate sau barăci insalubre, precum şi condiţiile de igienă necorespunzătoare au 

produs numeroase îmbolnăviri şi decese în rândul militarilor constructori. 

O notă-raport din 25 martie 1955 a colonelului Gheorghe Biscan, şef al Direcţiei 

Generale a Efectivelor din Serviciul Muncii, prezenta membrilor Biroului Politic al CC al 

PMR situaţia privind epidemia de febră tifoidă izbucnită la Detaşamentul nr. 2 din 

Gruparea de Muncă Ştei (câteva zeci de ostaşi constructori se îmbolnăviseră iar unul a 

decedat).  

În noiembrie 1954, pe malul drept al râului Criş au fost amplasate barăci pentru 

1.200 de militari constructori din Detaşamentele nr. 2 şi nr. 4 (construcţia acestui grup 

social a fost realizată fără aviz sanitar). Redăm mai jos un fragment din nota-raport a 

colonelului Biscan pentru a vedea cât mai fidel condiţiile în care locuiau unii dintre tinerii 

militari din arma construcţii: 
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În acest complex alimentarea cu apă se făcea din puţuri obişnuite superficiale, apa se depozita într-

un rezervor, pompată cu mâna care însă a funcţionat discontinu şi defectuos. WC-urile necesare ostaşilor au 

fost în număr insuficient şi situate în imediata apropiere a puţului a cărui strat de apă era foarte superficial. 

Apa din rezervor nu se putea distribui din lipsă de instalaţii, astfel că ostaşii trebuiau să alimenteze 

bucătăria cu apa necesară scoţând cu găleţi, uneori coborând chiar în fântână pe scările metalice. S-a 

întâmplat ca unul din ostaşi care coborâse să scoată apă, să cadă în fântână. În acest grup nu au existat 

instalaţii de spălat şi nici un fel de posibilitate de îmbăiere; deasemeni spălatul rufelor nu a fost asigurat. 

Primenirea ostaşilor se făcea uneori abia la o lună. S-a întâmplat şi cazuri când rufele de schimb, aduse de 

la spălătorie să aibă paraziţi vii. Personalul folosit la blocul alimentar, a fost angajat şi folosit fără a fi făcut 

examene bacteriologice cerute de serviciul sanitar. În interiorul grupului social nu au fost amenajate 

drumuri de comunicaţie şi şanţuri de scurgeri, astfel că noroiul şi toată murdăria era dusă în dormitoare şi 

sala de mese. Această tabără fiind aşezată într-un loc nepotrivit, din cauza topirii zăpezilor şi a ploilor a fost 

complet inundată în trei rânduri: la 15.I., 12.II.,  şi 22.II. 1955, astfel că se puteau vedea materii fecale 

plutind pe apă între barăci-aduse probabil de la closete care erau situate pe un plan mai ridicat decât 

întreaga tabără. La începutul lunei martie 1955, s-au îmbolnăvit un număr de ostaşi, fapt care a atras atenţia 

autorităţilor sanitare şi ca urmare s-a încheiat procesul verbal din 4 martie unde s-au preconizat măsurile de 

luat pentru combaterea epidemiei. Îmbolnăvirile au continuat în cursul lunei martie, astfel că la data de 

23.III. a.c. să se afle internaţi 153 militari constructori dintre care 58 confirmaţi de febră tifoidă, de adăugat  

la numărul internaţilor de febră tifoidă încă 4 cazuri de m.c. (militari constructori-n.n.), în prezent izolate, 

la spitalele Roşiori, Tecuci, Roman şi Bârlad. Cei 4 militari constructori s-au contaminat la acelaşi 

detaşament, dar au făcut boala în oraşele de mai sus unde se aflau în concediu. Dintre m.c. internaţi a 

decedat unul care era cu o formă foarte gravă. Personal am vizitat staţionarele de la Şteiu, Beiuş şi Oradea 

stând de vorbă cu fiecare ostaş constatând că au asigurate medicamentele şi îngrijire bună. Nu am găsit nici 

un militar constructor din cei internaţi în stare gravă. Pe data de 19.III. s-a terminat vaccinarea cu TAB la 

toate unităţile din bazinul Şteiu. Remarc că toţi ostaşii bolnavi de febră tifoidă conformaţi sunt numai din 

detaşamentul nr. 2 iar printre suspecţi pe data de 19 martie au fost internaţi 7 m.c. şi din detaşamentul Nr. 4 

care sunt cazaţi în acelaşi grup social. Până la data de 24 martie la m.c. internaţi din detaşamentul Nr. 4, nu 

s-a confirmat nici un caz. Fiind la spitalul din Oradea, mi s-a comunicat că au fost internaţi 2 muncitori 

civili şi un militar constructor din Băiţa care lucrează în Plai şi cărora s-a confirmat că sunt de febră tifoidă. 

Asistenţa medicală până la data apariţiei epidemiei, era asigurată prin medicul şef al grupării, Cpt. 

Meclejan, de 2 medici civili cu cele ½ normă Hulea Marius şi Ciulacu Ştefan împreună cu 2 felceri 

sublocotenenţi Gheorghieşu şi Tronaru Florea. În prezent, în urma ajutorului dat de Ministerul Sănătăţii 

prin Sanepidul Oradea s-au luat măsurile necesare – tehnic sanitare şi de ordin administrativ (...) Circa 

1.100 militari constructori se află în carantină şi sunt folosiţi la lucrările de amenajare a grupului social, ei 

fiind sub o severă supraveghere sanitară pentru a împiedica răspândirea epidemiei şi în alte locuri. Moralul 

ostaşilor atât celor din carantină, cât şi celor din spitale este bun şi m-am convins personal că sunt 

conştienţi de situaţie şi sunt foarte disciplinaţi în aplicarea măsurilor luate. În timpul celor 3 zile cât am fost 
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în regiune nu au mai apărut alte cazuri şi autorităţile sanitare afirmă că în urma măsurilor aplicate epidemia 

va fi stinsă. 

În finalul notei-raport, ofiţerul semnala membrilor din conducerea superioară de 

partid că echipamentul militarilor constructori din această Grupare de Muncă era de 

proastă calitate, având o influenţă nefastă asupra moralului ostaşilor constructori.   

 

Alte acte normative şi HCM-uri referitoare la Serviciul Muncii/DGSM 

 

Alte decrete sau HCM-uri care au reglementat activitatea Serviciului 

Muncii/DGSM au vizat: 

- acordarea dreptului instanţelor militare de judecare a acţiunilor civile, 

pe lângă cele penale, în cazurile în care militarii constructori păgubeau 

patrimoniul Serviciului Muncii/DGSM sau al unităţilor socialiste de stat 

care se foloseau de munca acestor tineri (vezi Decretul nr. 56/1956);  

- drepturile ostaşilor şi sergenţilor de construcţii în termen din Serviciul 

Muncii/DGSM prevăzute prin HCM nr. 1.969/1952. Odată cu adoptarea 

acestei hotărâri, militarii amintiţi mai sus care lucrau în acord au 

dobândit dreptul „la plata depăşirii de normă realizată de ei”. De 

asemenea, cei care prestau în regie munci calificate, au primit „dreptul 

la plata ca ore normale a orelor prestate peste programul de 8 ore”. 

Aceste drepturi au fost acordate în vederea măririi productivităţii 

muncii militarilor în termen care până la acea dată primiseră de la 

DGSM un stimulent de doar 50% din depăşirea de normă realizată 

(acest stimulent era considerat ca fiind insuficient, deoarece sumele erau 

prea mici). 

- decrete prin care militarilor şi angajaţilor civili din Serviciul 

Muncii/DGSM li s-au acordat ordine şi medalii pentru „contribuţia 

adusă la îndeplinirea planului de Stat, pentru merite deosebite”, 

„realizări de economii”, „păstrarea în bune condiţiuni a utilajelor”. 

Astfel, prin Decretul nr. 288/1956 s-a prevăzut decorarea a 11 militari 

constructori pentru că în timpul serviciului ordonat au fost răniţi grav 
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sau au decedat. În ziua de 11 iulie 1956, la Combinatul Siderurugic de 

la Hunedoara s-a produs un grav accident de muncă atunci când un 

număr de 4  militari în termen constructori au decedat iar 7 au fost grav 

răniţi (au fost cuprinşi de flăcările unui şanţ plin cu păcură care s-a 

aprins în mod accidental). Cei 11 au fost decoraţi cu Ordinul „Muncii” 

clasa a III-a şi a II-a (din care 4 post-mortem: Moise V. Victor, Rafa D. 

Teodor, Prodan R. Alexandru şi Cojan I. Ionatan), pentru 

„devotamentul în muncă, spiritul de sacrificiu şi ataşamentul lor la 

cauza construirii socialismului în patria noastră” (Decretul nr. 403/1956 

şi Decretul nr. 404/1956); la data de 9 august 1956, patru soldaţi 

constructori din industria carboniferă care lucrau în sectorul V Steaua 

Roşie al minei Petrila au fost decoraţi cu Medalia „Muncii” pentru că în 

ziua de 18 iunie 1956 „au dat dovadă de spirit de sacrificiu, salvând 16 

mineri ce fuseseră gazaţi prin ivirea unor gaze în orizontul respectiv de 

lucru”. Totodată, în aceeaşi zi, alţi 77 de militari constructori (ofiţeri, 

sergenţi reangajţi şi soldaţi) au fost decoraţi cu ocazia „Zilei Minerului” 

cu Ordinul „Muncii” clasa III-a şi Medalia „Muncii”, pentru „merite 

deosebite în muncă” (Decretul nr. 434/1956).    

- Prin Decretul nr. 297/1959, drepturile de pensie ale ofiţerilor, 

subofiţerilor şi militarilor constructori în termen din DGSM au fost 

echivalate cu cele ale pensionarilor din sectorul civil (până la acea dată, 

personalul militar şi civil al DGSM a fost pensionat prin Sectorul pensii 

al MFA, de acest drept beneficiind circa 3.800 de persoane, dintre care 

3.400 de militari în termen şi urmaşi ai acestora); 

 

Legislaţia muncii şi tratatele internaţionale la care RPR a aderat în mod formal  

 

Pentru a masca munca forţată depusă de tinerii din prisosul de contingent, 

legiuitorul de la acea vreme a introdus în Codul Muncii adoptat la 30 mai 1950, prin 

Legea nr. 3, două articole (111 şi 130) care prevedeau: www.m
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Cetăţenii Republicii Populare Române în cazuri excepţionale, pentru preîntâmpinarea şi lupta 

contra calamităţilor şi pentru acoperirea lipsei braţelor de muncă, în vederea executării unor importante 

sarcini de Stat, vor putea fi chemaţi a îndeplini anumite obligaţiuni temporare de muncă. Chemarea la 

îndeplinirea obligaţiilor temporare de muncă se face pe durată determinată prin hotărârea Consiliului de 

Miniştri.  

Erau exceptate de la îndeplinirea acestor obligaţii temporare de muncă tinerii sub 

16 ani, femeile peste 45 de ani, femeile gravide, bărbaţii peste 50 de ani, invalizii de 

muncă sau de război şi persoanele care îşi pierduseră capacitatea de muncă în urma unor 

boli sau accidente.  

Articolul 130 stipula că în anumite cazuri se puteau stabili condiţii speciale de 

angajare printr-un act normativ al administraţiei centrale de stat:  

Prin hotărâri ale Consiliului de Miniştri se vor stabili condiţiuni speciale de angajare şi de lucru 

pentru angajaţii care prestează muncă: sezonieră, temporară, în construcţii, în domeniul forestier, în 

agricultură, la domiciliu şi în orice alte domenii constituind excepţiuni de la dispoziţiunile prezentului Cod. 

Din cauza acestor prevederi arbitrare şi ambigue, zeci de mii de salariaţi sau 

rezervişti au putut fi concentraţi în timpul regimului lui Gheorghiu Dej pentru a participa 

la diferite lucrări în economia naţională, deoarece statul nu putea să asigure necesarul de 

forţă de muncă în anumite domenii de activitate. În această lege adoptată de Marea 

Adunare Naţională cu unanimitate de voturi (343 de voturi), nu exista niciun articol sau 

aliniat care să precizeze clar că „munca forţată” pe teritoriul RPR este interzisă.  

Totodată, la data de 9 decembrie 1957, Buletinul Oficial al MAN a RPR a publicat 

Decretul nr. 375 din 1 august 1957 pentru ratificarea Convenţiei suplimentare privitoare 

la abolirea sclavajului, a traficului de sclavi şi a instituţiilor şi practicilor similare 

sclavajului, semnată la Geneva, la 7 septembrie 1956. 

După două luni de zile, Buletinul Oficial al MAN a RPR (18 ianuarie 1958) a 

publicat Decretul nr. 213 din 18 mai 1957 pentru ratificarea unor convenţii internaţionale 

în materie de muncă adoptate de Organizaţia Internaţională a Muncii: 

- Convenţia nr. 29 din 1930, privind munca forţată obligatorie; 

- Convenţia nr. 87 din 1948, privind libertatea sindicală şi apărarea dreptului 

sindical; 

- Convenţia nr. 89, privind munca de noapte a femeilor care lucrează în 

industrie (revizuită în 1948). 
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- Convenţia nr. 100 din 1951, privind egalitatea de remunerare a mâinii de lucru 

masculină şi a mâinii de lucru feminină, pentru o muncă de valoare egală. 

Iată câteva prevederi din Convenţia nr. 29 din 1930, privind munca forţată 

obligatorie pe care statul român se angaja să le respecte: 

- orice membru al Organizaţiei Internaţionale a Muncii care ratifică prezenta 

convenţie se angajează să desfiinţeze folosirea muncii forţate sau obligatorii, 

sub toate formele ei, în termenul cel mai scurt posibil. 

- noţiunea de „muncă forţată sau obligatorie” era definită ca fiind orice muncă 

sau serviciu pretins unui individ sub ameninţarea unei pedepse oarecare şi 

pentru care numitul individ nu s-a oferit de bună voie. Această noţiune nu se 

aplica şi în cazurile de forţă majoră (război, catastrofe naturale, epidemii etc.) 

şi nici în cazurile muncilor prestate în virtutea legilor privind serviciul militar 

obligatoriu şi destinat unor lucrări cu caracter militar (s.n.). 

- nu se va recurge la muncă forţată sau obligatorie pentru lucrările subterane ce 

urmează să fie executate în mine. 

Utilizarea militarilor constructori pe şantierele şi ogoarele patriei la lucrări care nu 

aveau nicio legătură cu prestarea serviciului militar obligatoriu a fost menţinută chiar şi 

după ce comuniştii români au aderat la tratatele internaţionale menţionate mai sus. 

Această atitudine sfidătoare a statului român vizavi de dreptul internaţional nu trebuie să 

ne surprindă prea mult, deoarece acelaşi lucru se întâmpla şi în cazul legii fundamentale 

de la acea vreme. Pe hârtie, Constituţia RPR arăta chiar bine din punct de vedere al 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, însă în practică prevederile ei nu se regăseau aproape 

niciodată.   

 

Concluzii 

 

În cei 11 ani de existenţă, DGSM a furnizat mână de lucru unor instituţii esenţiale 

pentru economia naţională: MCIMC, MPC, MMC, MM, MIL, MEE, MAS, Trusturile de 

Construcţii de pe lângă Sfaturile populare, ş.a.m.d. Militarii constructori au participat la: 

construcţia şi reconstrucţia Combinatului siderurgic de la Hunedoara; cocseria şi furnalul 

de la Călan; reconstrucţia uzinelor de la Reşiţa; bazinul carbonifer din Valea Jiului; 
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reconstrucţia şi înfrumuseţarea oraşelor Petroşani, Lupeni, Vulcan, Aninoasa; construcţia 

oraşelor Victoria, Lucăceşti şi Ştei; Şantierul de la Salva Vişeu; Hidrocentrala „V. I. 

Lenin” (în perioada 1952 – 1960, ponderea ostaşilor constructori la ridicarea 

hidrocentralei a fost de 70% din totalul muncitorilor); combinatele chimice de la 

Borzeşti, Oneşti, Săvineşti, Chiscani, Govora, Năvodari şi Făgăraş; rafinăriile de la 

Dărmăneşti, Teleajen şi Brazi; podul „Prietenia” de la Giurgiu; şantierul Casei Scînteii 

din Bucureşti; laminorul de la Roman; fabrica de rulmenţi de la Bârlad; diferite şantiere 

de hidroamelioraţii şi campanii de recoltare. Efectivul mediu anual al DGSM a fost de 

73.000 de militari constructori iar efectivul cel mai ridicat înregistrat a fost de 143.880 în 

anul 1952, atunci când au fost deschise mari lucrări în construcţie şi în industria 

carboniferă. Volumul total de efective primit în DGSM între 1950 şi 1961 a fost de 

520.000 de militari constructori, ceea ce înseamnă că în perioada 1949 – 1960, din 5 

tineri apţi pentru serviciul militar, unul a prestat serviciu în unităţile DGSM. Soldaţii, 

subofiţerii şi ofiţerii de construcţii din Serviciul Muncii se bucurau de toate drepturile şi 

îndatoririle prevăzute de legile şi regulamentele militare, aflându-se sub jurisdicţia 

Codului Justiţiei Militare. Cadrele Serviciului Muncii puteau urma cursuri de 

perfecţionare/reciclare în şcolile proprii.  

DGSM a fost desfiinţată în data de 4 ianuarie 1961 prin Decretul Prezidiului 

MAN nr. 2, deoarece s-a considerat că procesul de mecanizare a producţiei, 

colectivizarea masivă a ţărănimii şi calificarea unui mare număr de muncitori au condus 

la eliberarea unui segment semnificativ de forţă de muncă. În aceste condiţii, s-a 

considerat că folosirea efectivelor de militari constructori nu mai era necesară. Stagiul 

efectuat de militarii constructori în DGSM urma să se socotească vechime în muncă în 

sectorul construcţii dacă respectivii se angajau ca muncitori civili pe şantierele de 

construcţii.  

Toate actele normative şi HCM-urile care au reglementat organizarea şi 

funcţionarea DGSM în cei 11 ani de existenţă au purtat menţiunea „strict secret” sau 

„strict secret de importanţă deosebită”, nefiind publicate niciodată în Buletinul Oficial al 

RPR.  

De asemenea, în oficiosul Ministerului Construcţiilor/Ministerului Construcţiilor 

şi al Industriei Materialelor de Construcţii/Ministerului Construcţiilor şi Materialelor de 
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Construcţii – Constructorul – nu există nicio menţiune sau articol de presă referitor la 

Serviciul Muncii/DGSM în cei peste 10 de ani de existenţă a acestei structuri. 

La data de 22 mai 2002, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 309 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în 

cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961. Prin acest act 

normativ statul român a prevăzut acordarea unei indemnizaţii lunare neimpozabile de 

15.000 lei pentru fiecare lună de stagiu militar efectuat în Serviciul Muncii/DGSM de 

către foştii militari constructori. O sumă derizorie pentru valoarea banului la începutul 

anilor 2000!   

 

Surse: 

 

Decretul nr. 2 din 14 ianuarie 1950 pentru înfiinţarea Serviciului Muncii. ANIC, 

Fond Consiliul de Stat-Decrete, Dosar nr. 1/1950, ff. 10-11. 

Decretul nr. 93 din 20 aprilie 1950 pentru înfiinţarea Comisariatelor Militare. 

ANIC, Fond Consiliul de Stat-Decrete, Dosar nr. 3/1950, vol. I, ff. 57-58. 

Decretul nr. 3 din 10 ianuarie 1951 pentru reglementarea serviciului militar. 

ANIC, Fond Consiliul de Stat-Decrete, Dosar nr. 1/1951, ff. 15-29. 

Decretul nr. 56 din 10 martie 1952 pentru modificarea articolului 5 din Decretul 

nr. 3/10 ianuarie 1951 pentru reglementarea Serviciului militar. ANIC, Fond Consiliul de 

Stat-Decrete, Dosar nr. 2/1952, fv. 66. 

Decretul nr. 508 din 19 noiembrie 1955 privind modificarea articolului 5 al 

Decretului nr. 3 din 10 ianuarie 1951 referitor la reglementarea serviciului militar activ 

din Forţele Armate ale RPR. ANIC, Fond Consiliul de Stat-Decrete, Dosar nr. 9/1955, f. 

272. 

Decretul nr. 16 din 14 ianuarie 1956 pentru reorganizarea Serviciului Muncii din 

Ministerul Construcţiilor în Direcţie Generală a Serviciului Muncii de pe lângă Consiliul 

de Miniştri. ANIC, Fond Consiliul de Stat-Decrete, Dosar nr. 1/1956, f. 165. 

Decretul nr. 56 din 21 ianuarie 1956 pentru completarea art. 4 din Decretul nr. 2 

din 14 ianuarie 1950, pentru înfiinţarea „Serviciului Muncii”. ANIC, Fond Consiliul de 

Stat-Decrete, Dosar nr. 1/1956, ff. 416-420. 
www.m

ilit
ias

pir
itu

ala
.ro



29 

 

Decretul nr. 288 din 4 iunie 1956 pentru conferirea „Ordinului Muncii” şi a 

„Medaliei Muncii” unor ofiţeri, sergenţi angajaţi, angajaţi civili şi militari în termen din 

cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. ANIC, Fond Consiliul de Stat-Decrete, 

Dosar nr. 6/1956, ff. 479-482. 

Decretul nr. 354 din 6 iulie 1956 privind stabilirea unui termen pentru 

valorificarea creanţelor împotriva unor unităţi ale Ministerului Construcţiilor. ANIC, 

Fond Consiliul de Stat-Decrete, Dosar nr. 8/1956, ff. 41-45. 

Decretul nr. 403 din 2 august  1956 privind decorarea cu „Ordinul Muncii” clasa a 

III-a a unor tovarăşi. ANIC, Fond Consiliul de Stat-Decrete, Dosar nr. 9/1956, vol. I, ff. 

102-106. 

Decretul nr. 404 din 2 august 1956 privind decorarea post mortem cu „Ordinul 

Muncii”. ANIC, Fond Consiliul de Stat-Decrete, Dosar nr. 9/1956, vol. I, ff. 107-109. 

Decretul nr. 434 din 9 august 1956 pentru conferirea „Ordinului Muncii” clasa a 

III-a şi a „Medaliei Muncii” unor ofiţeri, sergenţi reangajaţi şi militari în termen din 

cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii. ANIC, Fond Consiliul de Stat-Decrete, 

Dosar nr. 9/1956, vol. II, ff. 199-204. 

Decretul nr. 297 din 30 iulie 1959 privind drepturile de pensie ale ofiţerilor, 

subofiţerilor şi militarilor constructori în termen din Direcţia Generală a Serviciului  

Muncii. ANIC, Fond Consiliul de Stat-Decrete, Dosar nr. 297/1959, f. 1.  

HCM nr. 24 din 13 ianuarie 1950 pentru organizarea şi funcţionarea „Serviciului 

Muncii”. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 24/1950. 

HCM nr. 807 din 3 august 1951 pentru aprobarea Regulamentului asupra 

condiţiunilor de întrebuinţare a ostaşilor constructori. Arhiva Guvernului României, 

HCM nr. 807/1951. 

HCM nr. 505 din 9 aprilie 1952 pentru reglementarea repartizării efectivelor 

Serviciului Muncii. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 505/1952. 

HCM nr. 806 din 23 mai 1952 pentru repartizarea efectivelor aparţinând 

Serviciului Muncii. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 806/1952. 

HCM nr. 1.969 din 29 septembrie 1952 pentru acordarea unor drepturi 

personalului Serviciului Muncii. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 1.969/1952. www.m
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 HCM nr. 247 din 27 ianuarie 1953 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea 

Consiliului de Miniştri Nr. 24/1950, privind organizarea şi funcţionarea „Serviciului 

Muncii”. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 247/1953. 

 HCM nr. 1.542 din 16 mai 1953 pentru asigurarea forţelor de muncă necesare 

marilor şantiere de construcţii. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 1.542/1953. 

HCM nr. 2.742  din 15 august 1953 privind abrogarea HCM nr. 1.542/1953 şi a 

unor articole din HCM nr. 1.755/1953 şi asigurarea efectivelor pe anul 1953 necesare 

Serviciului Muncii din MCIMC, Brigăzii de Lucru Căi Ferate şi Ministerului 

Gospodăririi Agricole de Stat. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 2.742/1953. 

HCM nr. 2.743 din 15 august 1953 privind scutirea de încorporare a specialiştilor 

necesari economiei naţionale şi modul cum se execută pregătirea militară a acestora, 

precum şi a surplusului de contingent. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 

2.743/1953.   

HCM nr. 978 din 21 iunie 1954 privind repartizarea unor efective de ostaşi 

constructori. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 978/1954. 

HCM nr. 527 din 6 aprilie 1955 privind aprobarea normelor de echipare a 

militarilor în termen şi a cadrelor militare din Serviciul Muncii. Arhiva Guvernului 

României, HCM nr. 527/1955. 

HCM nr. 731 din 29 aprilie 1955 privind repartizarea efectivelor de militari 

constructori pe anul 1955. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 731/1955. 

HCM nr. 1827 din 21 septembrie 1955 privind repartizarea efectivelor de militari 

constructori care în baza HCM nr. 1165 din 23 iunie 1955 au fost dirijaţi temporar în 

sectorul agricol. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 1.827/1955. 

HCM nr. 789 din 4 mai 1956 privind unele măsuri pentru folosirea tinerilor pe 

şantierele de construcţii-montaj ale Ministerului Construcţiilor. Arhiva Guvernului 

României, HCM nr. 789/1956. 

HCM nr. 477 din 3 aprilie 1957 privind unele măsuri în legătura cu stabilirea 

numărului de militari constructori. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 477/1957. 

HCM nr. 52 din 23 ianuarie 1958 privind repartizarea militarilor constructori pe 

anul 1958. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 52/1958. www.m
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HCM nr. 1.142 din 9 august 1958 privind organizarea de şantiere experimentale 

pentru lucrări de îmbunătăţiri funciare cu unităţi militare constituite din tineri din 

surplusul de contingent. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 1.142/1958. 

HCM nr. 389 din 30 martie 1959 privind reglementarea executării unor lucrări de 

hidroamelioraţii în anul 1959 cu unităţi militare constituite din tineri surplus de 

contingent. Arhiva Guvernului României, HCM nr. 389/1959. 

Legea nr. 3 din 8 iunie 1950 cuprinzând Codul muncii. Buletinul Oficial al 

Republicii Populare Române, nr. 50 din 8 iunie 1950. 

Decretul nr. 30 din 1 martie 1951 pentru înfiinţarea, reorganizarea şi desfiinţarea 

unor ministere şi organe centrale. Buletinul Oficial al Republicii Populare Române, nr. 

41 din 6 aprilie 1951. 

Decretul nr. 468 din 25 septembrie 1957 pentru reglementarea îndeplinirii 

serviciului militar. Buletinul Oficial al Marii Adunării Naţionale a Republicii Populare 

Române, nr. 27 din 3 octombrie 1957. 

Decretul nr. 375 din 1 august 1957 pentru ratificarea Convenţiei suplimentare 

privitoare la abolirea sclavajului, a traficului de sclavi şi a instituţiilor şi practicilor 

similare sclavajului publicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Naţionale a Republicii 

Populare Române, nr. 33 din 9 decembrie 1957.  

Decretul nr. 213 din 18 mai 1957 pentru ratificarea unor convenţii internaţionale 

în materie de muncă adoptate de Organizaţia Internaţională a Muncii. Buletinul Oficial al 

Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, nr. 4 din 18 ianuarie 1958. 

Legea nr. 309 din 22 mai 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi 

persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950 – 1961. Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 385, 6 iunie 

2002. 

„Sarcinile Partidului în domeniul muncii organizatorice şi Hotărârea Plenarei a V-

a a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român din 23 – 24 ianuarie 1950, 

despre sarcinile Partidului în domeniul muncii organizatorice”. ANIC, Fond CC al PCR-

Secţia cancelarie, Dosar nr. 70/1950, f. 14, f. 42 şi f. 81. 

„Notă Raport din 25 martie 1955 privind epidemia de febră tifoidă izbucnită la 

Detaşamentul No. 2 din Grup. Şteiu”. Documentul este semnat de către colonelul 
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Gheorghe Biscan, şef al Direcţiei Generale a Efectivelor din Serviciul Muncii şi era 

destinat Biroului Politic al CC al PMR. ANIC, Fond CC al PCR-Secţia administrativ-

politică, Dosar nr. 64/1955, ff. 1-4. 

Adresăm mulţumiri domnului Titi Dumitrescu-Ceauşu, preşedintele Asociaţiei 

Foştilor Soldaţi din Detaşamentele de Muncă Forţată din România, pentru informaţiile 

suplimentare legate de organizarea Serviciului Muncii. 

  

Serviciul Muncii a funcţionat în cadrul Ministerului Construcţiilor în perioada 

1950 – 1951 şi 2 octombrie 1954 – 14 ianuarie 1956, al Ministerului Construcţiilor şi al 

Industriei Materialelor de Construcţii în perioada 1951 – 2 octombrie 1954 şi a 

Consiliului de Miniştri în perioada 14 ianuarie 1956 – ianuarie 1961 (pentru această 

ultimă perioadă sub denumirea de DGSM). 

 

Ofiţeri superiori din Serviciul Muncii/DGSM: 

 

Colonel DELEAN VASILE VASILE (n. 31 iul. 1925, mun. 

Cluj-Napoca, jud. Cluj – d. 1995), locţiitor politic la: 

Detaşamentul 12 Construcţii Hunedoara (7 nov. 1950 – febr. 

1951), Gruparea de Muncă Reşiţa (mart. – iun. 1951) şi 

Gruparea de Muncă Turda (iun. – aug. 1951); şef al Secţiei 

organizare, locţiitor politic şi şef al Secţiei politice a DRM nr. 4 

Braşov (1951 – 1954). Începând cu data de 1 aprilie 1954, a fost 

trecut pe linie de comandă îndeplinind următoarele funcţii: 

comandant al DRM 15 Ştei (1 apr. 1954 – 1 mai 1955), locţiitor al şefului DRM 9 Cluj (1 

mai 1955 – 15 mart. 1956), locţiitor al şefului DRDM 4 Braşov (15 mart. 1956 – 1 febr. 

1957); comandant al Detaşamentului Braşov (1 febr. – 15 iul. 1957) şi al Detaşamentului 

Turda (15 iul. 1957 – 1 febr. 1959), şef secţie Intendenţă la DRDM 103 Timişoara (1 

febr. 1959 – mai 1960), comandant al DRDM 104 Hunedoara (mai 1960 – iun. 1961). 
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Colonel OLTEANU NICOLAE GHEORGHE (n. 25 iul. 

1919, com. Sărăţeanca/Izvoru, jud. Buzău), comandant al 

Unităţii Speciale de Construcţii nr. 2 – Direcţia Generală de 

Construcţii Speciale pendinte de MCIMC (15 mai 1953 – iun. 

1954); comandant al Grupării de muncă Bucureşti (iul. 1954 – 

sept. 1955); şef al DRDM nr. 15 Şteiu (sept. – 31 dec. 1955); 

locţiitor al şefului DRDM nr. 1 Bucureşti (1 ian. 1956 – apr. 

1957); şef al Grupării de Muncă Ploieşti (apr. – aug. 1957). 

Colonel ŢEPOSU CONSTANTIN ION (n. 26 ian. 1912, com. 

Moroeni, jud. Dâmboviţa – d. 1984, mun. Bucureşti), locţiitor 

politic al Centrului Regional de Muncă din Târgu Jiu/Direcţia 

Regională de Muncă nr. 6 Petroşani (nov. 1949 – 1 ian. 1951); 

Locţitor politic al Şcolii de ofiţeri de construcţii Ciurel din 

Bucureşti (1 ian. – 1 apr. 1951); locţitor politic al Direcţiei 

Regionale de Muncă nr. 1 Bucureşti (1 apr. 1951 – 1 iul. 1952); 

coordonator militar şi pe linie politică al unităţilor din Bazinul 

Carbonifer Valea Jiului (1 iul. 1952 – 1 mart. 1953); instructor al Direcţiei Politice din 

Direcţia Generală a Efectivelor – Serviciul Muncii (1 mart. 1953 – 1 febr. 1954); şef al 

Grupării de Muncă Ploieşti/DRDM nr. 13 Ploieşti (1 febr. 1954 – 1 febr. 1957); 

Comandant al DRDM nr. 7 Petroşani (1 febr. 1957 – 15 apr. 1958). 

Colonel VODĂ ION DUMITRU (n. 17 apr. 1927, satul Podu 

Doamnei, com. Clejani, jud. Giurgiu – d. 2001), instructor de 

cadre (1 dec. 1953 – 1 iun. 1954) şi inspector principal la 

Direcţia cadre a DGSM (1 iun. 1956 – 1 sept. 1957), şef al 

Serviciului cadre din Gruparea de muncă independentă MAS 

Bucureşti (1 iun. 1954 – 1 apr. 1955), director adjunct al DRDM 

nr. 11 Bucureşti (1 apr. – 1 oct. 1955), DRDM nr. 17 Galaţi (1 

oct. 1955 – 1 febr. 1956) şi DRDM 13 Ploieşti (1 febr. – 1 iun. 

1956). 
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Şefi ai Direcţiei Generale a Efectivelor din Serviciului Muncii şi ai DGSM: 

 

Colonel de construcţii BISCAN ION GHEORGHE, director general al DGSM (dec. 

1952); şef al Direcţiei Generale a Efectivelor din Serviciul Muncii (aug. 1953, ian. 

1954, 28 dec. 1955). Prin Decretul nr. 368 din 21 august 1954 i s-a conferit Ordinul 

„Muncii”, clasa a III-a. 

general-colonel (r) DĂMĂCEANU DUMITRU (n. 17 iul. 

1896, com. Cosmeşti, jud. Galaţi – d. 27 sept. 1978, mun. 

Bucureşti), şef al DGSM de pe lângă Consiliul de Miniştri 

(ian. 1956 – 9 febr. 1961). 

 

 

 

 

Miniştri: 

 

Ministerul Construcţiilor 

Teodor Iordăchescu (? – 17 sept. 1949) 

Leontin Sălăjan (17 sept. 1949 – 18 mart. 1950) 

Petre Borilă (18 mart. 1950 – 1 mart. 1951) 

Gheorghe Hossu (2 oct. 1954 – 6 ian. 1956) 

Ştefan Bălan (6 ian. 1956 – 1958) 

Ministerul Construcţiilor şi al Industriei Materialelor de Construcţii. 

Gheorghe Hossu (1 mart. 1951 – 2 oct. 1954) 

Ministerul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii. 

Carol Loncear (2 oct. 1954 – ?, 13 aug. 1955) 

Gheorghe Hossu (19 mart. 1957 – 17 nov. 1958) 

Mihai Suder (19 nov. 1958 – ?) 
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Abrevieri: 

 

CSP – Comitetul de Stat al Planificării 

DGLCDMN – Direcţia Generală a Lucrărilor Canalului Dunăre – Marea Neagră 

(a funcţionat în perioada 23 mart. 1950 – 15 dec. 1953) 

DGSM – Direcţia Generală a Serviciului Muncii 

DRDM – Direcţia Regională a Detaşamentelor de Muncă 

GAC – Gospodărie Agricolă Colectivă 

HCM – Hotărâre a Consiliului de Miniştri 

MApN – Ministerul Apărării Naţionale (? – 1950 şi 1972 – azi) 

MAS – Ministerul Agriculturii şi Silviculturii 

MCIMC – Ministerul Construcţiilor şi al Industriei Materialelor de Construcţii (a 

funcţionat în perioada 1 mart. 1951 – 2 oct. 1954 când s-a spart în Ministerul 

Construcţiilor şi Ministerul Industrie Materialelor de Construcţii) 

MEE – Ministerul Energiei Electrice 

MEEIE – Ministerul Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice (a luat naştere 

în ziua de 6 aprilie 1951 prin schimbarea denumirii Ministerului Electrificării şi Industriei 

Electrotehnice) 

MFA – Ministerul Forţelor Armate (1950 – 1972) 

MIC – Ministerul Industriei Chimice (a fost înfiinţat la 20 septembrie 1952) 

MC – Ministerul Construcţiilor (a funcţionat între febr. 1949 – 1 mart. 1951 şi 2 

oct. 1954 – ?). La data de 1 martie 1951 şi-a schimbat denumirea în Ministerul 

Construcţiilor şi al Industriei Materialelor de Construcţii. 

MILHC – Ministerul Industriei Lemnului, Hârtiei şi Celulozei (a fost înfiinţat pe 

6 aprilie 1951) 

MIPC – Ministerului Industriei Petrolului şi Cărbunelui (a funcţionat până la data 

de 25 august 1952 când s-a spart în Ministerul Industriei Petrolului şi Gazelor Naturale şi 

Ministerul Industriei Cărbunelui) 

ODMIC – Oficiul Detaşamentelor de Muncă din Industria Carboniferă www.m
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MIMIC – Ministerul Industriei Metalurgice şi Industriei Chimice (a fost înfiinţat 

la 6 aprilie 1951 prin schimbarea denumirii Ministerului Metalurgiei şi Industriei 

Chimice şi desfiinţat la 20 septembrie 1952) 

MIM – Ministerul Industriei Metalurgice (a fost înfiinţat la 20 septembrie 1952) 

MIPIC – Ministerul Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (a fost înfiinţat 

la 6 aprilie 1951 prin schimbarea denumirii Ministerului Minelor şi Petrolului) 

SMT – Staţiuni de Maşini şi Tractoare 
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