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SummarY

ROLuL RefORMeLOR LuI ŞtefAN ceL MARe  
ОN cONsOLIDAReA ADMINIstRAtIVă   

a  STaTuLuI  mOLDOVENESC (I)

 Alexandru  ROMAN, 
 rector al Academiei de Administrare Publică 
de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, 

doctor habilitat оn ştiinţe istorice, profesor universitar

Formarea Statului Moldovenesc  acum  şase  secole şi jumătate reprezintă un eve-

niment istoric de importanţă epocală.  Dl 
Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii 
Moldova,  menţiona recent, оn cadrul 
festivităţilor de inaugurare a anului ani-
versar , următoarele: „Acum 650 de ani, 
pe harta Europei medievale, a apărut un 
nou stat – Moldova...”1

Făurirea statalităţii moldoveneşti  care, 
conform Hotărоrii respective a Parlamen-
tului Republicii Moldova din ianuarie 
2004, era concepută ca formă superioară 
de organizare a vieţii sociale оn cadrul 

unui spaţiu teritorial bine determinat de la 
munţii Carpaţi la Nistru, litoralul Mării Ne-
gre, Dunăre şi rоul Milcov (afluentul ei), a 
condus la constituirea unui sistem propriu 
de administrare centrală şi locală, cunoscut 
оn istorie drept „sistemul tradiţional 
moldovenesc de administrare”.

Cel mai considerabil rol оn procesul 
consolidării statului şi al dezvoltării 
sistemului său propriu de administrare l-a 
avut domnitorul Ştefan al III-lea, care s-a 
aflat la conducerea Statului Moldovenesc 

The famous scholar and specialist in the field of the history of public administration 
from Moldova aims at the analysis of the role of the Great Moldovan ruler, Stephen 
the Great in the administrative consolidation of the Moldovan State. Taking “the his-
torical event of epochal importance”, the 650th anniversary from the creation of the 
Moldovan State, as a point of reference, the author affirms that the ruler substantially 
contributed to the institution of a personal system of central and local administration, 
known in history as “the traditional system of Moldovan administration”.

 Making references to the works by such Moldovan chroniclers as Grigore Ure-
che, Miron Costin and Ion Neculce and citing Mikhail Kogalniceanu and Nicolae 
Iorga, as well as the documents which remained since the time of Stephen the Great, 
the author manages to elucidate the process of administrative reforms started by the 
ruler Alexandru cel Bun and later implemented by his nephew, Stephen the Great the 
3rd. The structure and the attributions of the Ruler’s Counsel from Moldova, as well 
as those of the most important statesman are examined in the paper. The article is of 
special significance to all those who are interested in the glorious multi-secular his-
tory of the Moldovan State.   
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cea mai оndelungată perioadă – aproape 
o jumătate de secol consecutiv. Rolul 
decisiv оn dezvoltarea şi consolidarea 
administrativă  a structurilor statale i-a 
revenit marelui domnitor pe parcursul 
acestei  fenomenale domnii,  cоt a  guver-
nat  cu iscusinţă Statul Moldovenesc.

Un rol benefic оn cunoaşterea faptelor 
măreţe ale gloriosului domnitor  l-a avut 
declararea anului 2004 prin Decretul 
prezidenţial nr. 1594-III din 23 decembrie 
2003 drept Anul ştefan cel Mare, „оn 
legătură cu оmplinirea, pe 2 iulie 2004, 
a 500 de ani de la trecerea оn eternitate a 
domnitorului Moldovei Ştefan cel Mare şi 
Sfоnt, оn semn de оnaltă preţuire a rolului 
său remarcabil оn istoria statului moldo-
venesc şi avоnd оn vedere necesitatea 
cultivării patriotismului şi consolidării 
statalităţii Republicii Moldova”.

Noi, istoricii şi oamenii politici, apre-
ciem unanim ca fiind deosebit de  actuală 
şi importantă activitatea administrativă 
a gloriosului domnitor şi şef de stat. Cu 
mai bine de jumătate de mileniu оn urmă, 
datorită anume aportului considerabil al 
lui Ştefan cel Mare, s-a consolidat Statul 
Moldovenesc prin constituirea instituţiilor 
statale respective şi a sistemului unitar 
de administrare. Sistemul administraţiei 
centrale şi locale era bazat pe propriul 
său suport juridic, inclusiv pe cunoscuta 
„Lege a Ţării”.

Principalele surse documentare pub-
licate ale istoriei administraţiei publice 
moldoveneşti sоnt concentrate оn cronicile 
lui Grigore Ureche „Letopiseţul Ţării 
Moldovei” (cronicarul era descendent 
dintr-o familie cu bogate tradiţii оn 
aparatul de stat din Moldova, strămoşul său 
fiind funcţionarul cu numele „Ureache”,  
contemporan cu Ştefan cel Mare), Miron 
Costin  - „Letopiseţul Ţării Moldovei de 

la Aron-Vodă оncoace”, Ion Neculce – „O 
seamă de cuvinte” etc.

Iniţiatorul cursului de istorie naţională 
– Istoria Moldovei - de la Academia 
Mihăileană de la Iaşi, Mihail Kogălniceanu, 
a publicat оncă оn anul 1845 al doilea 
volum din Letopiseţele Ţării Moldovei.

Printre primele analize ale fenomenului 
contribuţiei domnitorului Moldovei, Ştefan 
al III-lea cel Mare, la consolidarea Statului 
Moldovenesc оn evoluţia sa de 650 de ani, 
domnie legendară ce a constituit o epocă 
istorică distinctă, de “47 de ani, 2 luni şi 3 
săptămоni”, sau 567 de luni consecutive de 
activitate prodigioasă statală, оnglobоnd 
intervalul dintre 12 aprilie 1457 şi 2 iulie 
1504, se evidenţiază studiul renumitului 
istoric din perioada interbelică,  Nicolae 
Iorga, intitulat “Apogeul puterii statului 
оn timpul domniei de 50 de ani a lui Ştefan 
cel Mare, Domnul Moldovei”. Autorul   
demonstrează obiectiv că sub aspect com-
parativ, curtea domnească оn componenţa 
marilor dregători a domnitorilor Valahiei şi 
“aceea a moldoveanului Ştefan, fie chiar 
şi оn primii lui ani de domnie, se vede 
imediat superioritatea Moldovei”. 

Оn calitate de exemple evidente is-
toricul aduce cele peste 500 de hrisoave 
(gramote) ale lui Ştefan cel Mare, care  
s-au păstrat pentru posteritate şi оn care 
“se văd apărоnd оn el numeroşi boieri 
mоndri, a căror origine se poate urmări 
foarte bine оn actele precedente privitoare 
la оmprejurările interne sau externe, şi la 
mulţi se dau şi numele de familie”.

Studii de sinteză privind activitatea 
administrativă a marelui nostru оnaintaş 
au fost elaborate оndeosebi оn legătură 
cu sărbătorirea aniversării de 650 de ani 
de la formarea Statului Moldovenesc2   şi 
cu comemorarea a 5 secole de la moartea 
domnitorului, inclusiv la Simpozionul 
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Internaţional  din 22-23 iunie 2004 de la 
Chişinău “Ştefan cel Mare – personalitate 
marcantă оn istoria  Europei. 500 de ani 
de la trecerea оn eternitate”3.    

 Оn context general, vom constata cu 
certitudine că оn prim-plan  se evidenţiază 
apariţia оn sec. al XV-lea a unor valoroase 
anale şi cronici. Cele mai vechi cronici 
au fost alcătuite оn Moldova оn limba 
slavonă, fiind din perioada domniei lui 
Ştefan cel Mare.  Autorii acestor scrieri, 
elaborоndu-le la оndemnul personal al ilus-
trului om de stat din istoria controversată 
a Moldovei, au utilizat izvoare şi diverse 
inscripţii cu caracter cronicăresc din pe-
rioadele anterioare.

Documentele istorice atestă că tоnărul 
Ştefan  a оnsuşit оn familia sa оncă din cea 
mai fragedă vоrstă, de la călugări şi alţi 
dascăli, complicatele precepte ale timpului 
privind originea divină a puterii domneşti, 
rolul domnului ca ocrotitor al bisericii şi 
statului, apărător al  poporului său. Оncă 
оn adolescenţă, precum se menţionează 
оntr-un hrisov din 11 februarie 1450, el 
este asociat la domnie de tatăl său, dom-
nitorul Bogdan al II-lea. Astfel, fiind de-
clarat voievod al Moldovei, tоnărul Ştefan 
participă alături de tatăl său la activitatea 
administrativă a curţii domneşti, el este 
martor direct la efectuarea unor modificări 
principiale оn politica internă a domnito-
rului  Bogdan al II-lea, manifestate prin 
оnlăturarea de la conducerea Moldovei 
a unor mari boieri polonofili cu interese 
străine, care pоnă atunci tutelau tronul 
ţării, şi оnlocuirea lor cu administratori 
moldoveni, fideli domnitorului.

Оn procesul  formării şi dezvoltării 
Statului Moldovenesc se constituie, se 
consolidează treptat şi evoluează ascen-
dent  sistemul tradiţional de administrare, 
adică sistemul moldovenesc, care con-

tribuie substanţial la consolidarea statală 
şi politico-administrativă a ţării. 

Fundamentul sistemului moldovenesc 
de administrare  a fost pus оn procesul    
reformelor administrative, elaborate şi 
realizate de domnitorul Alexandru cel 
Bun (1400 - 1432) şi nepotul său, Ştefan 
al III-lea cel Mare. Anume  acestor mari 
personalităţi de stat ale timpului  său 
atribuiau оncă pe timpuri  specialiştii 
оn istoria administraţiei publice meritul 
privind   “formarea unui stat normal,  
conform ceremonialului”.

Concomitent, au evoluat structurile şi 
formele administraţiei centrale şi locale 
ale sistemului tradiţional moldovenesc оn 
constituire. Precum şi  оn multe  alte ţări 
europene, din obligaţiile slugilor person-
ale ale domnului, care administrau curtea 
şi domeniul domnesc, au luat naştere 
funcţiile оnalte de stat (dregătoriile).

Оn procesul  constituirii  sistemului 
tradiţional de administrare, domnitorul 
care se afla оn fruntea instituţiei cen-
trale a domniei, era ajutat оn exercitarea 
atribuţiilor sale supreme de un corp enorm 
de executori (agenţi). Acest proces a decurs 
pe verticală şi instituţiile dregătoriilor, care 
au evoluţionat treptat оn funcţionari de 
stat,  se  formau de sus оn jos. Оn contextul 
continuării reformei administrative, Ştefan 
cel Mare a reorganizat Sfatul domnesc, 
transformоndu-l оntr-un instrument de 
stat uşor manevrabil al puterii centrale. 
Dacă anterior componenţa acestui organ 
al puterii executive era foarte dinamică, 
apoi marele domnitor a consolidat 
substanţial, оn procesul activităţilor sale 
reformatoare, sistemul moldovenesc de 
administrare, fapt care a condus la o 
stabilitate de invidiat pentru alte state şi 
suverani. Оn acest scop, Ştefan cel Mare 
a inclus, оn cadrul reformelor sale, оn 
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componenţa Sfatului domnesc pe marii 
dregători (funcţionari), inclusiv pоrcălabii 
cetăţilor de hotar, portarul de Suceava 
(cetatea de scaun), marele comis ş. a.  
De-a lungul domniei sale, el a stabilit 
ierarhia dregătorilor din cadrul Sfatului 
domnesc, bazоndu-se pe funcţionarii săi 
credincioşi din cadrul  acestui executiv 
central şi al altor structuri administra-
tive.

Funcţionarii cu funcţii publice şi pri-
vate se numeau оn  Moldova medievală  
dregători, iar instituţiile conduse de ei 
sau оn cadrul cărora activau, erau numite 
dregătorii. Dregătorul propriu-zis era 
un demnitar cu atribuţii administrative, 
militare şi judecătoreşti оn aparatul de 
conducere al statului. Оn Moldova, ca 
şi оn majoritatea statelor medievale, din 
obligaţiile slugilor personale ale domnito-
rului, care administrau curtea şi domeniul 
domnesc, au luat naştere funcţiile оnalte 
de stat, adică dregătoriile.

Marele postelnic  - secretarul domni-
torului pentru relaţii externe,  care se mai 
numea şi  Mareşal al  curţii  domneşti. 
Lui оi era  subordonat  Postelnicul (sau 
Stratornicul) - cel mai apropiat  şi cel 
mai de  оncredere sfetnic al  domnului, 
care se оngrijea de camera domnului, 
administra toate slugile de la curte. Avea,  
de asemenea, оnsărcinarea să  primească  
ambasadorii şi să-i prezinte domnului.

De asemenea,  dregător cu funcţii 
private la curtea domnească era şi me-
delnicerul. Acest  dregător a fost at-
estat documentar  pentru prima dată оn 
anul  1463 şi era  preocupat  de vesela 
domnească, de activitatea  bucătăriei de 
la curtea  domnitorului.

Marele  armaş se ocupa  de executarea 
sentinţelor de condamnare la moarte. 
Prima atestare  documentară a armaşului  
este  de la 13  martie 1489*2),  оn atribuţiile  

căruia intra aplicarea  pedepselor decise  
de domnie (respectiv de Stat), inclusiv 
decapitarea.

Ierarhia dregătorilor a fost stabilită 
pentru prima dată оn cadrul reformelor 
administrative, elaborate şi realizate de 
domnitorul Alexandru cel Bun. Astfel, 
оn primul sfert al sec. XV a fost stabilită 
următoarea structură ierarhică a Sfatului 
domnesc:

- Domnitorul ţării care stătea оn 
frunte;

 - castelanii;
 - marii demnitari militari;
- pоrcălabii de Hotin, Cetatea Albă, 

Neamţ, Roman şi Orheiu;
- marii dregători (curtenii), inclusiv: 
- vornicul care se afla оn fruntea lor; 
- spătarul; 
- vistiernicul;
- postelnicul, numit de Nicolae Iorga 

“cubiculariul voievodului”;
- paharnicul. 
Structura şi atribuţiile Sfatului dom-

nesc din Moldova istorică s-au dezvoltat 
оn continuare şi s-au consolidat definitiv 
оn perioada domniei lui Ştefan cel Mare. 
Domnitorul a efectuat un şir de completări, 
păstrоnd aceeaşi ordine a curtenilor, el 
a modificat, de asemenea, componenţa 
Sfatului domnesc. Оn consecinţă,  ran-
gul şi titulatura membrilor corespundeau 
numai parţial cu cea stabilită оn perioada 
lui Alexandru cel Bun. Ştefan cel Mare a 
desfiinţat unele dregătorii mai vechi, inclu-
siv cea de ploscar. El a ridicat considerabil 
rolul pоrcălabului de Suceava, punоndu-l 
mai presus chiar decоt spătarul. Această 
dregătorie a evoluat оn portar de Suceava, 
care, mai tоrziu, de la mijlocul sec. XVI 
“după moda polonă fu numit hatman”.

Drept consecinţă a reformelor promo-
vate de Ştefan cel Mare, s-a consolidat or-
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ganizarea instituţională a Ţării Moldovei, 
fiind definit complet aparatul de stat şi 
sistemul de administrare centrală şi locală. 
Primul nivel, cel central, era reprezentat 
de instituţia domniei, Sfatul domnesc 
şi Marea Adunare a Ţării.  Urma   apoi 
sistemul de administrare a ţinuturilor şi a 
altor structrui locale  (a satelor şi oraşelor/
tоrgurilor).

Altă consecinţă importantă a re-
formelor administrative ale lui Ştefan cel 
Mare constă оn  consolidarea  atributelor 
aparatului de stat din Ţara Moldovei. 
Bunăoară, aceasta s-a răsfrоnt pozitiv 
asupra perfectării continue a stemei de stat, 
a sigiliului mare şi mic, fiind instrumen-
tele principale de autentificare a actelor 
administrative.

Astfel, cea mai veche pecete domnească 
(sigiliu)  cu   stema moldovenească ţine 
de un hrisov semnat de domnitorul Petru I 
Muşat оncă оn anul 1377, avea următoarea 
legendă pe marginea sigiliului: Petrus  
voivoda Moldaviensis ( оn limba latină), 
apoi ulterior au evoluat forma şi conţinutul 
său. Iniţial, pe stema Ţării Moldovei era 
plasat un cap de bour (zimbru) cu o stea 
оntre coarne, flancat la dreapta de o roză 
(soare) şi la stоnga – de luna stilizată (sau 
semiluna), fiind elementele de bază ale 
sigiliului de stat,  ale steagului Moldovei şi 
ale monedelor moldoveneşti (groşii). Timp 
de cоteva decenii, de la оnceputuri, capul 
de bour (zimbru) avea coarnele recurbate 
оn afară. Stema оşi modifică оnfăţişarea 
оncepоnd cu anul 1409, cоnd domnitorul 
Alexandru cel Bun оn cadrul reformelor 
administrative, schimbă forma lor şi de  
acum оnainte coarnele zimbrului sоnt cur-
bate оnăuntru; se modifică, de asemenea, 
şi forma stelei, devenind cu 5 colţuri.

Majoritatea sigiliilor domneşti aveau 
pe ele legenda оn limba slavonă. De ex-

emplu, оn perioada domniei lui Roman I: 
Ïå÷àòü èî Ðîìàíà âîåâîäà Çåìëå Ìîëäàâñêîé,  
plasată pe un hrisov datat cu ziua de 30 
martie  1392; pe sigiliile domnitorului 
Alexandru cel Bun – Ïå÷àòü Îëåêñàíäðà 
âîåâîäû, ãîñïîäàðü Çåìëè Ìîëäàâñêîé; pe 
sigiliile domnitorului Ştefan cel Mare – 
Ïå÷àòü Èî Ñòåôàíà Âîåâîäà Ãîñïîäàð Çåìëè 
Ìîëäàâñêîé.

Pe parcursul sec. XV-XVI stema Ţării 
Moldovei rămоnea, practic,  neschimbată 
şi cele mai semnificative modificări ţineau 
doar de cele ale formei scutului.

Investigaţiile оntreprinse оn problem-
atica sistemului de administrare locală, 
de exemplu, din perioada domniei lui 
Ştefan cel Mare permit să menţionăm 
că pe parcursul sec. XV, cоnd tоrgurile 
(oraşele) aparţineau domniei, aşezările 
urbane aveau administraţie dublă: pe de 
o parte, fiind reprezentată de consiliul 
mic оn componenţa unui şoltuz şi a 12 
pоrgari (ambii termeni administrativi erau 
de origine germană), toţi fiind aleşi de 
tоrgoveţi; pe de altă parte, administraţia 
era reprezentată de persoanele numite de 
instituţia domniei care purtau numele de 
vornici de tоrg (termenul era de origine 
slavonă şi provenea de la cuvоntul „dvor” 
(„curte”).

Una din problemele cele mai inte-
resante, оncă neelucidate, ale istoriei 
Statului Moldovenesc este cea a apariţiei 
primei unităţi administrativ-teritoriale 
complexe, denumite ţinut, termen ce 
provine de la latinescul „tenetum” (оn 
traducere – a ţine, adică teritoriul ce ţinea 
de o cetate sau de alt centru administra-
tiv). Ţinuturile au constituit unitatea de 
bază a administraţiei locale оn Moldova 
din sec. XV şi pоnă оn sec. XIX. Ele 
n-au existat оn faza care a urmat imediat 
constituirii statului, căci asupra situaţiei 
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anterioare formării statului la jumătatea 
sec. XIV nu se pot face afirmaţii sigure. 
Оn documentele ce vizează sec. XIV nu 
găsim amintit nici un ţinut, iar оn cele de la 
оnceputul sec. XV ţinuturile sоnt amintite 
destul de rar. Localizările geografice ale 
proprietăţilor nu se făceau amintindu-se 
оntotdeauna ţinutul, ci indicоndu-se văile 
şi numele apelor, denumirile dealurilor, ale 
tоrgurilor din apropiere sau ale vechilor 
proprietari.

Studierea documentelor denotă că 
asupra originii formării ţinuturilor există 
mai multe ipoteze provenite din informaţii 
sărace şi uneori confuze, pe care le 
conţin primele acte emise de cancelaria 
domnească care s-au păstrat.

Astfel, cu toate că prima atestare 
documentară a unui ţinut datează din 
16 septembrie 1408, fiind vorba de 
ţinutul Roman,  pоnă la mijlocul sec. XV  
nesiguranţa, incertitudinile care au carac-
terizat epoca de fărоmiţare politică n-au 
asigurat un climat propice organizării din 
punct de vedere administrativ a teritoriului 
Moldovei.

Chiar de la оnceputul domniei lui 
Ştefan cel Mare оncepe faza de cen-
tralizare statală, ţinuturile apărоnd, treptat, 
оn documente. Оn acordul din 1412 dintre 
Sigismund de Luxemburg şi Vladislav 
Iaghello, care prevedea şi o оmpărţire 
a Moldovei, ţinuturile nu erau amintite. 
Pоnă la urcarea pe tron a lui Ştefan cel 
Mare sоnt menţionate documentar оntr-un 
act din 1435 doar ţinutul (derjava) cetăţii 
sau oraşului (gorod) Chilia, tоrgul (misto) 
Vaslui cu ţinutul (volost) ce depinde de 
el, ţinutul (derjava) de la Tutova, tоrgul 
Bоrlad cu tot ţinutul (volost), morile de 
la Covurlui, tоrgul (misto) Tecuci cu tot 
ţinutul (volost) şi Oltenii.

Treptat,  este atestată existenţa 

următoarelor ţinuturi: Cernăuţi (1457), 
Cоrligătura (1458), Trotuş (1466), Suceava 
(1472), Horincea (1528), Soroca (1529), 
Lăpuşna (1535), Dorohoi şi Tigheci 
(1546), Hоrlău (1548), Putna (1555). Deci 
observоnd succesiunea оn timp, acţiunea 
de organizare a ţinuturilor moldovene a 
reprezentat оn fapt o latură a procesului 
de оntărire a puterii domneşti.

Оn ceea ce priveşte denumirile vechilor 
ţinuturi moldoveneşti, care derivă de la 
denumirile tоrgurilor, pe care le-au avut 
ca centre administrative (Bacău, Roman, 
Neamţ, Iaşi, Fălciu, Orhei, Lăpuşna), al-
tele - de la numele apelor, pe care se afla 
оntinderea originară a ţinutului (Putna, 
Tecuci, Bоrlad, Covurlui), altele - de la 
denumirile cetăţilor (Ţeţina, Hmielov) ori 
chiar de la forma pe care o avea ţinutul 
(Cоrligătura).

Apoi, conform cronicii din 1566, 
existau 24 de ţinuturi pe care le avea 
Moldova la acea vreme: Bоrlad, Tecuci, 
Tigheci, Lăpuşna, Vaslui, Orhei, Soroca, 
Hotin, Cernăuţi, Suceava, Hоrlău, Doro-
hoi, Cоrligătura, Iaşi, Fălciu, Covurlui, 
Horincea, Putna, Adjud, Tutova, Trotuş, 
Bacău, Roman, Neamţ. Ţinuturile nu 
erau enume-rate potrivit celor două mari 
diviziuni, Ţara de Jos şi Ţara de Sus, ci 
оntr-o aproximativă ordine geografică, de 
la Sud spre Nord şi de la Est spre Vest. Оn 
catastiful pentru cisle din vremea lui Petru 
Şchiopul, alcătuit la 20 februarie 1591, sоnt 
menţionate doar 22 de ţinuturi. Preţioase 
informaţii ne furnizează Miron Costin оn 
„Poemul polon”, scris оn 1684, unde sоnt 
enumerate 19 ţinuturi, drept consecinţă a 
reorganizărilor administrative.

Оn context evolutiv, domnitorul şi 
savantul Dimitrie Cantemir redă ulterior 
ţinuturile grupate potrivit celor două di-
viziuni mari, Ţara de Sus şi Ţara de Jos. 
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Tot lui i se datoreşte şi harta cu delimi-
tarea ţinuturilor: „Odinioară, Moldova era 
alcătuită din trei părţi: Moldova de Jos, 
Moldova de Sus şi Basarabia” cu un total 
deja de 23 de ţinuturi. După ce o serie de 
teritorii dintre Prut şi Nistru au intrat оn 
stăpоnirea turcilor, au rămas „domnitorilor 
de azi numai 19 ţinuturi şi nici acestea 
оntregi”. Ţara de Jos cuprindea 12 ţinuturi: 
Iaşi, Cоrligătura, Roman, Vaslui, Tutova, 
Tecuci, Putna, Covurlui, Fălciu, Lăpuşna, 
Orhei, Soroca; Ţara de Sus era alcătuită 
din 7 ţinuturi: Hotin, Dorohoi, Hоrlău, 
Cernăuţi, Suceava, Neamţ, Bacău. Basara-
bia cuprindea patru ţinuturi: Bugeac, 
Cetatea Albă, Chilia şi Ismail.

Deosebirile dintre cele două izvoare 
narative au fost puse оn legătură fie cu 
o nouă reformă care a avut drept scop 
reconsiderarea numai a limitelor Ţării de 
Sus şi Ţării de Jos, fie datorită unor erori 
comise de unul dintre autori.

Este cert faptul că administraţia 
ţinuturilor s-a format odată cu constituirea 
acestora, оnsă o anumită administraţie 
regională оn persoana curţilor domneşti 
de judecată a existat оnainte de instituirea, 
organizarea şi generalizarea ţinuturilor.

Оn ultimii ani ai activităţii adminis-
trative a lui Ştefan cel Mare, оn fruntea 
ţinuturilor se afla cоte un pоrcălab. De 
atunci exista ca generalizată funcţia de 
pоrcălab ţinutal ca şi aceea de mare vătaf. 
La Soroca, Hotin şi Roman, de exemplu, 
pоrcălabii de cetate erau şi de ţinut.

Pоrcălabii de ţinut erau numiţi şi 
revocaţi din funcţie de domn, atribuţiunile 
lor fiind dintre cele mai largi: ei făceau 
judecăţi şi оncasau indemnizaţia numită 
ferоie sau gloabă, aplicau amenzi, efec-
tuau anchete penale sau оn materie de 
proprietate. Una dintre sarcinile lor cele 
mai importante era оncasarea birului şi 

transmiterea lui la vistierie.
Оn legătură cu pericolul permanent din 

partea tătarilor, turcilor, polonezilor, un-
gurilor, care ameninţau existenţa Moldovei 
оn a doua jumătate a sec. XV, instituţia 
pоrcălăbiei ia o mare dezvoltare. Ştefan 
cel Mare оncepe o nouă organizare militară 
prin construirea cetăţilor. Se poate admite 
că pоrcălabii pentru cetăţile de la hotar pe 
vremea lui Ştefan cel Mare se recrutau din 
rоndul boierilor care făceau de strajă cu 
oştenii оn acele părţi.

Totodată, оn documentele lui Ştefan cel 
Mare оntоlnim şi denumirea de staroste, 
mai ales pentru pоrcălabii de la Cernăuţi, 
Hotin şi Soroca. Identificarea starostelui 
cu pоrcălabul оn aceste cazuri era abso-
lut firească, datorită influenţei pe care o 
exercitau ţările vecine. 

 Sоnt atestaţi documentar mai mulţi 
pоrcălabi, care au administrat cetăţile şi 
ţinuturile la diferite etape. Bunăoară, оn 
perioada domniei lui Ştefan cel Mare erau 
cunoscuţi pоrcălabii de cetatea Chilia,  
Ivaşco şi Maxim, care la 14 iulie 1484, 
miercuri, după 8 zile de asediu al turcilor, 
au pierdut cetatea moldovenească de la 
Dunăre. La 5 august 1484, pоrcălabii de 
Cetatea Albă, Gherman şi Ioan, de aseme-
nea, au fost nevoiţi să capituleze оn faţa 
agresiunii turceşti, după un оndelungat 
asediu.

Importantă funcţie administrativă era 
cea a portarului de Suceava din timpul 
domniei lui Ştefan cel Mare, pe care o 
deţinea  boierul Luca Arbure. Оnsă ul-
timul era ostil puterii centralizate, pentru 
care opta domnitorul. Documentele is-
torice atestă că Luca Arbure a complotat 
оmportiva lui Ştefan cel Mare. După 
trecerea оn nefiinţă a acestuia, portarul 
de Suceava, Luca Arbure, a avut  o 
influenţă decisivă оn eşalonul de vоrf al 
administraţiei domnitorului Bogdan III. 



Оncepоnd cu anul 1517, a devenit chiar 
tutorele noului domnitor minor Ştefăniţă 
Vodă. Оnsă peste cоţiva ani, оn aprilie 
1523, a fost scos de către domnitor din 
оnalta funcţie de portar de Suceava. 
Fiind acuzat de hiclenie, marele demnitar 
Luca Arbure este decapitat la porunca lui 
Ştefăniţă Vodă.

Unul dintre primii adepţi ai lui Ştefan 
cel Mare la urcarea sa la tronul Moldovei 
a fost Ion Dobrul. Acest mare dregător 
devine membru al Sfatului domnesc deja 
оn anul 1457. El apare оn documentele 
domnitorului drept primul martor оn 
Tratatul de pace din 4 aprilie 1459. Vărul 
domnitorului, marele dregător Duma, fiul 
lui Vlaicu, era membru al Sfatului dom-
nesc din anul 1469. Domnitorul l-a trimis 
оn solie оn Ungaria оn anul 1475. Membru 
al Sfatului domnesc devine оn 1497 şi 
marele dregător Dumşa, nepotul lui Ştefan 
cel Mare şi fiul surorii sale, Sora.

Abilităţile politice şi diplomatice deo-
sebite ale lui Ştefan cel Mare s-au răsfrоnt 
pozitiv asupra funcţionarilor de stat mari 
şi mici. Bunăoară, marele dregător, Duma 
Braevici, care era membru al Sfatului dom-
nesc din anul 1441, şi iniţial оl susţinea 
pe domnitorul Petru Aron, оnsoţindu-l 
chiar şi оn pribegie оn Polonia, repede 
s-a convins de superioritatea politică a 
lui Ştefan cel Mare şi a revenit оn ţară, 
devenind unul dintre cei mai aprigi adepţi 
ai lui.  De asemenea, printre primii şi cei 
mai fideli adepţi ai lui Ştefan cel Mare se 
numără marele  dregător Ion Boureanu. 
El era membru al Sfatului domnesc cu 
оncepere din anul 1454 şi a deţinut оnalte 
dregătorii оn continuare, susţinоndu-l pe 
gloriosul domnitor.

Marele dregător Costea, fiul lui Dan, 
care activa оn cadrul Sfatului domnesc 
оncă din anul 1437, la urcarea la tron a 

lui Ştefan al III - lea s-a refugiat cu fostul 
domnitor Petru Aron. Оnsă, foarte repede 
s-a orientat оn situaţia politică creată 
atunci, acceptоnd оnvitaţia  lui Ştefan cel 
Mare şi deja оn 1458 a revenit оn Moldova. 
Acest mare dregător a deţinut funcţii de 
stat оnalte şi оn continuare.

Primul pоrcălab cunoscut de la 
оnceputul domniei lui Ştefan cel Mare 
a fost marele boier Costea. Acest mare 
dregător deţinuse deja оnalta funcţie de 
pоrcălab оntre anii 1448-1453. Astfel, 
pоrcălabul Costea dispunea deja de o 
experienţă solidă оn această dregătorie. 

Marele vornic Crasnăş, numit оn 
funcţie de Ştefan cel Mare, activa оn 
Sfatul domnesc din anul 1458. Era un 
dregător activ şi se bucura de susţinerea 
domnitorului. Оnsă a căzut оn dizgraţie 
pentru faptul că оn bătălia cu ungurii de la 
Baia (1478) a оnlesnit fuga regelui rănit, 
Matei Corvin, şi din ordinul lui Ştefan 
cel Mare a fost executat. De fapt, drept 
consecinţă a acelei bătălii victorioase 
pentru moldoveni au fost decapitaţi mai 
mulţi dregători şi comandanţi оn diferite 
funcţii: unii au fost оnvinuiţi de domnitor 
de оnaltă trădare, iar alţii - pentru că nu 
au luptat cu destulă vitejie.

Marele dregător, Radu Gangur, a avut 
una dintre cele mai lungi cariere politice 
de dregător оn Moldova medievală. De-
venind membru al Sfatului domnesc оncă 
оn anul 1455, a deţinut aproape 40 de ani 
оnalte funcţii dregătoreşti. De asemenea, a 
deţinut comparativ o perioadă оndelungată 
dregătoria de pоrcălab de Orheii Vechi, 
fiind оn fruntea acestui oraş-cetate din  
anul 1478 şi pоnă оn 1490.

Оn acelaşi context al reformelor ad-
mini-strative ale marelui domnitor Ştefan 
al III-lea, cetăţile de pe teritoriul Moldovei, 
după importanţa şi mărimea lor şi potrivit 

650 de ani de la оntem
eierea statului..........21



sectorului pe care оl apărau, aveau garni-
zoane proprii, compuse dintr-un număr de 
ostaşi de meserie numiţi „slujitori”. Ei erau 
recrutaţi dintre localnici sau dintre străini, 
precum şi dintr-un număr de locuitori din 
satele ocolului fiecărei cetăţi, obligaţi să 
servească un număr exact de zile pe an, 
оn schimbul unor reduceri sau scutiri de 
dări şi munci.

Structurile administrative care 
funcţionau оn Moldova ţineau cont оn 

permanenţă de faptul că  paza оn partea 
de răsărit era dificilă, datorită existenţei 
unor teritorii оntinse ocupate de turci şi 
tătari. Viaţa locuitorilor era оn nesiguranţă  
оn această parte a Statului Moldovenesc. 
Оn acest context, se luau măsuri serioase 
pentru apărarea graniţelor răsăritene ale 
ţării de incursiunile căzăceşti.
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