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M�rturiile arheologice, istorice �i lingvistice atest� existen�a pe teritoriul 

României a unor instala�ii tehnice ac�ionate de for�a apei, înc� din epoca daco- 
roman�. Dintre acestea, Dacia a cunoscut moara de ap� cel pu�in la nivelul marilor 
ora�e �i re�edin�e de provincie sau legiuni romane, caracterizate printr-o mare 
densitate demografic�, înc� din secolele II – III d. Hristos, a�a cum o dovedesc 
pietrele de moar� descoperite la Apullum, Napoca �i Micia, care prezint� analogii cu 
descoperirile similare din întreg Imperiul Roman1. 

Din perioada evului mediu numeroasele documente, acte de mo�tenire, de 
breasl�, conscrip�ii men�ioneaz� prezen�a acestor instala�ii tehnice în diferite sate, 
comune, jude�e ale ��rilor române. 

Dintre aceste instala�ii tehnice, morile hidraulice dup� sistemul de transmisie 
se împart în dou� tipuri distincte: 

a) moara cu roat� orizontal� (denumit� �i cu „ciutur�”, „f�caie”, „c�uce” sau 
„titirez”) reprezint� tipul cel mai simplu de moar� ac�ionat� de ap�, func�ionând pe 
principiul transmiterii directe a mi�c�rii ro�ii c�tre piatra alerg�toare („mi�c�toare”). 
Randamentul acestui tip de moar� este extrem de sc�zut dându-i de altfel un caracter 
familial, ob�tesc sau al unei „tov�r��ii” raportat la comunit��ile rurale; 

b) moara cu roat� vertical� constituie tipul complex al morii de ap�, func�ionând 
pe principiul transmisiei indirecte a mi�c�rii ro�ii, prin intermediul axului ro�ii, la o roat� 
din�at� fixat� pe acesta, mi�carea fiind preluat� de un pinion cu bol�uri, sistem de 
angrenaj care modific� mi�carea ini�ial� a ro�ii într-o mi�care circular–continu� mai 
rapid� a pietrei mi�c�toare (sau „umbl�toare”). În cazul acestui tip de moar� sistemul 
de proprietate a fost cel individual sau institu�ional, instala�ia tehnic� devenind 
monopol feudal în perioada evului mediu, fiind abolit abia în secolul al XIX-lea odat� 
cu destr�marea acestei societ��i. 

Analizând în spa�iul balcanic r�spândirea morii de ap� cu roat� orizontal� 
ajungem la concluzia c� p�trunderea ei în acest areal geografic s-a f�cut din Asia 
Mic� de unde s-a extins treptat spre r�s�ritul Europei. Pe teritoriul ��rii noastre moara 
cu roat� orizontal� apare aproximativ în secolul al IX-lea, la început în Banat �i 
Oltenia, pe „coridoarele cultural – istorice”2 din Serbia �i Bulgaria. 

La rândul ei moara cu roat� vertical� a ap�rut la scurt timp dup� cea cu roat� 
orizontal� devenind exponenta domeniului feudal în curs de formare �i determinând la 
rândul ei transform�ri importante în baza economic� �i suprastructura social� a noii 
societ��i3. În fa�a concuren�ei morii cu roat� vertical�, cu o mai mare productivitate, 
moara cu roat� orizontal� va r�mâne de baz� �i continu� s� func�ioneze în zonele 
subcarpatice �i de munte, acolo unde cursurile de ape, cât �i men�inerea ob�tilor 
��r�ne�ti libere i-au asigurat condi�ii propice de conservare pân� în secolul al XX-lea. 

                                                
1 Constantin C. Girescu, Dinu C. Giurescu, Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri pân� 
azi, Bucure�ti, 1978 
2 R�zvan Theodorescu, Bizan�, Balcani, Occident, la începuturile culturii medievale române�ti 
(sec. X-XIV), Ed. Academiei, Bucure�ti, 1974, p. 9 
3 Corneliu Bucur, Tratat privind istoria civiliza�iei populare române�ti, vol. II, Sibiu, 2004, p. 47 
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Prin generalizarea folosirii morilor de ap�, dup� secolul al XII-lea, în ��rile române 
mor�ritul devine dintr-o veche îndeletnicire gospod�reasc� o important� industrie 
feudal�, la început monopol al marilor domenii feudale laice �i ecleziastice �i al 
domnilor de �ar�, iar apoi treptat intrând �i în posesia comunit��ilor ob�te�ti ��r�ne�ti. 

Începând cu secolul al XVII-lea o serie de c�l�tori str�ini în trecere prin ��rile 
române relateaz� printre altele �i despre prezen�a numeroaselor instala�ii tehnice 
(mori, pive, joag�re, dârse, etc.) amplasate pe râurile din ��rile române4. În descrierile 
lor, ace�ti c�l�tori pomenesc de utilizarea râ�ni�ei, ca unealt� arhaic�, nelipsit� din 
gospod�riile ��r�ne�ti, dar �i de morile de ap�, ca instala�ii tehnice mai complexe, folo-
site pentru m�cinarea cerealelor. Astfel, pe la mijlocul secolului al XVII-lea, c�l�torii 
Paul de Alep �i Evlia Celebi relatau despre prezen�a numeroaselor mori de ap� din 
�ara Româneasc� care erau în stare s� cearn� f�in� pentru nevoile comunit��ilor 
locale. În anul 1657 Paul de Alep aminte�te despre moara m�n�stirii Tismana, 
probabil o moar� cu roat� orizontal� (sau cu „ciutur�”) destul de frecvent� în Oltenia 
de Nord „..... o moar� mic�, curat�, care se învârte�te mereu �i care macin� pentru ei 
toate gr�un�ele de care au nevoie f�r� osteneal� �i f�r� greutate”. �i acela�i c�l�tor 
relata la 1654 c� a v�zut câteva mori probabil cu roat� orizontal�: „Din iaz apa e dus� 
pe canale la morile ce se învârtesc”. 

În anul 1778 într-un raport despre situa�ia Olteniei, Karl Friedrich von 
Magdeburg (1730-1803) în calitate de inginer militar �i comandant al marinei militare 
austriece întreprinde o c�l�torie de documentare în Oltenia �i ne informeaz� c� pentru 
a face râul Olt mai propice naviga�iei ar trebui desfiin�ate „z�gazurile de moar� de la 
Cozia pân� la Dun�re”, c�ci sunt „mori din bel�ug pe râul Olt �i Olte�5”. 

Dintre afluen�ii Oltului, în perioada evului mediu, râul Olte� avea un debit mare 
�i relativ constant, ceea ce explic� prezen�a numeroas� a morilor de ap� în bazinul 
s�u hidrografic. Prima men�iune documentar� despre morile amplasate pe râul Olte� 
dateaz� din anul 1613, când este pomenit într-un hrisov domnesc un vad de moar� 
cump�rat de Albul de la Stoica �i Hamza contra sumei de 300 de asprii6. Tot din 
documentele vremii afl�m c� în a doua jum�tate a secolului al XVIII-lea fra�ii Ioni�� �i 
Barbu Oteteli�anu construiau dou� mori de ap� pe râul Olte�, în dreptul satelor 
Bene�ti �i Vasila�i, unde exist� în tradi�ia comunit��ii locale „Drumul morii”7. 

Cele dou� instala�ii tehnice men�ionate mai sus, probabil, reprezentau tipurile 
de moar� cu roat� orizontal� (cu „ciutur�” sau „f�caie”) �i roat� vertical� au fost 
construite de me�terul Gheorghe C�pran din satul Cârlogani, recunoscut �i atestat la 
anul 1792 ca fiind „moraru cel b�trân”. Din proprietatea lui Ioni�� Oteteli�anu cele dou� 
mori de ap� de pe Olte� au trecut, prin mo�tenire, în proprietatea lui Iordache �i 
Grigore Oteteli�anu8, iar pe la anul 1844 vor fi ref�cute de me�terul Nicolae Bârzaru 
contra sumei de 20 de galbeni. Pietrele de la aceste mori, cu un diametru de 5 palme, 
erau înlocuite periodic datorit� uzurii lor cu altele noi care erau cump�rate de la 
Craiova sau Târgu Jiu de la negustorii din târguri, iar uneori chiar de la me�terii 
pietrari care le confec�ionau. Dup� ce erau transportate cu carul în satul Bene�ti, 
                                                
4 xxx C�l�tori str�ini despre ��rile Române, vol. VI, Editura Academiei, Bucure�ti 1976,  
p. 187, 374 
5 Ibidem, vol. X, Ed. Academiei, Bucure�ti, 2001, p. 266  
Vezi �i: L�cr�mioara Sâiulescu, C�l�tori prin Vâlcea la sfâr�itul secolului al XVIII-lea, în 
Buridava, vol. VI, Râmnicu Vâlcea, 2008, p. 113 
6 CorneliU Tama�, Ion Constantin Vasile, Momente documentare vâlcene, Râmnicu Vâlcea, 
2000, p. 21 
7 Ion Obretin, Conacul Oteteli�anu (o curte boiereasc� în pragul epocii moderne), Craiova, 
2006, p. 93 
8 Ibidem 
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aceste pietre de moar� erau legate („ferecate”) cu fier de c�tre �iganii fierari sau chiar 
de morari. 

Tot din bazinul hidrografic al râului Olte�, pe pârâul Sa�a, ne este semnalat�, 
într-un document din 16 decembrie 1816, existen�a unei mori cu ciutur� care este 
vândut� de Constantin Mazilu din satul Romane�ti, comuna Ro�iile, c�tre Popa 
Dumitrache Romanescu din aceia�i localitate9. 

La 25 iulie 1818 documentele vremii pomenesc de vânzarea de c�tre 24 de 
mo�neni a unei mori de ap� „cu trei alerg�toare”10 (sau „ciuturi”) amplasat� pe apa 
Olte�ului în satul Sine�ti. În anul urm�tor, la 2 ianuarie 1819, este men�ionat� într-un 
document o moar� cu ciutur� („f�caie”) pe apa Cernei administrat� în tov�r��ie de 
mo�nenii din satul Vârleni11, iar la 20 noiembrie 1819 este eviden�iat� activitatea unei 
mori cu dou� ciuturi („alerg�tori”) amplasat� pe apa Olte�ului �i de�inut� în tov�r��ie 
de mai multe persoane din satul Colte�ti12, care au încheiat între ele „un a�ez�mânt” 
ce stipula contribu�ia fiec�ruia la construirea ei �i la perceperea „uiumului” pentru 
mor�rit. 

Din anul 1854, în arhivele locale dispunem de o situa�ie a morilor de ap�, din 
satele comunei B�lce�ti13, amplasate pe râul Olte� pe care o red�m mai jos: 

 

Pe ap� Denumirea 
locurilor 

Proprietarii morilor Pe ce 
ape cu câte pietre 

Gorune�ti S�rdaru B�beanu, C. Diculescu Olte� 1 
Cîrlogani Manda Andrianopolita Olte� 1 
Oteteli�u Marele logof�t Iancu Oteteli�anu Olte� 1 
Cîrlogani Constantin M�rg�ritescu Olte� 1 
Bene�ti Aga Grigore Oteteli�anu Olte� 1 
Bene�ti Pitaru C.N. Oteteli�anu Olte� 1 

Începând cu a doua jum�tate a secolului al XIX-lea apar �i primele date 
statistice publicate de c�tre Dionisie Pop Mar�ian14. 

Acesta consemneaz� pentru jude�ul Vâlcea de atunci un num�r de 542 ro�i de 
moar� puse în mi�care, în propor�ie de 99%, de for�a apei �i aducând un venit mediu 
de 8,1 galbeni de fiecare moar�15. 

La începutul secolului XX, în anul 1910, din necesit��i de impozitare, se 
întocme�te pentru jude�ul Vâlcea o statistic� pe pl��i, unde se reg�sesc numele 
proprietarilor dar �i for�a motrice a fiec�rei instala�ii de moar�16. Din plasa B�lce�ti, în 
comunele B�lce�ti, Ghioroiu, Fr��ila, �tirbe�ti erau înregistrate 5 mori cu o putere între 
10-12 cai putere, pe râul Olte� fiind înregistrate un num�r de 5 mori de ap�. 

Într-o alt� anchet� statistic� realizat�, în anul 1957, de c�tre un colectiv de 
etnologi, în leg�tur� cu re�eaua de instala�ii tehnice populare ac�ionate de for�a apei 
pe teritoriul României17, se consemneaz� c� în subazinul hidrografic al râului Olte� se 

                                                
9 Corneliu Tama�, Ion Constantin Vasile, op.cit., document 189/16 decembrie 1816, p. 63 
10 Arhivele Na�ionale – Direc�ia Jude�ean� Vâlcea, Fond: Tribunalul Jude�ean Vâlcea, dos. 
357/1833, f. 7-8 
11 Ibidem, dos. 212/1936, f. 6 
12 Ibidem, dos. 13/1841, f. 16, dos. 61/1843, f. 23 
13 Arhivele Na�ionale – Direc�ia Jude�ean� Vâlcea, 
 Fond: Prefectura Jude�ului Vâlcea, dos. 5/1854, f. 72 
14 Ibidem, dos. 12/1841, f. 16; dos. 61/1843, f. 23 
15 Ibidem 
16 Ibidem, dos. 51/1910, f. 12 
17 Cornel Irimie, Ancheta statistic� în leg�tur� cu re�eaua de instala�ii tehnice populare ac�ionate 
de ap� pe teritoriul României, în Cibinium, 1967-1968, Sibiu, p. 457 
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afl� în stare de func�iune un num�r de 37 instala�ii de mori, 8 pive, 2 d�race, 13 
joag�re �i 7 circulare. La acea dat�, pe râul Olte� existau urm�toarele instala�ii de 
tehnic� popular�18: 

- în comuna Polovragi din jude�ul Gorj erau 6 mori cu ciutur�, 3 pive,  
5 joag�re �i 5 circulare pentru prelucrarea bu�tenilor; 

- în satul Ciuperceni erau 3 mori cu ciutur�, 5 pive, 2 d�race de lân�; 
- în satul Col�e�ti erau 4 mori cu ciutur�; 
- în satul Alimpe�ti erau 3 mori cu roat� vertical�, 1 joag�r; 
- pe afluentul s�u T�ruia, în localitatea Matee�ti, existau 5 mori cu ciutur�; 
- pe afluentul s�u Cerna exista câte o moar� cu ciutur� în satele Stroe�ti �i 

Fomete�ti; 
- pe afluentul s�u Mari�a, în satul cu acela�i nume, se g�seau 3 mori cu câte o 

ciutur�; 
- pe pârâul Recea la Sl�tioara existau 2 mori cu ciutur� �i un joag�r. 

Din analiza datelor de mai sus �i a tipologiei morilor hidraulice reiese c�, 
ponderea o de�ineau morile cu roat� orizontal� (cu „ciutur�”, „f�caie”, „c�uce”) fiind 
cele mai simple instala�ii de tehnic� popular� care s-au bazat pe o transmisie direct� a 
mi�c�rii de la roat� la piatra alerg�toare. Caracteristica definitorie a morilor cu ciutur� 
este construc�ia lor de form� p�trat�, din lemn de stejar sau fag, �i ridicat� pe „furci” 
din trunchiuri groase de copaci deasupra cursurilor mijlocii de ape. Admisia apei la 
moar� se f�cea printr-un jgheab monoxilic scobit într-un trunchi de copac al c�rui 
canal putea fi blocat la partea inferioar� cu o scândur� („opritoare”) ac�ionat� din 
interiorul morii pentru oprirea instala�iei.  

În acest sens me�terii morari trebuiau s� �tie cum se construie�te �i se repar� 
moara �i vadul ei cu iez�tur�, cum se instaleaz� �i cum se „drege” o piatr� de moar� 
când aceasta se toce�te, cât �i întregul mecanism al instala�iei. De aceea me�terii 
morari în perioada evului mediu erau destul de aprecia�i, iar celor care slujeau la 
morile domne�ti sau mân�stire�ti, domnia le acorda scutiri de d�ri. 

M�cinatul se f�cea în tot timpul anului la orice or� din zi �i din noapte, dar de 
obicei mai mult ziua. În perioadele când se aduna mult� lume la moar� se spunea c� 
e „n�val�”, de aici �i expresia popular� „pe rând ca la moar�”. 

Morile hidraulice prin caracteristicile lor arhitectonice �i tehnico-constructive 
se încadreaz� în categoria „monumentelor de tehnic� popular�”, care al�turi de 
„monumentele de arhitectur� popular�” �i crea�iile artei noastre populare constituie 
cele mai expresive valori ale patrimoniului culturii noastre populare. 

În ceea ce prive�te morile de ap� care au fost amplasate pe râul Olte�, în a 
doua jum�tate a secolului al XX-lea majoritatea acestora au disp�rut, nemaifiind 
între�inute �i utilizate de comunit��ile umane din zon�, aceste instala�ii tehnice 
încheindu-�i rolul lor social-economic pe care l-au îndeplinit în anumite perioade ale 
istoriei poporului român. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Ibidem p. 459 
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Summary 

 
Ethnographical and historical considerations about water mills on  

The Olte� River in the XVIII-XX th  centuries 
 

The archeological findings, historical and linguistic, show the existence on the 
Romanian territory of the technical installations moved by the water force even before 
the daco-roman ages. 

From the middle ages period, many documents, the heritage documents, the 
documents from the branch, the official documents, mention the presence of these 
technical installations in different villages, counties of the Romanian countries. 

From these technical installations are remarkable the water mills, which after 
the acting system, are divided in: water mills with horizontal wheel (which have been 
the most present) and water mills with vertical wheel which have penetrated in the 
Romanian countries in the IX-X centuries from Minor Asia on a ‘cultural-historical path’ 
thru Serbia and Bulgaria. 

Starting with the XVII century, some foreign travelers, passing thru Romanian 
countries, revealed about the presence of many water mills placed on the rivers from 
Vâlcea County. From the affluent of River Olt, the Olte� River, in the middle ages 
period, had a big flow of water and relatively constant, which explains the presence of 
many water mills in its hydrographic basin, but at the middle of XX century, the 
number of water mills will decrease and only 37 of such installations were still working. 

These water mills with its architectural characteristics and the way its are 
build, are ranking in the category of “Monuments of popular technique” which with the 
“Monuments of popular architecture” and the creations of our Folks Art, are the 
expressive values of our tradition and heritage culture.  
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Harta Olteniei în secolul al XVIII-lea. Reproducere dup� harta întocmit� 
 de Fridrich Schwantz 
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Schi�a unei mori de ap� cu roata orizontal� din Oltenia (sec. XVIII – XIX) 

 
1. Co�  6. Suport co�  11. Podele 16. Fus  
2. Guri��  7. Ocoli   12. Jgheab 17. Ciutur� 
3. Ciocu�  8. Pietrele morii  13. Cârlig stavil� 18. Aripi ciutur� 
4. Ag���toare 9. P�tul   14. Stavil� 19. C�lcâi 
5. Chingile co�ului 10. Gânjeu  15. Par stavil� 20. Capcan� 
       21. S�lt�tor 
       22. Temee (podina morii) 
 

 

Interiorul morii de ap� de pe 
Olte�, Z�treni, Vâlcea, 1929,  
autor N. Ionescu. Colec�ia 

Muzeului Na�ional al Satului. 


