PREOCUPARI ALE CONSILIULUI MUNICIPAL DIN BUCUREŞTI
PRIVIND MODERNIZAREA INDUSTRIEI MORARITULUI (1848-1900)
de AUREL

DUŢU

Aprovizionarea oraşului cu pîine a fost o preocupare importantă
a Consiliului Municipal, mai ales după anul 1848. Repetatele inundaţii
ale Dîmboviţei, îngheţurile ca şi debitul foarte scăzut în perioada de
secetă, duceau adesea 1:a stagnarea morilor ce se aflau pe malurile
acestui rîu, lipsind populaţia orăşenească de făină, „articol de întîia
trebuinţă". i)
In scopul îndestulării „obscii" cu acest aliment au existat, încă
din 1847, preocupări pentru introducerea morilor cu vapori. A'stfel'.,
printre cheltu~elile casei Sfatului orăşenesc pe anul Ie47-1848 figurau
2.000 lei pentru a fi folosiţi la cumpărarea maşinilor pentru o moară
cu vapori. 2>
Consiliul Municipal raportînd greutăţile existente Domnitomlui
pentru obţinerea sumelor necesare, arată în aprilie 1847 : ,,văzînd împiedicarea ce întimpină măcinişul la morile după apa Dîmboviţei pă
vreme de iarnă cirul inghlaţă şi pă vară cînd scade aoest rîu care ducP
11$junsuri 1:a îndestularea capital.ei la articolul de întîia trebuinţă a
f~!i şi multe necuviinţe asupra preţului ei, am cercetat prin toate
chipurile oa să găsim mijloace pentru întîmpinarea acestei trebuinţe
privitoare la hrana obscii." 3)
In cadrul acestor preocupări Consiliul Municipal s-a consultat cu
Gilbert, mecanicul casei apelor. Ca urmare, acesta a întocmit şi propus
un proiect de moară cu vapori.
Maşinăria morii era preţuită cu galbeni 3675 urmînd a se instala
în clăldirea 1maga2fi.ilor ide rezervă făcută în bariera şi avea ,,să IUmltile
în toate vremea atit pentru a pregăti rezerve trebuincioasă în făină,
cit şi pentru a măcina altă făină pe la brutării". 5) Marele Vornic Ale1)
2)
3)
4)
5)
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xandru Vilara încredinţîndu-se de folosul ce-l dobîndeşte oraşul prin
înfiinţarea unei asemenea mori, este de părere în aprilie 1848 „a supune în lucrare clădirile, . . . şi să se plătească de Sfatul Orăşenesc din
Bucureşti, ... şi cu act:·st chip să se ia măsuri pentru înfiinţarea morii chiar
în acest an". ti)
Evenimentele şi frămîntări~e din lunile următ.oare ale anului 18-tB
n-au împiedicat Sfatul Orăşenesc din Bucureşti să se intereseze df>
construirea morii chiar în vremea de nesiguranţă a revoluţiei din 1848.
Aflăm aceasta dintr-o adresă de răspuns a Depart:amentului din Năun
tru ăscăli tă de N. Golescu ministru al acestui departlament, în care se
arată că galbenii intraţi în posesiunile ministerului sînt scăzuţi din datoria municipalităţii şi nu pot fi restituiţi, fiind î,ntrebuintaţi la „moara
ce era a se face şi a cărui... lucrare nesUJpunîndu-se rămîne ca aceşti
galbeni să se treacă în cheltuielile casei oraşului." 7) Problema înfiinţării unor mori cu aburi în ocolul Capitalei prin care să poată scăpa
populaţia de reaua calitate a pîinii şi a preţului ei ridicat, pricinuite
mai cu seamă de imperfecţia morilor de apă, a pietrelor de rîşniţă ale
acestora, a fost reluată de Sfatul orăşenesc după înfiingerea rev:oluţiei.
Domnia sprijină şi ea ideea folosirii morilor şi îmbunătăţirea aprovizionărilor cu pîine, deoarece criticile adu.:;e sistemului existent se resfrîngeau asupra stăpînirii pe care „opinia o învinovăţeşte în asemenea
împrejurare de neîngrijire". 8) In 1849 Sfatul orăşenesc a chi'trzuit să
aşeze aici vreo cîţiva brutari străini, care .să-i concureze pe cei localnici. 9> Măsura nu ştim dacă s-a dus la îndeplinire, dar ştim că sfatul
a chibzuit în continuare cu dl. Gilbert „mecanicul bastimentului fîntîmlor care au săvîrşit în Fre.nţa învăţături speciale în această ramură
de cunoştinţe dovedindu-se aceasta din docwnentele şi medalia de cinste
ce au înfăţişat Sfatului... cerînd.u-se de la pomenitul desenull. bastimentului şi al morilor precum şi devizul său în copie, împreună cu o
legendă tălmăcitoare a figurilor din desen care arată într-un chip înveterat tot mec3i!llismul acestei mori cum adică să lucreze grîul din m0mentul care să varsă în jgheaburile însemnate în desen şi pînă cînd
prefăcîndu-se în făină să aduce în stare de a intra în magazii". !n
acelaşi document se arată că „aşezarea acestei mori este, din pricina
învecinătăţii apei şi a prezenţei maga7iilor Sfatului, după podul Beilicului". 10) Documentul mai aminteşte şi de nişte proprietăţi ale sfatului, din preţul cărora se pot realiza aceste fonduri. In proiectul din
umnă se amin~ însă şi maşinile ce aveau să cuprindă moara: 12
perechi pietre răschitoare, două maşini cu aburi de apăSare şi' îlrtdesare la mijloc împreunînd o putere de 20 k.p. costînd 110.000 ,lei, mecanismul, adică toate obiectele ce pun în mişcare 12 perechi pietre
răschitoare = 55.000 lei; obiectele care împing toate mecanismele de
r.) Ibidem.
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mergere = 11.000 lei; opt ţilindruri verticale pentru grîu = 26.400 lei,
patru ţilinduri ciuruit.oare care despart grăunţele; sfărmător care sfurmă griul prefăcindu-1 în produs finit 1.100 lei şi alte maşinării care
se ridicau la swna totală de 265.300 lei 11). Bănuim că lipsa de fonduri
a făcut ca acestea să rămînă doar proiecte; ne ctmfirmă bănuiala
aceasta şi adresa Departamentului din Năuntru din 1848 către !naltul
Sfat Orăşenesc al Capitalei în care se arată că „în pricina morii 'cu
vapori ce s-a chibzuit a să înfiinţa pentru îndestularea capitalei ... Domnitorul a pus înaltă rezoluţie: (Primit şi împrumutarea se va face din
casa pensiilor). Supunînd-.o !naltului Sfat oa pă temeiul înaltei dezbateri să facă cele de cuviinţă". '2>
Tot în anul 1849 în lnootul Sfat Adiministrat:iv extraordinar au
loc dezbateri asupra cererii negustorului B. T. Fron.in din Smirna, c;;ire
cerea „a i se da loc să înfiinţeze aici, în capitală, o moară ou vapori
pentru măcmare de 1griu şi alte grăunţe : pe lîngă dînsa işi un cuptor
pentru fabricarea de pîine, pesmet, macaroane şi alte obiecte de asemenea căutare." 13)
Negustol'lul din Smirna mai solicita şi un împrumut (1500 galbeni
împărăteşti) din casa municipalitătii. 14) Deşi Sfatul orăşenesc a căutat
loc acestui negustor, nici aceste propuneri n-au fost perfectate, avînd
aceaşi soartă ou aceea a fogofătului Iancu Văcărescu, proprietarul morii
de la Vitan, care propunerea Sfatului închirierea acesteia pe mai mulţi
ani în schimbul unei arende anuale de 400 galbeni, pe care Sfatul s-o
transforme şi s-o întrebuinţere cum voieşte. 15)
Despre această moară, acelaşi document arată că are şi magazie
încăpătoare de chile 600 şi că ar fi de un mare folos întrebuinţîndu-(să)
a11unc~ ~ul prin C<u-e să apere r.oţile de îngheţ ca în alte loculi
străine. 16)

In anul 1855, din înaltă poruncă secretariatul sfatului făcea cunoscut Departamentului din Năiuntru că „în Franţa se înlesneşte foarte
mult fabricarea piinii prin maşină de frămîntat, precizîndu-se că această
maşină costă 1800 franci" şi invită (acest deparfament) să deschidă un
credit la Paris ca să cumpere o asemenea maşină şi să o trimită aici
"fără zăbavă însoţită şi de un meseriaş brutar care să scie a aşeza acea
moară şi a manipula cu <linsa". 18)
In aprilie 1856 Consiliul Adiministrativ ordinar al Principatului
României pe temeiul ofisului nr. 318 din 25 febr. 1856 aprobă lui Prosper Durand a întocmi, pe a sa cheltuială, o moară cu aburi şi o brută
rie meoanică înlăuntrul capitalei. 19)
11) Ibidem, f. 3.
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Guvernul se îndatora faţă de Prosper Durand, „să nu mai poată
aooooa în oursul acestui termen de (8 ani) la nimenea altul, dreptul
.cie a întocmi în capitală vreo moară şi brutărie mecanică în felul aoelei.1a1 ce va înfiinţa D. Durand şi care ar putea înfăţişa vreo a.n.taloqie
oeu procedurile sale, . . . Interdicţia ce-şi impune guvernul nu se v'a.
putea apli,aa şi la moara de vapori a cărei înfiinţare s-a şi allllborizat
-de mai înainte în acest oraş pentru public". Este vorba de Moara Assan,
care funcţiona din 1853. Documentul .arată în continuare că „ni.di să
j se poată adăuga acesteia (Morii Assan) vreo brutărie mecanică, sub
.asemănare cu cea a antreprenorului". 20)
Tot în contractul încheiat de guvern cu D. Prosper Dur.and era
inclus un articol în care „Corporaţia Bn1tarilor Capitalei va urma ime'.Seria lor în chipul fabricaţii pînă acum obişnuite, sau şi cu orice alt
·chip nu însă cu mecanism sau altul ce s-ar reduce la dînsul".
Intr-un fel, contractul avantaja pe Dl. Durand, dezavantajînd
„corporaţia brutarilor.
Guvernul se mai obligă faţă de Durand să-i facă înlesniri şi să-l
protejeze în „cursul lucrărilor în transacţiile ce va avea cu osebiţi contraccii de materiale meseriaşi salaori şi cu un cuvînt întru toate ca
la un pămîntean" 21
Antreprenorul Prosper Durand se angaja faţă de guvernul româlll.esc cu următoarele :
- „Să înfiinţeze cu a sa cheltuială şi în riscul său pe looul ce-l
"Via fi cumpărat mai dinainte, o moară de vapori şi o brutări:e meca-nică, însă numai în cuprinsul capitalei fără păzit prin bariere şi în
<.'Ollforrnitate cu legile municipale regulatoare construcţiilor işi a celor
.Oe cuviinţă la clădirea 1.mei fabrici.
- Moara... să aibă cel puţin 12 perechi pietre care vor macma
i.într-o zi de la 20 pînă la 25 mii ocale făină. Să fie volnic a mări această
putere şi peste 24 perechi pietre fără să aibă trebuinţă a da ştire despre
;această autorităţilor locale.
- brutăria mecanică să producă spre consumaţia obştii pentru
fiecru1e zi un minimum de 4000 oca franzele sau pîine bună şi alte
4000 oca jible sau pîine obişnuită. Fabricaţia franzelei fiind slobodă şi
·nesupusă la ta.xă. Dl. Durand va avea drept a întinde acea fabrică ...
,după slobodă voinţă" 23) In contractul ce se preconiza a se încheia se
mai stabileşte preţul jiblei, sau al făinii obişnuite destinate pentru
'îndestularea obştii, luindu-se de bază greutatea griului, preţul cu care
se vinde la obor, cheltuiala măcinişului, a panificaţiei şi altele, după
·orinduielile ce se aplicau şi celorlalţi brutari.
Moara şi brutăria mecanică urmau „a să isprăvi cu desăvîrşire şi
în stare de a funcţiona cel mult pînă la sfîrşitul hmii mai 1858 ... Dacă
20) Arh. St. Buc., M.A.l., dos. 2146, f. 3.
21) Ibictem.
22) Ibidem.
23)
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tot aşezămîntul nu va fi cu desăvîrşire isprăvit atunci privilegiul care
s-a acordat D. Durand i se va retrage fără vre-nn cuvint sau reclamaţie
din parte-(i)". 21)
Dar atît proiectul, cît şi aprobarea dată antreprenorului Durand
n....au intrat în vigoare, consiliul Municipal apelind din nou la serviciile
D-lui GHbert, care în mai 1859, în călătoria în Apusul Europei (în Germania, Franţa şi Anglia) a . cercetat progresul mecanismelor şi organizaţiunea stabilimenrelor de mori, şi brutărie de care voia a înfiinţa
şi Consiliul mu111icipal din Bucureşti. In călătoria sa Gilbert a fost însoţit de Al. Orăscu, atît în calitate de tehnician, cît şi în calitate de
membru al Consiliului Municipal.
ln raportul către Consiliul Municipal, aceştia dau o serie de amă
nunte privind fabricarea pîinii în Franţa la diferite stabilimente mecanice, precizînd că : Se fabrică în trei forme, rotundă, lungăreaţă nes-·
pintecată şi lungăreaţă spintecată ; pîine asemănătoare jimblii noastre
fără a fi lipită una de alta în cuptor de calitate superioară. 25)
La întoarcere, Gilbert a întocmit două 1devize, unul pentru. o
mpaflă cu 16 perechi pietre, din care 8 mişcate cu o maşină cui 1aHuri'r
iiar celelalte 8 printr-o roată hidraulică şi al doilea pentru o brutărie
mecanică cu 8 frămîntătoare şi 10 cuptoare, în care să se poată fabrica
2.500 ocale pîine pe oră sau 30.JOO ocale pe zi.
.Aişa oum reiese din deviz, înfiinţarea
morii trebuia să doste
1.052.000. lei, iar brutăria 626.000 lei, deci în total 1.678.000 lei. Din calculele lui rezultă că moara va aduce un folos de 185.000 lei anual aforă
de folosul ce l-ar fi putut aduce brutăria. Con:sHiul municipal prevedea
înfiinţarea acestora „pe Dîmboviţa din susul capitalPi acolo undle se
află azi morile numite ale Vlădichii, proprietatea fostei mitropolii". 21>)
ln acest timp, febr. 1859, la Brăila funcţiona un astfel de stabiliment decare începuse a se interesa şi administraţia bucureşteană. Astfel „Consiliul municipal al Capitalei Bucureşti, în preocupările sale„. dorind să
cunoască şi felul pîinei ce se fabrică cu mod mecanic în oraşul Brăila,
a adus întradins o pîine de acolo şi voind a sci... dacă la manipulare nu
se întrebuinţează vre-un aluat chimic care introducîndu-1 în compoziţia
pîihii ar fi vătămătoare consumatorilor" 27)
··· · Deşi urdi membri ai Consiliului Municipal cu vederi inaintateca Al. Orăscu, Petrache Poenaru, erau convinşi de avantajele ce le-ar
~Cluce înfiinţarea unei „mori cu vapori şi a brutăriilor mecanice pentru
îndestularea publicului şi acela nu mai puţin important al desfiinţării
monli:>r de ipe Dîmboviţ;a". 28) alţi membri, şi mai ales Ministerul de
interne, a tergiversat infiinţarea .acestui stabiliment.
lntr-un raport al Consiliului Municipal se făceau unele imputaţii
:i;viiµisterului de Interne, arătîndu-se că : „Guvernele ce s-au succedat
2·•)

Ibidem, p. 1-8.
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26) Ibidem,
27) Ibidem,
28) Ibidem.
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au recunoscut necesitatea înfiinţării morilor cu vapori şi au aprobat-or
ceea ce au fost lipsă n-au fost nici iniţiativa nici nevoia de fonduri au
fost curat modul de producere spre realizare". 29) In continuare raportul
arată că municipalităţii nu i se „va putea face vre-o imputare de neîngrijire cu atît mai mult cu cit cer bani din fondurile orăşeneşti." :io>·
Consiliul Municipal, în dorinţa sa de rez~lvare a acestei trebuinţe,
a mai intrat în tratative cu Teodor Mehedinţeanu ca acesta să înfiin-ţeze o moară cu aburi şi brutărie mecanică, sub următoarele condiţii ;
1. Municipalitatea să-i dea cu împrumutare galbeni 50.000 pe termen de 25 ani cu obligaţia de a plăti la finele fiecărui an dobînda legiuită de 10% şi din capital cite 2 OOO galbeni.
2. Antreprenorul să aibă dreptul de a fabrica pîine în acest modi
pe termen de 25 ani fără a mai putea altcineva, în acest timp, să în-finţezie în Bucureşti sau să fabrice pîine prin acest mod, pentru tn~
buinţa capital.ei Bucureşti.
Împotriva acestei propuneri s-a pronunţat Consiliul de Miniştri
pr,\ntr...run referat în al cărui cuprins se arăta că „aceste conddţii nu
numai că nu scutesc casa publică de sarcina concursului pecuniar ce i
se cere, dar încă constituie întracelaşi timp orientarea unui monopol necompatibil cu principiile de libertate şi nici cu adevăratul interes al.
publicului". 31)
Chestiunea s-a tratat şi cu alte persoane. Printre acestea amintiJini pe Gold Smith. Deft franţuzul şi alţii, dar niciunul din adeste·
proiecte n-au fost duse la îndeplinire .
. Pi.e data de 22 august 1862 găsim înregistrată şi cererea lui
E. Grant, în ca.re se aprecia „costul transportului şi aşezarea tuturormaşinilor trebuincioase pentru proiectul (de moară cu aburi şi brutărie mecanică) la suma de 14.000 galbeni". 3·1
Pentru că propunerea lui E. Grand a fost „cea mai eftină şi mai_
avantajoasă pentru municipalitate", consiliul municipal a adoptat-o.
At>M'el, pe data de 11 octombrie 1862 se publică în „Buletinul
Municipal" contractul încheiat între municipalitate şi E. Grant pentm•
„Aducerea din Englitera a maşinilor necesare pentru o moară de vapori
ou b!nutăfli)i :rnroainioe 1;i a o înfiinţa aici în Qipiitală pentru trebuinţa
municipalităţii". Jn articolul
9 al contractului se prevedea că „toate
cele de mai sus ară.tate, maşini şi aparate dependente şi necesării maşinilor se obligă subscrisul a le transporta în Bucureşti cu a
sa cheltuilală şi a le aşeza în stabiliment astfel incit să poartă fi în stare de
a ~ fUJI'l:cţionarea pentru oare urmează a se foce o cen::arle de
3 zile şi eu voi primi pentru toate acestea· preţul contractat de cincisprezece mii galbeni". 33)
29) ibidem, f.

25.

;jO) lbi:lem, f. 32 •.

31) Ibidem, f.
32)

13.
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Contractantul se mai obligă a face să se iransporte maşinile din
.,Anglia fără întîrziiere spre a sosi în Bucureşti mai înainte de încetarea
navigaţiei de Dunăre.
In 1862, cînd resursele noului stat erau destul de reduse iar capitalurile străine erau încă foarte rezervate faţă de piaţa romanească,
municipalitatea a făcut apel la o bancă otomană, care a oferit un înprumut în vialoare de 15.000 galbeni pentru înfiinţarea stabilimentului.
Ma5inile au sooit in ţară la 8 aprilie pe bordul vasului Asia, oon·d'QS de căpitanul George Iyrie, în „640 coleturi şi 119 bucăţi de fieir"',
liar în Bucureşti ele au sosit la 24 iulie 1863. 3")
Conform contractului, clădinile trebufau construite de municipa ·
1itate după planurile antrepreI10I1Ului. Cum însă municipalitatea nu s-a
,~răbit a executa clădkile pînă la venirea maşinilor şi nici după aceia
mU!l.t timp s-'a ajuns la un complicat proces care a durat pînă în 186f!.
Construirea clădirii, care cădea în sarcina municipalităţii, în valoare de 520.000 lei, a fost dată lui E. Grant, dîndu-i-se un avans de
104.000 lei. Pentru el a girat Petre P. Peretz din Vlaşca prin ipoteca
moşiei sale. Clădirile urma să se construiască pînă în 1865 „pe locul
.ce m/U!Ilitcn:palliitatea are loc cu embatic din moşiia Colentilna alături cu
.magaziile de rezervă ale ornşului" .
.E. Grant deşi primise avans, neîncepînd oonstrucţia clădirilor,
'Peret, gir81Iltul acestuia, a preluat construcţia clădirilor, amînînd ter.menul de predarea lor cu un an, pînă în 1866. te1men acceptat de Consiliul Municipal.
Intre timp dizolvarea consiliului Municipal a determinat sistarea
!lucrărilor, întrucît noua conducere administrativă era împotriva cons-iruirii stabilimentului.
Noul Consiliu Comunal îşi justifica atitudinea prin aceea că „nu
·poate fi misiunea Consiliuliuâ Municipal de a se face el însuşi industrial şi de a lovi printr-<> concurentă în contra căreia nid un particular n-ar putea lupta, că misiunea lui ~te de a încuraja toate indus:triile folositoare". Un aLt argument al Consiliului Municipal, pentru
a justifica desfiinţarea încă în faşă a noului stabiliment, era şi acela
1că „looul ales este p...aste mină pentru orice bun serviţiu", stabilimentul fiind prea departe de o priveghere continuă - şi „pîinea transportată: ide 1la o distanţă aşa de mare s-ar înturna şi s-<ar ,deforma, lipsa
·de apă curgătoare ar împiedica spălarea griului etc". 3'')
Cu toate că municipalitatea cheltuise 15.000 galbeni din buget
şi 104.000 lei avans pentru construirea clădirilor, Consiliului municipal
din 1:865 nu ii.a o hotărîre def!Lnitivă în aioest sens, ci o propune spJre
discuţiJe Consiliului de M~tri; acesta hotăTăişte înfiintarea stabilimentului, avîndu-se în vedere şi faptul că în acel an urma să fie
·decretată legea pentru desfiinţarea morilor de pe rîul Dimboviţa, împrejurare ce făcea necesar un asemenea stabiliment. Legea amintită preconiza înlăturarea din cursul apei a tuturor stăvilarelor, zăgazurilor,
Arh. St., Buc., Primăria Buc., dos. 3590/1862.
36) Arh. St. Buc. l\f.A.I., Direcţia comunalei, dos. 1019, f. 126.
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ţ:>0durilor şi celelalte obstacole provocatoare de innndaţii. In prevede:ril,e 1aoesdi legi intrau şi morile de pe rlul Dîmboviţa din cu1prinsul
Bucureştilor de la Grozăveşti, Pălici, Morile Vlădichii, Mihai Vodă,
Radu Vodă, Foişor, Vitan şi Tinganu. 37) In aceste condiţii aprovizionarea oraşului cu făină şi pune se făcea de morile de apă din afara
„oraşului, precum şi alte mori cu aburi (afară de cea a lui Assan), mai
~mici, care laolaltă acopereau necesităţile oraşului. Dintre acestea amint:îirrt, moara N. T. Olmazu înfiinţată în 1862, 38) care era şi ea cfustu!I.
.de m,al'e, dar care nu atingea dimensiunile morii Assan şi altele mai
mici, cum sint cele arătate de raportul comis·arului din culoarea de ne.gru. din oare aflăm că în această culoare erau „mai multe fabriiOi ,de
:mori care funcţionează cu modul aburului de apă şi cu foc ! ! Din toate
aceste fabrici merită a fi amintită ,,fabrica D-lor Fraţi Solacolu din
suburbia Mîntuleasa, clădită chi:ar în faţa podului Tîrgului de afară
<(Calea Moşilor 120) de la care neîncetat, atît ziua cit şi noaptea, curge
pe aoel pod apă fiartă şi cu abur... din cauza căruia înrt:otcleauna podul
este plin cu apă şi noroi... de la acel stabiliment pînă la răscrucea stra·delor de la biserica sfinţii". 39) In continuare în raportul amintit se
afirmă că ,.vaporul acelei fabrici este foarte mare" şi că fabrica fusese
construită în timpul domniei lui AL I. Cuza. Printre fabricile amintite
că funcţionează „cu modul aburului de apă şi prin foc" amintire de
numitul comisar în culoarea de negru erau şi „cea alui Chiriţă Bru-taru situată în suburbia Ceausi: Radu şi fabrica Dlui C. Siebricht
·situată afară din Barieră, în suburbia Oboru Nou. 40)
In această perioadă, imediat după înlăturarea morilor de pe Dîm1.>oviţa, se mai construise o serie de mori cu aburi mici, cu o singură
:piatră ca aceea lui Domenico construită pe proprietatea sa din str.
Aaademiei nr. 7 din culoarea Roşie, cu o putere de 4 cai. oea ia lui
:Ştefan Tapiţeru din subtwbia Oţelari învecinată cu suburbia Iooanei.
Acest din urmă stabiliment cu aceeaşi maşină, arată un referat căitre
·Consiliul Municipal din 1867, fm1cţiona deja „de peste 18 ani" deci din
1849 şi a fost .,întrebuinţat cu ferăstrae pentru a tăia furnir de nuc
:sau alte piese din lemn trebuincioase tîmpLarilor de mobile şi spre
înlesnirea brutarilor i s-au montat şi pietre de moară pentru a măcina
făină de griu. 41) Prin urmare aşa cum arată autorul referatului zisul
·stabiliment este foarte vechi" el, fruncţiona de mai înainte de instrlarea
Morii Assan. Chiar dacă nu era de mărimea şi puterea aesteia, afir1maţia lui Assan care spune că: „brutarii n-au voit să macine griu pentru. moti:vul că moara de foc arde făina", chiar dacă este reală, ea
exprimînd mai mult lupta de concurenţă dintre vechii morari şi morile
moderne prin care ei luptau şi se împotriveau noului concurent care
venea să scadă preţurile măcinişului, al făinei şi deci pîinii, nici37)

Harta morilor de pe Dimboviţa, plan întocmit de ing Teofil în iunie

1864, arhiva MIB, inv. nr. 42464.
38) Istoria oraşului Buc., vol. 1, Buc. 1965, p. 274.
39)
40)
41)

Arh. St. Buc. Municipiul Buc., dos. 84/1866.
Ibidem,
Ibidem, f. 25.
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decum nu avea caracter de neştiinţă şi incultură aşa cum a prezentat-<>
Assan în conferinţa sa din 1903.
înfiinţarea stabilimentului de la Colentina a întimpinat mari dificultăţi.

Deşi Consiliul se declară de acord cu continuarea întreprinderii
la 22 august 1864, deşi clădirile sînt terminate prin 1867-1868 atît
acestea cit şi maşinile au rămas nefolosite încă multă vreme. Abia în
25 noiembrie 1874 sînt afişate în capitală condiţiunile în oare primăria
dă in exploatare fabrica de pîine de la Colentina şi ţinerea une licitaţii,
la 28 ianuarie 1875, pentru închirierea pe 10 ani, începînd de la 1 febl'Ularie 1875 ou obligaţia pentru concesionar de ,,a face reparaţii", sprea pune în stare de a produce zilnic 20.000 bucăţi pîini şi jimblă. Pentru
prima fază producţia urma să fie de 5000 bucăţi zilnic cu preţ fixat lunar de primărie. Cauţiunea definitivă era de 25.000 lei în efecte publice .42)
Licitaţia a fost
amînată de 3 ori, neprezentîndu-se
concurenţi. In.
această situaţie, în şedinţa din 10 aprilie 1875 Consiliul comunal stabileşte că „Primăria primeşte pină la 26 aprilie proptmerile ce vor amatorii, a face pentru exploatarea întreprinderii de la Colentina. 43) Pînă
la acest termen neînregistrîndu-se decît cererea lui A. E. Zehander·
clin Cail!ea Moşilor nr. 50, care se angaja „fără nici o obligaţie la preţul pîinii ce v;oi fabrica" 44 ), el neaoceptînd preţ fixat de primărie prin
probă sau cisniu. O comisie compusă din Gr. Cantacuzino, A. Orăscu
~i alţi consilieri examinează această cerere şi propun Consiliului comunal să accepte condiţiile lui A. E. Zehender, şi să încheie contract cu
acesta pe timp de 10 ani de la 1 iunie 1875 - 1 iunie 1885.
In 1876, A. E. Zchender solicita Direcţitmii CFR şi aceasta aprobă
repararea maşinilor la Atelierele din Tîrgovişte avînd în vedere că în
toată ţara „nu există un alt atelier unde să se poată repara şi preface
părţi sau piese de ma:şini cu aburi". 45)
Devizul a costat 4.870 lei. Unele din piese au fost reparate însă şi
la Atelierele Gării de Nord. Primul stabiliment industrial de panificaţie
din Bucureşti a început să producă făină şi pîine în ajunul războiului
de Independenţă din 1877-1878, cînd pus în stare de a produce pînă
la 30.000 de pîini „a adus un însemnat serviciu oraşului şi ţării furnizind armatei noastre toată pîinea ce-i era neeesară şi uşurînd trebuinţele armatei ruseşte ; fără care ar fi suferit într-un mod simţitor consumaţiunea zilnică a oraşului atît în privinţa cantităţii pîinii dt şi în
privinţa preţului, care negreşit s-ar fi urcat foarte mult" 46) Deci administraţia comunală cu stăruinţa depusă a izbutit a creia o întreprindere
industrială care a întreţinut armata ţării în momentele grele cînd n-avea
de unde să se aprovizioneze şi a contribuit La menţinerea preţului normal
42) Matei Ionescu, Episoade din epoca începuturilor industriei moderne bucureŞtcne, în Materiale de istorie şi muzeografie, vol. IV, 1966, p. 174.
43)

Arh. St., Buc., Municip.

44) Ibidem, f.
45)

Bucureşti,

dos. nr. 936/1871, f. 64.

70.

Arh. St. Buc., Municip. Buc., dos. nr. 936/1874, f. 137.
193.
.

46) Ibidem, f.

....... ·
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al pîinii în oraş, frînînd prin intermediul ei jocul liber al preţurilor şi al
tendinţei de scumpire a pîinii din partea brutarilor. 47)
In 1879 Consiliul Comlmal constata în darea de seamă anuală că
a trecut un an de cînd întreprinderea concesionată a reînceput a produce
pentru consumul public atît din capitală cît şi din satele vecine ; pîinea
era de calitate bună, ou 5 bani mai ieftină dedt la brutari, şi se vindea
în gherete anume înfiinţate în diferite puncte ale oraşului. "8) Cu toate
acestea în perioada 1 septembrie 1879-1 septembrie 1880 producţia
celor 74 brutării din Bucureşti era de 15.546.559 ocale produse de panificaţie (pîine, jimblă, pîine lux, lipii, franzele, cornuri) iar cea a manutainţei aOOTlfUnale de 627 .040 ocale pîine şi jimblă 4'>), ab~a 40/o din pro-·
ducţia tota:lă. 50)
De aceea în anul viitor (1881), pentru a înfrînge greva patronilor
brutari, Manutanţa nu putea face faţă cerinţelor, iar Primăria era nevoită să aducă pîine de la Ploieşti şi Giurgiu 51 ), pentru a fa.oe faţă crizei de pîine
La sfîrşitul secolului, potrivit datelor prezentate de B. G. Assan,
Manutanţa comunală Colentina era una din cele 10 mori, din cele 913
ce le avea ţara, dispunînd de un capital vărsat de 35.000 lei, o forţă
motrici de 200 oai de aburi, folosea 37 lucrători şi măcina zilnic 4--3
vagoane, avînd o capacitate de 4-10 vagoane pe zi 52). Moara Primăriei
avea în 1895 un trafic anual de 2000 \l'agoane.
In 1900, aşa cum reiese şi din lUJCrarea lui N. I. Paiano, „I.a grande
industrie en Roumanie de 1866-1906", ea nu mai figurează cu acest
nume printre întreprinderile industriei mari din ţară.
ln nota de faţă am urmărit a evoca greutăţile prin care a trecut
înfiinţarea stabilimentului industrial de panificaţie şi străduinţa depusă
de unele consilii municipale în introducerea unei tehnici avansate atunci,
azi depăşită de mult de ritmul impetuos cu care se dezvoltă tehnica în
indu<>tria panificaţiei.

RESUMF;
Le travail pas~e en revue tous les projets de moulins ă vapeur et de boulan,geries mecaniques qui ont ete proposes ă la municipalite de Bucarest jusqu'ă la
realisation en 1875 du premier „etablissement" municipal de panification.
Un tel „etablissement" fonctionnait ă Brăila des 1859.
Jusqu'ă la creation de cet etablissement, ă Bucarest fonctionnaient de tel
moulins, mais de dimensions plus modestes, fournissant le necessaire de farine a
<ies boulangeries portativei;. Un etablissement industrie! de panification de proportions plus serieuses a ete realise ă l'epoque de la guerre de l'independance
(1877-1878), lorsque se faisait ressentir un besoin stringent d'approvizionnement
des armees.

•

47) Ibidem,

f. 271.

48) Matei Ionescu, op. cit., p. 174.
49) Monitorul Comunal al primăTiei, Bucureşti, 1880, p. 667.
50) lstoTia oraşului BucuTeşti, vol .I, Buc., 1965, p. 341.
51) Ibidem
52) B. G. Assan, lndustTia moTăTiei din România. Tabloul Morilor perfc>rţionate

de

făină

din Regatul României, Buc., 1896, p. 26.
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