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FISA MINIMALA 

MOARA ”BARBU DRUGĂ”, CRAIOVA 

1.IDENTIFICARE 

1.1 Cod  

1.1.1 Lista 1955  

1.1.2 Lista 1991-1992  

1.2 Categorie B 

1.2.1 Monument Construcție civilă industrială 

1.2.2 Ansamblu Moara Barbu Drugă 

1.2.3 Sit Estul Craiovei 

1.3 Denumirea actuala Moara Barbu Drugă 

1.3.2 Denumirea originara Moara Barbu Drugă 

1.4 Denumirea anterioara Întreprinderea Morărit Panificație Craiova, PANGROUP  

SA 

 

2.LOCALIZARE ADMINISTRATIVA/AMPLASAMENT 

 

2.1 Stat România 

2.2 Judet/nume/amplasament Dolj 

2.3 Oras/Sat-comuna actuale Craiova 

2.4 Cod postal  

2.5 Strada,numar actuale Calea București 

2.6 Oras/Sat-comuna anterioare Craiova 

2.7 Strada,numar anterioare  

2.8 Referinte cartografice/toponimie  

2.9 Referinte cadastrale  

2.10 Referinte cu privire la zona de 

protectie 

 

2.11 Categoria de arhitectura Civilă, industrială 

2.12 Tipul de folosinta / functiunea Moară de grâu, fabrică de panificație 

2.13 Folosinta actuala Fără folosință 

2.14 Folosinta initiala Moară, fabrică panificație 

2.15 Folosinta anterioara - 

 

3.STATUT PROPRIETATE 

 

3.1 Actualul propietar Dezvoltator imobiliar 

3.2 Proprietar originar Din documentarele studiate, putem spicui: ”Barbu Druga (1881-

1969), proprietarul morii craiovene, s-a nascut la Branesti, langa 

Filiasi, a avut sapte copii, pe Constantin, Stefan, Aretia, Angela, 



2 

 

Paula, Germaine si Maria. Casa in care acesta a locuit in 

Craiova se afla in prezent pe strada Bujorului, la numarul 12. A 

fost un mare patriot, in perioada celor doua razboaie asigurand 

necesarul de faina si paine pentru trupele romane, in mod 

gratuit. 

Druga era un milionar excentric, toata Craiova il stia pentru 

faptul ca venea la ,,Minerva” intr-o careta trasa de doi ponei. 

Acesta era locul unde dimineata la ora 10 se afla pretul graului 

printr-un telefon dat la Bursa din Londra. Barbu Druga exporta 

cereale pe Dunare prin portul Cetate spre vestul Europei. 

La 1909, firma Druga & Chintescu figura la Banca Olteniei ( 

actuala cladire Palace Craiova ) cu cea mai mare linie de credit 

pe care aceasta institutie o acordase de la infiintare, din 1904. 

Creditul acordat era in valoare de 100 000 lei, iar banca era a 

doua mare banca a Craiovei, dupa marimea activelor. lntre 

clienti figurau industriasi celebri ai Craiovei antebelice: P. 

Andreescu, Moise A. Mendel, Isac Z. Blaustein sau Fratii Russo. 

Odata cu venirea la putere a comunistilor, soarta lui Barbu 

Druga a luat o intorsatura tragica. A sfarsit uitat de toti, intr-o 

saracie si mizerie crunta, în 1969. A fost inmormantat in cimitirul 

Ungureni din Craiova, cavoul sau aflandu-se pe prima alee, spre 

rasarit. 

Moara Barbu Druga, situata pe actualul bulevard Calea 

Bucuresti din Craiova ramane o constructie emblematica pentru 

trecutul industrial al orasului si pentru arhitectura industriala 

romaneasca a inceputului de secol XX (vezi Bibliografia) . 

3.3 Proprietari anteriori   

 

3.4 Utilizatori PANGROUP SA 

 

4.DATARE 

 

4.1 Datare prin 

perioade/secole 

Secolul XX 

4.2 Datare prin intervale 1912-prezent 

4.3 Datare precisa 1912 

4.4 Justificarea datarii Documente de arhivă 

 

5.PERSOANE SI  EVENIMENTE ASOCIATE ISTORIEI MONUMENTULUI 

 

5.1 Ctitor / finantator Barbu Ștefan Drugă  

5.2 Autor / mester Carlo Dalla Barba si Giovanni Battista Peressutti  

5.3 Istoric Din sursele și documentarele studiate putem sintetiza: ”In 

octombrie 1912, Serviciul Administrativ al Primariei Craiova 

elibereaza permisiunea de construire a morii, pentru a crea 

facilitati de transport aceasta fiind deservita si de o cale 

ferata uzinala. Moara a devenit in scurt timp foarte 

cunoscuta, notorietatea ei fiind depasita doar de celebra 
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Moara Assan din Bucuresti și de Moara Viollatos Brăila, ceva 

mai veche. Ambele mori, Barbu Drugă și Violattos au fost 

conectate la rețeaua feroviară națională în 1912, prin căi 

ferate industriale. Odata cu evolutia tehnicii moara a fost 

dotata cu motoare Diesel. 

Moara Barbu Druga a rezistat cu bine cutremurelor din 1940 

si 1977 (Vezi Bibliografia). 

 

6.DESCRIERE 

 

6.1 Zona si asezarea Pe stanga, la iesirea din oras spre Bariera Bucurestiului. 

 

6.2 Descriere obiectiv 

individual 

Din sursele consultate  se pot sintetiza următoarele: ”Prima 

moara cu aburi a Craiovei a fost construita la inceputul 

secolului XX, pe stanga, la iesirea din oras spre Bariera 

Bucurestiului. 

Moara a fost conceputa si proiectata de ingineri germani la 

Brandenburg, schitele fiind finalizate pe 12 februarie 1912 . 

Proiectele constructiei morii si ale silozului de cereale au fost 

preluate si executate in Romania de celebra firma de 

antreprenori a lui Carlo Dalla Barba si Giovanni Battista 

Peressutti. 

Soliditatea constructiei o regasim in proiect ; astfel, cele doua 

sectiuni longitudinale prin corpul cladirii indica faptul ca la 

darea in exploatare plafoanele puteau sustine greutati 

cuprinse intre 800 si 1500kg pe un metru patrat, necesare 

depozitelor de grâu și făină” (vezi Bibliografia). 

6.2.1     Plan Dreptunghiular 

6.2.2     Elevatie (soclu) Beton armat 

6.2.3     Volumetrie Un uriaș dreptunghi-paralelipiped 

6.2.4     Fatade Cărămidă roșie aparentă  

6.2.5     Forma invelitoare Tablă 

6.2.6     Compartimentare   

    interioara 

Echivalent alunui bloc cu 5-6 etaje 

6.2.7     Extinderi Întreprinderea Morărit Panificație, PANGROUP Suprafață 

aproximativă de 25000-28 000 mp. 

6.2.8     Anexe Garaje, silozuri, subsoluri,benzi transportatoare,remize 

feroviare 

6.3 Elemente de constructie Cărămidă, planșee și suporți metalici - elemente liniare din 

beton, suprastructura fiind realizată din cărămidă, iar planşeele 

peste parter şi peste 5 nivele fiind din profile metalice cu placă 

din beton armat. În timp, au fost efectuate mai multe lucrări de 

consolidare cele mai importante fiind realizate după 

cutremurul din 1977 prin montarea unor tiranţi de oţel beton. 

6.4 Materiale si tehnici de 

constructie 

Construcție mixtă: cărămidă, beton armat, stâlpi metalici 

(Analogii cu Moara Violattos, Brăila-1898, proiectant Anghel 

Saligny) 
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6.5 Materiale de acoperis  

6.6 Componente artistice Arce de cerc din caramidă aparentă la ferestre, ferestre –

vitralii,uși metalice  bine încadrate 

6.7 Mobilier Industrial 

6.8 Inscriptii - 

6.9 Incadrare stilistica Stilul industrial european 

6.10 Patrimoniu mobil Industrial- motoare aduse din Germania, ce consumau opt tone 

de pacura zilnic si o capacitate de productie de 15 vagoane de 

faina in 24 de ore. Ulterior au fpost aduse motoare Diesel și 

după 1948, motoare electrice. 

 

 

7.CONSERVARE,RESTAURARE,REZERVARE 

 

7.1 Starea generala de conservare Relativ bună 

7.2 Lucrari anterioare de conservare Retehnologizare în 1933-1936, cu echipamente 

franceze, consolidare după cutremurele din 1940,1977 

7.3 Propuneri  restaurare, 

reabilitare,reconversie 

Evitarea demolării. Posibilă amenajare a unuimuzeu 

tehnic. 

 

8.DOCUMENTARE / REFERINTE 

 

8.1 Bibliografie https://adevarul.ro/locale/craiova/barbu-druga-fost-

stapanul-portului-cetate-adus-romaniei-emblema-

granarul-europei-

1_54f556cf448e03c0fd2b844d/index.html  

https://www.gds.ro/Actualitate/2014-04-

01/Ramasitele+gigantilor++de+altadata+ai+Craiovei/  

https://brailaveche.wordpress.com/2011/12/01/moara-

violattos/  

https://adevarul.ro/locale/braila/cea-mai-mare-moara-

baza-abur-estul-europei-construita-anghel-saligny-sta-

cada-malul-dunarii-braila-

1_566a97857d919ed50e1cb6bf/index.html  

https://jurnaldecraiova.ro/craiova-veche-moara-barbu-

druga-din-craiova-un-simbol-al-arhitecturii-industriale-

de-inceput-de-secol-xx/  

8.2 Dosare si rapoarte in arhive http://arhivelenationale.ro/site/wpfb-file/intreprinderea-

stefan-barbu-druga-craiova-1922-1950-pdf/  

8.3 Harti,planuri,desene  

https://adevarul.ro/locale/craiova/barbu-druga-fost-stapanul-portului-cetate-adus-romaniei-emblema-granarul-europei-1_54f556cf448e03c0fd2b844d/index.html
https://adevarul.ro/locale/craiova/barbu-druga-fost-stapanul-portului-cetate-adus-romaniei-emblema-granarul-europei-1_54f556cf448e03c0fd2b844d/index.html
https://adevarul.ro/locale/craiova/barbu-druga-fost-stapanul-portului-cetate-adus-romaniei-emblema-granarul-europei-1_54f556cf448e03c0fd2b844d/index.html
https://adevarul.ro/locale/craiova/barbu-druga-fost-stapanul-portului-cetate-adus-romaniei-emblema-granarul-europei-1_54f556cf448e03c0fd2b844d/index.html
https://www.gds.ro/Actualitate/2014-04-01/Ramasitele+gigantilor++de+altadata+ai+Craiovei/
https://www.gds.ro/Actualitate/2014-04-01/Ramasitele+gigantilor++de+altadata+ai+Craiovei/
https://brailaveche.wordpress.com/2011/12/01/moara-violattos/
https://brailaveche.wordpress.com/2011/12/01/moara-violattos/
https://adevarul.ro/locale/braila/cea-mai-mare-moara-baza-abur-estul-europei-construita-anghel-saligny-sta-cada-malul-dunarii-braila-1_566a97857d919ed50e1cb6bf/index.html
https://adevarul.ro/locale/braila/cea-mai-mare-moara-baza-abur-estul-europei-construita-anghel-saligny-sta-cada-malul-dunarii-braila-1_566a97857d919ed50e1cb6bf/index.html
https://adevarul.ro/locale/braila/cea-mai-mare-moara-baza-abur-estul-europei-construita-anghel-saligny-sta-cada-malul-dunarii-braila-1_566a97857d919ed50e1cb6bf/index.html
https://adevarul.ro/locale/braila/cea-mai-mare-moara-baza-abur-estul-europei-construita-anghel-saligny-sta-cada-malul-dunarii-braila-1_566a97857d919ed50e1cb6bf/index.html
https://jurnaldecraiova.ro/craiova-veche-moara-barbu-druga-din-craiova-un-simbol-al-arhitecturii-industriale-de-inceput-de-secol-xx/
https://jurnaldecraiova.ro/craiova-veche-moara-barbu-druga-din-craiova-un-simbol-al-arhitecturii-industriale-de-inceput-de-secol-xx/
https://jurnaldecraiova.ro/craiova-veche-moara-barbu-druga-din-craiova-un-simbol-al-arhitecturii-industriale-de-inceput-de-secol-xx/
http://arhivelenationale.ro/site/wpfb-file/intreprinderea-stefan-barbu-druga-craiova-1922-1950-pdf/
http://arhivelenationale.ro/site/wpfb-file/intreprinderea-stefan-barbu-druga-craiova-1922-1950-pdf/
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8.4 Fotografii 

 

 

 

8.5 Alte informatii Din sursele, materialele, documentarele studiate, 

mărturiile contemporane, putem concluziona: ”În 1939 

existau în Craiova 77 de întreprinderi cu peste 100 de 

lucrători, printre care Fabrica de pâine şi paste 

făinoase „Barbu Drugă“. Astăzi, în curtea unui 

producător din domeniul panificaţiei se încăpăţânează 

să înfrunte timpul Moara lui Ştefan Barbu Drugă, unul 

dintre marii proprietari de moşii şi exportatori de 

cereale ai vremii sale (1881-1969). 

„Fratele bunicului meu era director comercial la Barbu 

Drugă, şi unul dintre acţionari. Se numea Petre 

Leoveanu. Pe frontispiciu de la moară scria: Societate 

anonimă pe acţiuni: B. Drugă, P. Leoveanu şi C. 

Cristovici. 

La Moara lui Barbu Drugă exista şi un depozit de 

cereale, căci în afară de grâul pe care îl colecta de pe 

moşiile sale, el cumpăra şi de la localnicii din zonele 

învecinate Craiovei. Se făceau convoaie de care, ce 

veneau şi aduceau grâu la moară. 

Drugă avea şi cai frumoşi la moară, care trăgeau la 

droage (căruţe din scândură, cu capace de lemn – n.r.) 

în care se punea pâinea caldă şi cu care pornea pe 

străzi pentru a se vinde“, mărturiseşte unul dintre 

descendenţii familiei Leoveanu”(vezi Bibliografia). 

 

 

 

9.NIVELUL DE INTERES / CLASARE 

9.1 Grupa valorica B 

9.2 Categoria dupa natura 

obiectivului 

Civilă, industrială 

9.3 Criterii de evaluare globala  

9.4 Data si documentul protectiei  

9.5 Codul primit prin respectivul act  

 

10.SISTEMATIZAREA EVIDENTEI 
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10.1 Data redactarii fisei 15 ianaurie 2019 

10.2 Institutia in cadrul careia s-a 

redactat fisa 

Direcția Județeană de Cultură Craiova 

10.3 Autorul fisei si calitatea acestuia Florian Olteanu, Master FAOMA,Facultatea de 

ȘtiințeSociale, Universitatea din Craiova 

10.4 Trimiterea si documentatia 

fotografica aferenta 

 

10.5 Trimiterea si documentatia 

desenata aferenta 

 

10.6 Semnatura si stampila 

specialistului care a 

 intocmit fisa 

 

10.7 Semnatura si stampila 

conducatorului institutiei in cadrul 

careia s-a redactat fisa 

 

10.8 Numarul procesului verbal de 

validare in comisia regionala a 

monumentelor istorice 

 

 

 

 

 

 

 


