
ASPECTE ALE EXPLOATARll SARll ŞI A COMERŢULUI CU SARE 

îN ŢARA ROMANEASCA TN SECOLELE XIV-XVI 

de ADINA BERCIU•DRAGHICESCU 

„Sarea, acest al cincilea element ~al naturii - n.ns.), cum 
îl numeşte abatele Maury, este neapărat necesară ţăranului 
- susţinea Nicolae Bălcescu - ca pîinea de toate zilele pen
tru hrana lui şi a vitelor. 1 

Sarea, zăcămînt de mare importanţă economică, a fost un 
produs tradiţional de export al ţărilor române, atît în epoca ve
che, cit şi în cea medievală şi apoi modernă. 

Diploma Cavalerilor Ioaniţi din 1247 îngăduia acestora să 
aducă „în chip îndestulător sarea din orice ocnă din Transilva
nia spre folosinţa acestei ţări (Ţara Românească) şi a părţilor 
dinspre Bulgaria, Grecia şi Cumania". 2 Deci se importa sarea 
în Ţara Românească din Transilvania. Documente privind ex
ploatarea ocnelor în sec. XIII în Ţara Românească nu se cu
nosc. 

Din sec. 21 XIV-lea, mai ales după constituirea statului fe
udal centralizat şi independent Ţara Românească, aceasta devi
r:e principala furnizoare de sare a Europei. Este începutul ex
ploatării sistematice a salinelor, proprietate a domniei şi sursă 
sigură de venituri. Mai mult chiar, sarea din Ţara Românească 
ajunge să o concureze pe cea din regatul maghiar. Actul din 
13 martie 1373 este elocvent: „lntrucît noi nu voim în nici un 
chip să ,se mai .aducă în ţara noastră (regatul maghiar) sare din 
Ţara Românească, drept aceea poruncim credinţei voastre ca în 
vederea unei osăbite şi mai vădite opriri a pomenitei sări din 
Ţara Românească, să îngăduiţi să stea în Or~ova omul magis
trului Sarachen, ce urmează a fi trimis şi ( ... ) să nu pregctati 
a-i arenda acelui magistru Sarachen, vama de Ia Orşovei"'. 
Documentul acesta a stat de asemenea şi la baza afirma-tici fă
cute de multă vreme în istoriografia noastră că „exploatarea 
sării în Ţara Românească e ceva mai veche decît data la care 
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s-a emis actul ; ( ... ) chiar in vremea domniei lui Basarab inte-' 
meietorul". 4 

În sec. XIV se extrăgea sare de la Ocnele Mari 5 (jud. Vîl
cea) ; în perioada următoare s-au deschis : Ocna Mică de lingă 
Tîrgovişte, 6 ocnele de la Telega (16 aprilie 1562) 7 şi Ghitioa
ra. • După cum se poate observa, salinele Ţării Româneşti se a
flau în apropierea a patru mari rîuri, fapt care va favorizCl 
transportul sării". Oltul, Ialomiţa superioară, cursul superior al 
Prahovei, bazinul Teleajenului. 9 Din perioada domniei lui 
Mircea cel Bătrîn documentele nu menţionează în mod expres 
exploatarea salinelor, ci ne furnizează doar ştiri tangenţiale. 
Astfel în actul din 1402-1418, Anghel de la Ocne face danii 
mînăstirii Cozia. 10 Este vorba desigur de salina de la Ocnele 
Mari (j. Vîlcea), fiind cunoscute legăturile acesteia cu mînăsti-i 
rea. In acest sens se mai poate menţiona şi documentul din 19 
iunie 1422, emis de Radu Prasnaglava care reînnoia mînăstirii 
Cozia şi M-rii Cotmeana daniile făcute de Mircea cel Bătrîn, 
printre altele şi o ocnă la Ocna de Sus. 11 Primele tranzac·ţii 
comerciale cu sare au fost menţionate de notarul genovez de 
la Chilia. La 8 mai 1316 Eliano Domenico din cartierul _Pera 
proprietar al unei nave pe care se încărca sarea la Chilia şi pe 
care acesta o vindea apoi genovezului Giovani Stanciov şi lui 
Lamberto Buscarini, ban{!her din Chilia." Preţul era de 9 sommi 
de argint „ad pontus Chili". Deşi nu se menţionează locul de 
extragere, dar fiind depozitată în portul dunărean menţionat,i 
nu putea proveni decît din salinele Ţării Româneşti sau ale 
Moldovei. 13 

Foarte interesante sînt ştirile referitoare la sare care sînt 
menţionate în tratatul din 1387 încheiat între genovezi şi des
potul dobrogean Ivanco. Acesta se obliga ca în caz de război 
să lase corăbiile şi bunurile genovezilor „să_ poată pleca în
tr-un răgaz cuviincios din ţinutul său, lucrurile uşoare să le 
poată scoate de acolo timp de o lună, iar sarea şi corăbiile în 
timp de şase luni", 14 Aşadar sarea din Ţara Românească, res
pectiv de la Ocnele Mari, pentru că în zona Dobrogeni nu pu
tea fi vorba de exploatarea salinelor, era unul din produsele 
deosebit de căutate în cadrul comerţului european. 15 

Importanţa precum şi volumul comerţului cu sare a cres
cut de-a lungul sec. XIV şi în cele următoare. O mărturie în 
acest sens o constituie faptul că în tariful din 1480 al vămii 
de la Calafat, sarea ocupa primul loc. 16 

Pentru transportul sării statul feudal folosea munca birni
cilor, ceea ce constituia aşa numitul „lucru domnesc". Trans-
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porturile de sare efectuate în folosul domnului intrau în ace
eaşi categorie, iar în documente erau specificate sub numele 
de „podvoade" - transporturi sau cărături cu boi, ' 7 sau „po
vîrde", cărăturile pe cai. 18 

Cei care transportau sare erau obligaţi să se prezinte la 
ocne cu care bine construite şi încăpătoare cu care să poată 
încărca pînă la 1000 de ocale. ;19 documentul din 1497 menţio
nează că într-un car se puteau încărca pînă la 400 bolovani de 
sare. 20

• 

Pentru transportul sării s-au folosit atît drumurile de us
cat, cit şi cele fluviale. Pe drumurile de uscat, care uneau 
pasurile Carpaţilor cu porturile dunărene s-au trimis impor
tante cantităţi de sare, ceea ce în timp a determinat şi unele 
toponime : „drumul sării". Acest drum, ca şi cel al „oilor", al 
„mierii" al „untului" se îndreptau spre vadurile Dunării : 22 

Calafat, Vidin, Ţibru, Siştov, Bechet, Rahova, Nicopole, Zim
nicea, Giurgiu, Rusciug, Dîrstor, Oraşul de Floci, Hîrşova, Bră
ila, Măcin. 

De la aceste puncte de trecere a Dunării porneau o serie 
de drumuri de uscat pe care circulau, în ambele sensuri, nu
meroase mărfuri, printre care 1şi sarea. 

De la Ocnele Mari se trimitea sarea la Orşova, Calafat, 
Bechet, Corabia, Islaz. Pe valea Oltului carele cu sare urmau 
două drumuri, străbătute încă din antichitate. Unul trecea prin 
localităţile Cremenari, Slăviteşti, Zăvideni, Drăgăşani apoi dru
mul se îndrepta spre Craiova de unde se bifurca' spre Cala
fat şi spre Cerneşti şi mai departe spre Orşova. Celălalt drum 
de pe valea Oltului mergea pînă la Caracal unde se împărţea 
în trei : spre Bechet, Corabia şi Izlaz. De la Balş şi de la Cra
iova se ramificau noi drumuri spre Dunăre. 22 Alte rute pe ca
re se transporta sare erau : drumul Diiului, 23 drumul Mehe
dinţului, 24 care pornea de la Ocnele Mari şi se îndrepta spre 
Cerneţi şi Orşova, drumul Dîrstorului 25 care venea de la TP
lega şi de la Ghitioara. 

Calea Giurgiului 25 era folosită de asemenea şi pentru 
transportul sării. Din dreptul oraşului un drum se îndrepta 
spre Bucureşti, de unde se bifurca : o cale se îndrepta spre 
Tîrgşor, Valea Prahovei sau Tîrgovişte (cu Ocna Mică de aco
lo); celălalt drum mergea spre Piteşti şi mai departe spre 
Transilvania. 

După cum se cunoaşte, oraşele porturi de la Dunăre, de pe 
malu\ românes~, au fost transf.ormate în raiale turceşti, în pri-
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mele decenii ale sec. XVI, iar restul teritoriului Ţării Româ
neşti se afla sub suzeranit·aite otomană .(dirn a· li-a jumă'a~e a 
''celuiaş secol). Exploatarea salinelor, ca şi comerţul cu sare, 
a continuat ; datele cele mai numeroase despre transportul să
rii le avem în această perioadă din actele otomane. 17 Documen
tele interne mai menţionează taxele la unele puncte vamale. 
La 1502, "8 1533, 29 1568, 30 Ia vama de la Calafat şi la Vadul 
Diiului se lua taxă în natură : de la 100 bolovani de san', 
trei bolovani. 

Sarea şi în general veniturile ocnelor, care erau proprieta
tea domnului, au constituit nu numai un produs de export ~i 
o sursă sigură de venit, ci şi un obiect de danie, mai ales că
tre mînăstiri. Se acordau fie cantităţi însemnate de bolovani 
de sare, care se comercializau apoi, fie se concesiona total sau 
parţial încasarea taxelor de la ocnele respective. Dispunem în 
acest sens de cîteva documente. Astfel, în 1497 Radu cel Mare 
dăruia mănăstirii Tismana un obroc anual alcătuit din cîte trei 
sute de vedre de vin din venitul domniei mele şi cîte două 
care de sare de Ia Ocnele de la Rîmnic, un car de nre mărun
tă, cit va putea lua şi al doilea car de 400 de bolovani, şi din 
judeţul Mehedinţi 15 găle·ţi de grîu din venitul domniei 
mele". 31 Volumul daniilor a crescut de-a lungul timpului de
sigur în strînsă legătură şi cu intensitatea exploatării ocnelor 
respective. La 1503, Radu voevod dăruia aceleiaşi mănăstiri 
un mertic anual de 800 de bolovani de sare. ~2 Cîteva decenii 
mai tîrziu, în 1529, Moise - Voevod dăruia mănăstirii Ostrov 
un mertic anual, care cuprindea şi „cîte 1000 de bolovani de 
sare în fiecare an" 33 de la ocnele de la Rîmnic. Aceleaşi can-
tităţi de sare erau dăruite •Şi altor mănăstiri. 34 

· 

La sfîrşitul secolului daniile ajunseseră la patru care de 
sare. Astfel la 27 aprilie 1594 Mihai. Viteazul întărea mă
năstirii Stăneşti un obroc de „12 ~ăleţi de grîu, patru burdufe 
de brînză şi patru care de sare". 35 

In cîteva documente apare concedarea vămii domneşti de 
la ocnele de sare. Astfel în 1517 Neagoe Basarab întărea 
mănăstirii Argeş vama domnească „de Ia Ocna Mică de la Tîr
govişte, oricît este domnească, pentru că am întărit domnia 
mea sfintei mănăstiri ca să-i fie de hrană şi de întărire". 36 

Urmaşii săi au reînnoit dania. 37 In 1524, la 10 mai, Vladislav 
al III-lea întărea mănăstirii Tismana „ca să fie volnici călu -
gării din Sf. Mănăstire să~şi ia vama de sare în vadul Vid;
nului de la vlahi şi nimeni să nu cuteze să-i oprească". 38 ln 
1566 voievodul Ţării Româneşti Petru cel Tînăr dăruia mă-
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năstirii Iezer printre altele şi „o parte din venitul domnesc de 
la Ocnele Mari şi din Romanaţi". 39 

Un deceniu mai tirziu, în 1577, Alexandru Mircea dă
ruia mănăstirii Sf. Troiţă de lîngă Bucureşti, vama de la ocna 
de sare de la Telega. 40 Trei ani mai tîrziu, voevodul Ţării Ro
mâneşti, Mihnea, întărea şi dăruia aceleiaşi mănăstiri, prin
tre altele şi vămile de la Ghitioara şi Telega. 41 Acest~ danii 
vor fi de asemenea reconfirmate şi în anii următori. 42 

' 

Pe lîngă izvoarele scrise, care pentru secolele XIV-XVI 
sînt destul de sărace în informaţii privind extragerea, 'trans
portul şi comerţul cu sare, se mai pot aminti şi descoperirii-€> 
numismatice. Acestea, reprezentînd tezaure sau descoperiri 
izolate, conţinînd emisiuni străine sau interne, demonstrează 
şi ele vechimea exploatării salinelor şi comerţul cu acest pro
dus. 

Din punct de vedere geografic, descoperirile s-au făcut fie 
în zona centrelor respective, fie de-a lungul unor drumuri co
merciale, care legau între ele principalele centre economice. 
Menţionăm cîteva dintre ele. Descoperirile din zona Rimnicu
Vilcea, emisiuni ungureşti din sec. XIV, XV, XVI, 43 descope
rirea izloată de la Ocniţa, în imediata apropiere a salinelor de 
la Ocnele Mari - o jumătate de gros de argint polonez, 4.4 des
coperirile de la Copăceni, de la Laloşu. 

In zona Tîrgoviştei, şi deci şi a Ocnei Mici ,s-au desco
perit mai multe tezaure, 45 conţinînd atit emisiuni străine, cit 
şi interne, din sec. XIV-XVI : dinari ungureşti, aspri oto -
mani, taleri din Ţările de Jos, groşi polonezi, ducaţi veneţieni, 
ducaţi ai Ţării Româneşti. Cantitatea mare de monedă, desco
perită aici, se datoreşte, desigur, rolului şi importanţei Tîrgo
viştei în viaţa comercială şi politică a Ţării Româneşti în se
colele menţionate, dar oricum unul din elementele importante, 
care au contribuit la dezvoltarea acestui oraş l-a constituit şi 
Ocna Mică din imediata lui apropiere. 

In zona Ploieşti, care cuprindea cele două saline, Ghitioa
ra şi Telega, s-au făcut de asemenea importante descoperiri 
numismatice : tezaurul de la Ploieşti, cuprinzînd ·monede din 
sec. XVI, ungureşti şi poloneze, 46 descoperirile din zona fostu
lui oraş Tîrgşor, şi care se află în prezent în colecţia muzeului 
de istorie şi arheologie Prahova, 47 descoperirile de la Sperieţi) 
judeţul Dîmboviţa, 48 de la Colceag, judeţul Prahova 4.9 - aspri 
turceşti din sec. XV, de la Cerneţi, pe unde trecea drumul să
rii! descoperirile de pe vaţea Olţului, descope~irile de la Balş, 



de la Craiova, de la Radovanu şi enutnerarea ar putea con
tinua. 

Exploatarea sării în Ţara Românească a constituit o în
deletnicire tradiţională, care nu a cunoscut întreruperi din 
antichitate şi pînă în zilele noastre. Acest zăcămînt a fost unul 
din produsele naturale, exportate în cantitate mare atît în zo
nele limitrofe ale Ţării Române1?ti, cît şi în cele mai îndepăr
tate. Exploatarea sării, dar mai ales comerţul cu sare a consti-. 
tuit atît pentru domnie, cît şi pentru cei cărora le erau con
cesionate salinele, o sursă sigură de cîştig, cîştig care nu de 
puţine ori l-a păstrat şi sub forma tezaurelor monetare. 
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