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MODERNIZAREA ECONOMICÃ
ÆI CONSTRUCÅIA CÃILOR FERATE ÎN TRANSILVANIA:

ASPECTE SOCIAL-ECONOMICE ALE DISPUTEI DINTRE SIBIENI
ÆI BRAÆOVENI LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA

PRIVIND TRASEUL PRIMEI CÃI FERATE

Secolul al XIX-lea a fost secolul de aur al cãii ferate, care, alãturi de motorul cu abur, a
revoluåionat lumea modernã, propulsând-o definitiv pe traiectoria industrializãrii. Acolo unde a
pãtruns calea feratã au pãtruns, o datã cu ea, æi modernitatea æi conætiinåa æi mentalitatea modernã. În
Imperiul Habsburgic primele cãi ferate s-au construit încã din al treilea deceniu al secolului al
XIX-lea, însã aria lor de extindere s-a mãrginit la Austria propriu-zisã æi Boemia, primele regiuni
care au pãæit în era industrializãrii. Transilvania era o provincie perifericã a Imperiului æi, ca atare,
autoritãåile de la Viena nu au întreprins pânã la mijlocul secolului al XIX-lea eforturi sistematice în
direcåia modernizãrii economice. Astfel, cu excepåia Banatului, provincia ardeleanã nu era încã
legatã de capitala Imperiului prin intermediul æinelor de fier. 

Problema construcåiilor feroviare în Transilvania este pusã încã din anul 1847, când Dieta
de la Pozsony face primele demersuri în acest sens. Datoritã evenimentelor revoluåionare, însã,
planurile nu au putut fi puse în aplicare la vremea aceea.

Regimul austriac neoabsolutist instaurat la 1850, în ciuda conservatorismului sãu declarat, a 
avut drept obiectiv modernizarea economicã. În acest sens, încã din 1850 guvernul austriac a
intenåionat sã punã în aplicare un vast program de construcåii feroviare la nivelul întregului Imperiu,
program în care era inclusã æi Transilvania. Dificultãåile economice ale statului austriac æi deficitele
bugetare cu care acesta s-a confruntat au fãcut ca proiectele de construcåii feroviare sã fie
concesionate unor antreprenori æi consoråii private, ceea ce a complicat æi mai mult problema, atât la
nivel financiar, cât æi la nivelul traseelor ce aveau sã fie alese, deoarece, în aceste condiåiuni, pe
primul loc trecea considerentul eficienåei economice a acestora. În 1854, pe fondul gravei crize
financiare cu care se confrunta statul, în condiåiile unui deficit ce depãæea 140 de milioane de florini,
statul a fost nevoit sã vândã cãile ferate deja construite unor companii particulare, urmând apoi a fi
rãscumpãrate dupã un interval mai scurt sau mai lung de timp, în funcåie de posibilitãåile financiare
ale statului. Legea Concesiunii cãilor ferate, cunoscutã sub numele de Eisenbahnkonzessiongesetz, a
dat impulsul decisiv spre constituirea consoråiilor private în domeniu.

1
 Viitoarele proiecte de

construcåii feroviare vor fi concesionate unor antreprenori æi consoråii cu capital privat, unele chiar
multinaåionale, care dispuneau de sumele necesare æi, mai ales, aveau interes în a-æi plasa capitalurile
în investiåii de asemenea anvergurã. Cea mai mare pondere a avut-o capitalul vest-european (german, 
englez, francez, spaniol) care, de altfel, a contribuit într-o proporåie covâræitoare la construcåia de cãi
ferate în Europa central-sud-esticã. În aceste condiåii, în care statul nu era în mãsurã sã asigure
finanåarea construcåiilor de cãi ferate, interesele companiilor particulare æi, nu în ultimul rând, ale
comunitãåilor locale au avut o deosebitã importanåã asupra stabilirii traseelor, surclasând uneori chiar 
interesele de naturã militaro-strategicã ale statului.
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 Publicarea proiectelor primelor linii ce urmau a fi construite în Transilvania imediat dupã
1850 a stârnit un larg ecou în presa vremii, care s-a transformat, treptat, într-o veritabilã disputã ce a
antrenat interesele economice ale burgheziei comerciale æi ale proprietarilor funciari, dar æi interesele 
de naturã strategico-militarã când a fost vorba de opiniile oficialilor austrieci. 

Conform planurilor elaborate la Viena, primele douã proiecte de cale feratã pentru
Transilvania urmau sã aibã urmãtoarele trasee: 

a) Arad – Simeria – Alba-Iulia – Sibiu – Turnu Roæu cu joncåiune spre România;
b) Oradea – Cluj – Braæov – Pasul Buzãu cu joncåiune spre România. Dupã cum se poate

observa, unul din proiecte urma sã strãbatã întregul sud al Transilvaniei, iar cel de-al doilea sã taie
provincia pe direcåia nord-vest – sud-est, ambele urmând sã treacã prin cele mai mari oraæe ardelene,
dar nici unul nu avea cum sã le cuprindã pe toate. Este adevãrat cã Transilvania nu avea o capitalã
tradiåionalã propriu-zisã, ea oscilând între Cluj æi Sibiu, în vreme ce Braæovul era principalul centru
economic. Dupã 1850, o datã cu instaurarea administraåiei neoabsolutiste austriece, Sibiul devine
centrul administrativ cel mai important, de vreme ce aici sunt principalele instituåii administrative,
politice æi juridice. Aici era reæedinåa guveratorului Transilvaniei – principala verigã de legãturã a
provinciei cu Viena –, aici era centrul administraåiei financiare, dar æi principalul centru juridic. Este
o vreme în care Clujul rãmâne eclipsat æi marginalizat oarecum, în condiåiile în care oraæul fusese
principalul fief al nobilimii maghiare revoluåionare.

Cât priveæte Braæovul, era libertãåii comerciale æi industriale, inauguratã paråial la 1850, i-a
asigurat o dinamizare a activitãåilor economice æi, mai ales, comerciale. Deschiderea Camerei de
Comerå æi Industrie în ianuarie 1851 a fãcut din Braæov centrul vieåii economice pentru întreaga zonã
de sud-est a Transilvaniei, aflatã sub jurisdicåia acestei Camere. În principal, la nivel comercial, în
privinåa exporturilor spre România, Braæovului i-a revenit o proporåie covâræitoare în ansamblul
comeråului general al Transilvaniei, fapt dovedit de numeroasele date statistice avansate de cãtre
partizanii cãii ferate care trebuia sã includã æi Braæovul. Argumentele braæovenilor erau aproape
exclusiv de ordin economic, în timp ce Sibiul va promova æi argumente de ordin politico-strategic,
deoarece datele economice nu aveau darul de a-i avantaja precum pe braæoveni.

Un rol deosebit în susåinerea polemicilor l-a avut presa, fie cã ea se exprima în limba
românã, fie cã în germanã sau maghiarã, pentru cã ea a prelungit disputele de la nivelul strict
pragmatic-economic, dându-le conotaåii cu caracter naåional, la nivelul disputelor de interese dintre
Viena æi Pesta. Începutã în anii ’50, o datã cu avansarea primelor proiecte,  aceastã polemicã atinge
apogeul în anii 1862-1864, când problema construcåiei primei cãi ferate a revenit în discuåie atât la
Viena, cât æi în Dieta de la Sibiu. Teama æi îngrijorarea care domneau în ambele tabere era cã, datoritã 
problemelor financiare, Viena va opta pentru o singurã variantã, iar alte proiecte nu vor mai fi puse în
practicã decât peste un interval de timp destul de îndelungat, deoarece toate cheltuielile pe care avea
obligaåia sã le susåinã, respectiv întocmirea proiectelor, mãsurãtorile topografice æi stabilirea
traseului, nu erau uæor de finanåat din partea statului. Pentru pãråile angrenate în disputã aceastã
posibilã variantã unicã ar fi însemnat, din punctul de vedere economic, un avans determinant pentru
partea care ar fi beneficiat prima de avantajele cãii ferate æi o inevitabilã decãdere economicã a celei
care ar fi trebuit sã mai aætepte.

Într-adevãr, privite din perspectiva interesului economic, lucrurile erau apropiate de
realitatea pe care o întrezãreau cele douã grupãri. La nivelul costurilor de transport, ar fi însemnat o
veritabilã transformare revoluåionarã care s-ar fi constituit într-un avantaj decisiv pentru oraæele care
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ar fi beneficiat primele de calea feratã, în timp ce toate celelalte ar fi pierdut posibilitatea de a mai
concura pe piaåa costurilor de producåie æi transport. 

Raportul Camerei Comerciale æi Industriale din Braæov pe anul 1851
2
, adresat Înaltului

Minister de industrie, comerå æi lucrãri publice din Viena, scotea în evidenåã avantajele indiscutabile
ale preåului de transport pe calea feratã æi pe calea apei, subliniind cã transportul a 100 de kg de marfã
din Transilvania în Åara Româneascã costa 4-7-10 florini, în timp ce, aceeaæi cantitate de marfã se
transporta din Anglia la Galaåi cu 30-36 de creiåari, din Belgia cu 46 de creiåari, iar de la Viena cu 2,30 
florini. De asemenea, raportul mai menåiona cã pentru transportul unei baniåe de grâu de la Cluj la
Oradea se plãtea unui cãruåaæ nu mai puåin de 1,50 fl.

3
 Pentru a merge æi mai departe cu aceastã

comparaåie care sublinia imensul decalaj dintre avantajele celor care beneficiau de cãi ferate æi cei
care nu puteau beneficia, apelãm la remarca larg rãspânditã în epocã potrivit cãreia „pentru a-æi

transporta marfa în vreo piaåã, ardelenii aveau nevoie de tot atâtea zile câte ore erau necesare în

altã parte“. Bariå a calculat odatã cã o cãlãtorie de la Braæov la Paris pe calea feratã ar implica
cheltuieli mai mici decât cele necesare unui nobil maghiar pentru a cãlãtori cu trãsura din secuime
pânã la Cluj. Observãm, deci, cã la 1860, când pe plan european reåeaua feroviarã avansase atât de
mult încât facilitãåile de transport erau fãrã precedent, decalajul dintre regiunile unde încã trãsura,
calul, boul æi catârul fixau viteza de transport era considerat de nedepãæit.

Discursul intelectualitãåii din Transilvania, exprimat în presã æi nu numai, avea sã scoatã tot
mai mult în evidenåã starea de lucruri deplorabilã în privinåa transporturilor æi comunicaåiilor. Pe
fondul conturãrii unui veritabil discurs al sãrãciei æi al cauzelor acesteia se accentueazã necesitatea
construirii de cãi ferate ca mijloc de conectare a diverselor regiuni la circuitul comercial activ. Într-un 
articol semnificativ intitulat „Despre înapoierea ardelenilor“, publicat în Gazeta Transilvaniei, între 
cauzele sãrãciei Ardealului sunt enumerate: lipsa totalã de credit, lipsa de pieåe comerciale pentru un
comerå activ, lipsa drumurilor bune æi a cãilor ferate.

4
 În acest sens se remarcã stãruinåele deosebite

ale Camerei de Comerå æi Industrie din Braæov, prin preæedintele sãu Carol Maager, æi ale Gremiului
de Comerå levantin (românesc) din Braæov, prin secretarul sãu care, la vremea respectivã, a fost
Gheorghe Bariå. Cei doi au depus stãruinåe deosebite, atât la Viena, cât æi la Pesta æi Bucureæti, pentru
începerea cât mai curând a demersurilor necesare construcåiilor primelor cãi ferate în Transilvania
propriu-zisã æi a posibilelor conexiuni cu România æi cu spaåiul balcanic în general. Din bogata
corespondenåã stabilitã între cele douã instituåii sus-amintite reiese cã, încã din 1851, se fãcuserã
primele demersuri în vederea stabilirii traseului cãii ferate æi a legãturii cu România.

5
 În acest scop

sunt puse în joc inclusiv cãile diplomaåiei, atât spre Viena, cât æi spre Bucureæti. Dacã la Viena
Maager discuta cu miniætrii de resort subliniind urgentarea începerii lucrãrilor æi primea unele
asigurãri, în schimb, Bucureætiul tergiversa permanent problema motivând cã „nu este acum vremea

pentru aceasta“
6
. Adevãratul motiv era cã partea româneascã nu dispunea de fondurile necesare unei 

asemenea investiåii
7
, iar despre posibili investitori strãini interesaåi nici nu putea fi vorba la vremea
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respectivã. Prin urmare, problema rãmânea deschisã timp de câåiva ani, iar tergiversãrile, ca æi
negocierile urmau sã continue cu toatã asiduitatea celor implicaåi.

Evenimentele politice æi militare survenite la Viena în anii 1859-1860 vor atenua pânã prin
1862-1864 discuåiile de la nivel guvernamental, nu însã æi în presa din Transilvania, care recunoætea
cã „niciunde de la inventarea locomotivei, direcåia unei cãi ferate nu a stârnit atâtea dispute ca în

aceastã provincie“
8
. Între timp, instaurarea regimului lui Cuza æi a unui guvern modern în

Principatele Unite a relansat la Bucureæti ideea necesitãåii construirii de cãi ferate. Proiectul de lege
asupra drumurilor ferate publice, votat de guvernul de la Bucureæti, æi seriozitatea noilor miniætri
implicaåi au creat premise noi de discuåii cu partea transilvanã æi austriacã. Astfel, la 27 februarie
1862, Bariå adreseazã opiniei publice din România un memorial pentru cel dintâi drum de fier din
România unitã.

9
 La baza acestuia stã memoriul Camerei Comerciale æi Industriale din Braæov, apãrut

sub formã de broæurã încã din 1855.
10

Memorialul înfãåiæeazã modul cum era judecatã problema cãilor ferate acum 150 de ani,
åinându-se seamã de interesele Braæovului æi ale Åãrii Bârsei. Memoriul Camerei Comerciale æi
Industriale propune construirea liniei ferate Buzãu – Ploieæti – Bucureæti – Giurgiu, iar argumentaåia
are în acest sens considerente de naturã economicã. Plecând de la realitatea schimburilor economice
dintre Transilvania æi România, Bariå susåinea cu insistenåã necesitatea joncåiunii cu România pe la
Braæov.

11
 Apelul la datele statistice releva realitatea creæterii substanåiale a schimburilor comerciale

dintre Transilvania æi România prin intermediul vãmilor Braæovului: astfel, la capitolul importuri
dinspre România, acestea au crescut în intervalul 1850-1859 de la 76,3 mii florini la 171 mii florini,
în timp ce, la capitolul exporturi din Transilvania, suma creætea de la 44,3 mii florini la 94,4 mii
florini.

12
 De fapt, ponderea Braæovului, aæa cum o relevã datele statistice, în comeråul de

import-export al Transilvaniei a fost covâræitoare în întregul interval 1850-1860, aproximativ 85%
din totalul mãrfurilor tranzacåionate treceau prin vãmile Braæovului.

13
 Argumentul cifrelor a fost

utilizat intens de braæoveni în disputa cu Sibiul, pentru cã din acest punct de vedere avantajele erau de 
partea braæovenilor la toate capitolele de produse. Opinia publicã româneascã, dar æi nobilimea
maghiarã, insista în continuare pe ideea proiectului Oradea – Braæov, proiect pe care îl susåinea æi
cancelarul aulic Dimitrie Moldovan. În aceastã calitate el primise însãrcinarea sã întocmeascã un
referat pe care l-a înaintat la Viena la 5 martie 1862 sub forma unui memoriu.

14
 Prin el se pronunåa

pentru proiectul cãii ferate Oradea – Cluj – Braæov, fiind, deci, pe linia lui Bariå. Memoriul este foarte
bine documentat, avansând argumente de ordin economic, militar æi politic.

15

Autorul memoriului susåinea importanåa economicã a proiectului Oradea – Braæov æi din
punctul de vedere al agriculturii æi, mai ales, al resurselor naturale care ar fi fost mai bine valorificate
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æi ar fi creat premisele unei reale dezvoltãri economice æi ale unei mai bune integrãri a provinciei în
ansamblul monarhiei. Autorul mai argumenta cã aprobarea æi construirea cãii ferate menåionate va
facilita un control administrativ mai eficient al Transilvaniei din partea guvernului central de la
Viena. Din acest punct de vedere, argumentele lui Moldovan aveau menirea a întâmpina preocuparea 
Vienei pentru o mai bunã integrare administrativã a provinciilor periferice æi, nu în ultimul rând, a
reduce cel puåin distanåa psihologicã dintre Viena æi una din cele mai îndepãrtate provincii ale statului 
habsburgic: „Pânã când Transilvaniei îi vor lipsi mijloacele de transport moderne, locuitorii ei vor

continua sã se considere tot atât de îndepãrtaåi de Viena ca æi de åãrmurile Atlanticului“
16

, avea sã
constate acelaæi Dimitrie Moldovan în continuarea memoriului.

Nu lipsesc nici argumentele de ordin strategic æi militar, autorul arãtând avantajele imense
ale cãii ferate æi în aceastã privinåã. Referindu-se la recentul rãzboi al Crimeei, D. Moldovan atrãgea
atenåia asupra liniei ferate pentru care se pronunåa, afirmând cã aprobarea ei era „cu atât mai presantã, 
cu cât rezolvarea problemei orientale se apropie zi de zi“. În finalul memoriului sãu, Moldovan arãta
cã proiectul pus în discuåie de cãtre el ridica obstacole tehnice æi financiare greu de învins. Cu toate
acestea, argumentele erau greu de respins, spunea el, cu atât mai mult cu cât pentru ele pledau æi
rapoartele contelui Toldalagi – preæedinte al comitetului nobiliar de cale feratã din Cluj –, dar mai
ales rapoartele celor trei ingineri care au prospectat traseul acestei linii în anii 1856-1857 æi ale
Societãåii de Cãilor Ferate din jurul Tisei.

În împrejurãrile politice æi economice date, însã, æansele de reuæitã rãmân foarte mici.
Potrivit Patentei din februarie 1861, chestiunile de aceastã anvergurã financiarã erau de competenåa
Senatului Imperial, iar împãratul putea sã acorde doar concesiuni preliminare pentru cartografierea æi 
mãsurarea terenului în vederea calculãrii preåului de cost. Cum Viena încã nu era nicidecum dispusã
sã favorizeze nobilimea maghiarã din Ungaria æi Transilvania, favoriza aæadar linia Arad – Sibiu
„din motive politico-strategice æi financiare“, aceasta fiind una din numeroasele acuze pe care partea 
maghiarã le aducea Vienei.

Anul 1864 readuce subiectul la ordinea zilei, în condiåiile în care problema primei cãi ferate
intra pe agenda dezbaterilor Dietei de la Sibiu. Putem spune cã aceastã problemã a ocupat un loc
privilegiat pe agenda dezbaterilor, alãturi de chestiunea urbarialã æi cea a impozitelor.

17
 Cuprinderea

problemei s-a fãcut pe baza deciziei din 1862, când Senatul Imperial recomanda cã „în cauza
drumului de fier, hotãrârea va aparåine Dietei, nu însã æi votarea bugetului necesar unei asemenea
investiåii“. Un rol hotãrâtor în abordarea de cãtre Dietã a dezbaterii asupra cãii ferate l-au avut luãrile
de poziåie ale lui Carl Maager care, în octombrie 1862, fãcea o vizitã la Viena, unde, beneficiind de
plenipotenåã, discuta cu forurile competente æi în numele autoritãåilor de la Bucureæti

18
. Lucrurile

s-au complicat în momentul în care divergenåele dintre Viena æi Bucureæti cu privire la locul
joncåiunii se adânciserã. Guvernul de la Bucureæti a dat de înåeles cã ar fi în opoziåie cu interesele sale
ca linia austriacã sã treacã pe la Turnu Roæu spre Bucureæti; mai mult, dacã Austria nu ar fi de acord
cu joncåiunea liniilor pe la Vulcan, România nu va concede ieæirea liniei ardelene prin vreo altã
strâmtoare de munte cãtre Dunãre sau spre Marea Neagrã.

19
 Nu lipsitã de importanåã este remarca lui

51

Modernizarea economicã æi construcåia cãilor ferate în Transilvania

16 Ibidem, f. 33
17 Pentru problema Dietei de la Sibiu vezi Simion Retegan, Dieta româneascã a Transilvaniei, Cluj-Napoca, 1979 
18 Arhivele Naåionale, Direcåia Judeåeanã Braæov, Fond nr. 180, Gremiul de Comerå levantin (românesc ), doc. nr. 41, fila 2; 

Carl Maager, Zweites offenes Schreiben an der hohen Reichsrat in Angelehnet der Siebenbürger Eisenbahnen, Wien, 1864
19 Gazeta Transilvaniei, Braæov, nr. 81, 13 oct.1862, p. 317



Maager cum cã partea sibianã era mult mai diplomatã æi mai bine reprezentatã în cercurile de la
Viena, sugerând astfel cã æi în cadrul Dietei s-ar impune cel puåin aceeaæi moderaåie. 

În 18/30 mai Dieta de la Sibiu include pe ordinea de zi problema cãii ferate transilvane. Cum 
era æi firesc, cuvântul prim în aceastã chestiune îi aparåine lui Carl Maager, de departe cel mai avizat
membru al Dietei în acest subiect.

20
 Dupã ce face un succint istoric al chestiunii cãilor ferate în

Transilvania, vorbitorul subliniazã cã nu doreæte sã se facã avocatul cutãrei sau cutãrei linii, ci
vorbeæte numai în favoarea cãii ferate transilvane peste tot. De aceea, spune el, „va vorbi cu cea mai
mare moderaåie, aæteptând ca æi ceilalåi sã vorbeascã cu aceeaæi moderaåiune“

21
 (aluzie desigur la

sibienii din Dietã). Partea a doua a discursului pledeazã totuæi ca mãcar una din liniile de ieæire spre
România sã fie negreæit în apropierea Braæovului, care este piaåa Åãrii Bârsei æi a întregului sud-est al
Transilvaniei æi linia care ar trece pe la Braæov ar tãia prin cele mai bogate åinuturi ale åãrii. De
asemenea, Maager propune alegerea unui comitet format din 7 membri, care în foarte scurt timp sã-æi
termine lucrãrile æi sã vinã cu propunerile cele mai complete. Abia acum începea adevãrata disputã în
Dietã, nu întâmplãtor cu constituirea Comisiei cãii ferate, al cãrei preæedinte fu ales Ioan Aldulean,
iar referent, Carl Maager.

22

Sfâræitul lunii iunie este marcat de discuåiile aprinse din Dietã care relanseazã, de data
aceasta la un alt nivel, conflictul aprig dintre saæii sibieni æi cei braæoveni. Punctul de vedere al
românilor este magistral susåinut de cãtre deputatul de Turda, Ioan Raåiu, care se remarcã prin
calitatea argumentãrii, dar æi prin moderaåia discursului. Raåiu susåine varianta Braæov – Oradea,
afirmând cã „din punctul de vedere al dreptãåii românii ar trebui sã susåinã linia Braæovului pentru cã
ea asigurã foloase unui numãr mult mai mare de locuitori æi, mai ales, o mai bunã valorificare a
potenåialului agricol al Câmpiei transilvane“.

În jurul datei de 1 iulie 1864 proiectul comisiei dietale este finalizat æi, dupã aprinse
dezbateri, se hotãrãæte înaintarea lui cãtre Curtea de la Viena. În expunerea de motive, comisia pleacã
de la premisa cã, dintre toate åãrile austriece, singurã Transilvania este lipsitã de binefacerile
drumului de fier. Ca o rezolvare favorabilã a chestiunii se poate privi numai clãdirea acelor linii

care formeazã vene pentru comunicaåiunea universalã æi deschide noi cãi de prosperitate acelor

åinuturi pe care le va strãbate.
23

 Se subliniazã luarea în considerare a cel puåin douã linii în mãsurã sã
asigure un minim de comunicaåie între diversele regiuni ale monarhiei: o linie care sã intre pe Valea
Mureæului spre Turnu Roæu æi una care sã intre pe teritoriul ardelean pe Valea Criæului spre sud-est
pânã la Braæov, apoi spre România prin Pasul Buzãului.

Pe varianta Oradea – Cluj – Valea Târnavelor – Braæov se considera cã se împacã cea mai
mare parte a intereselor Transilvaniei. Nu este neglijatã nici valoarea strategicã a liniei Braæovului,
reamintindu-se cã a fost subliniatã æi de nota Ministerului de Rãzboi trimisã Cancelariei Aulice a
Transilvaniei în 17 ianuarie 1863, de care desigur cã se impunea sã se åinã seama.

24
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20 Telegraful Român, Sibiu, nr. 41, 24 mai 1864, p. 163
21 Pentru discursurile membrilor Dietei vezi „Telegraful Român“, numerele din iunie-iulie 1864 æi, mai ales, Akten und

Verhandlungen des 1863-1864 siebenbürgischer Landtages, f.a., Hermanstadt, p. 494 æi urm.
22 Telegraful Român, Sibiu, nr. 42, 28 mai 1864, p. 169
23 Telegraful Român, Sibiu, nr. 51, 2 iulie 1864, p. 205-206
24 Arhivele Naåionale, Direcåia Judeåeanã Braæov, Fond nr. 43, Camera de Comerå æi Industrie, inv. nr. 348, doc. nr. 4/1864,

fila 4 æi 6: Feld Artilerie Regiment R. Wilsdorf N
o

 8, scrisoare oficialã trimisã Camerei în care se atrage atenåia sã se åinã cont 
de problemele militare æi strategice.



Argumentarea comisiei dietale merge æi mai departe, subliniind necesitatea promovãrii
intereselor Austriei la Dunãrea de Jos æi în Orient, amintind de celebrul plan al ministrului von Bruck, 
ministru al comeråului în perioada neoabsolutistã, care încã la 1848 preconiza un spaåiu economic
central-european – Europa de 70 de milioane, ale cãrei interese economice trebuiau, inevitabil, sã se
concentreze spre Dunãrea de Jos æi Marea Neagrã.

25
 Realizarea acestui deziderat depindea, în opinia

comisiei, de realizarea unui mare nod de cale feratã la Galaåi, unde urmau sã se concentreze trei linii:
una de la Odessa, una dinspre Constantinopol æi, fireæte, una dinspre Transilvania.

La argumentul cã drumul Oradea – Braæov e mai scump, comisia rãspunde cã acel drum e
mai scump care e mai puåin folositor. Se aratã cã, dacã înainte de 1848 Transilvania plãtea la buget
doar 400.000 de florini anual, acum suma se ridica la 13.000.000 fl., deci, „dupã cum åara a fãcut

atâtea sacrificii pentru stat, facã ceva æi statul pentru åarã“. Cuvintele din urmã erau rãspunsul dat
pãråii sibiene, care invoca costul scãzut al variantei Arad – Sibiu, faåã de cele cel puåin 70 de milioane
necesare liniei Oradea – Braæov.

26

Acestea sunt, desigur în liniile lor esenåiale, coordonatele pe care s-au purtat disputele
privind traseele primei cãi ferate în Transilvania. Dincolo de acestea, cuvântul determinant aveau sã-l 
spunã finanåele æi cei ce le deåineau. Se poate spune cã æi la acest nivel lucrurile nu au fost mai puåin
complicate. Deoarece în aceste aspecte lucrurile sunt îndeobæte cunoscute

27
, ne vom rezuma la a

stabili câteva repere care ne relevã faptic etapele care au dus la darea în folosinåã a primelor tronsoane 
de cale feratã în Transilvania

28
.

Dupã înfiinåarea în 1861 a Societãåii Anonime de Mine æi Furnale din Braæov, se constatã o
sporire a interesului acesteia pentru cãrbunele din Valea Jiului æi se solicitã Societãåii Cãilor Ferate
din jurul Tisei construirea cãii ferate Arad – Alba-Iulia æi Simeria – Petroæani. Perspectiva deschiderii 
exploatãrii cãrbunelui din Valea Jiului era deja æi în atenåia autoritãåilor de la Viena. Un raport
elaborat de cãtre ministrul comeråului, Baronul Kalchberg, în anul 1864, æi transmis ca rãspuns cãtre
ministrul de finanåe, Plener, conåine æi un catalog ce aratã foloasele economice ale unei linii Arad –
Sibiu – Braæov: perspectiva deschiderii exploatãrilor de cãrbune din Valea Jiului, comeråul cu sare æi,
cum arãtam mai sus, legãtura feroviarã spre Marea Neagrã.

29
 Societatea Anonimã de Mine æi Furnale

din Braæov era cea mai mare societate pe acåiuni din Transilvania propriu-zisã, având la
reorganizarea sa, în 1859, un capital de 11 milioane de florini æi beneficiind de sprijinul æi
monitorizarea uneia din cele mai mari bãnci austriece, Creditanstalt. Era firesc, deci, ca o asemenea
firmã sã se implice în urgentarea construcåiei cãii ferate absolut necesare mineritului æi siderurgiei.

Dupã îndelungate discuåii, la 10 august 1865, împãratul sancåiona legea privitoare la
concesionarea liniei Arad – Vinåu de Jos – Alba-Iulia, iar la 18 august Societatea Anonimã de Mine æi 
Furnale din Braæov primea concesiunea pentru cele douã linii.

30
 La 17 februarie 1867 se încheie o

convenåie adiåionalã prin care statul se obliga sã mãreascã sumele alocate pânã la valoarea de 4
milioane de florini æi sã nu pretindã pentru aceastã sumã nici un fel de dobândã pânã la darea în
folosinåã a întregii linii. La 3 aprilie 1867 lua fiinåã Societetea Primei Cãi Ferate din Transilvania cu
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25 Vezi în acest sens, J. Droz, L’Europe Centrale. L’Evolution historique de l’idee de „Mitteleuropa“, Paris, 1960
26 Gazeta Transilvaniei, Braæov, nr. 68, 29 martie 1862, p. 271
27 Vezi: Ludovic Vajda, Prima cale feratã din Transilvania, în  AMN, 8, 1971, p. 290 æi urm.; Radu Bellu,  Micã monografie

a cãilor ferate din România, vol. 3, Bucureræti, 1997, p. 47-68
28 Raportul Camerei Comerciale æi Industriale din Braæov pe anii 1880-1884, ediåiunea româneascã, Braæov, 1886, p. 35-37
29 Eduard März, op. cit., p. 98
30 În spatele acestei societãåi erau marii capitaliæti: principele Egon Fürstenberg, Emilian Fürstenberg, contele Otto von

Chotek æi Ludovic von Haber, vezi Eduard März, op. cit., p. 98 æi urm.



sediul iniåial la Viena, apoi la Budapesta, care va funcåiona pânã în 1884, când calea feratã trece în
proprietatea MÁV-ului ca urmare a naåionalizãrii.

Astfel, fraåii Klein, acåionarii principali ai Societãåii Primei Cãi Ferate din Transilvania,
demarau construcåia liniilor Arad – Alba-Iulia æi Simeria – Petroæani, prima finalizatã la 22

decembrie 1868, iar cea de-a doua la 28 august 1870. Sumele totale investite de antreprenori au fost
de 23 de milioane de florini, respectiv 12 milioane de florini pentru linia Simeria – Petroæani.

31

Astfel, Transilvania intra pentru prima datã în epoca drumului de fier æi a binefacerilor acestuia.
Acåiunea va continua într-un ritm susåinut spre sfâræitul secolului al XIX-lea, când statul s-a implicat
masiv în construcåiile de cãi ferate din Transilvania.

32
 Începutul secolului al XX-lea va plasa

Transilvania pe o poziåie favorabilã între alte zone sud-est europene în privinåa lungimii æi densitãåii
cãilor ferate, semn cã modernizarea îæi croise drum în acest domeniu esenåial pentru avansul
societãåii industriale capitaliste.

De altfel, în spatele întregii dispute prezentate în paginile de faåã a stat unul æi acelaæi
obiectiv: modernizarea. A fost un proces sinuos æi complex ce a pus în evidenåã dinamici, puncte de
vedere æi obiective interesante ale diverselor grupãri în funcåie de interesele economice. În fapt, toåi
doreau modernizarea, dar o înåelegeau diferit æi pentru faptul cã uneori nu se gândeau cã trebuie sã
treacã prin insolubila, câteodatã, problemã a banului.

Relaåia stat – modernizare ne relevã încã o datã, privind lucrurile din aceastã perspectivã, cã
statul austriac a avut mijloacele, dar i-au lipsit resursele necesare modernizãrii. Rolul pasiv la care s-a 
rezumat administraåia statalã vizavi de politica æi dinamica investiåiilor în cãile ferate a avut un efect
negativ asupra dezvoltãrii economice din acea perioadã.
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