DIN ISTORIA TELECOMUNICAŢIILOR IN MOLDOVA
EUGENIA UHSESCU, ANTOANETA GARABEDEANU, MARIA NICA

Prin lucrarea de faţă ne propunem să aducem noi date privind
introducerea şi dezvoltarea sistemelor de �telecomunicaţie in Moldova,
fără pretenţia de a epudza in totaUitate
tratarea teme-i respective.
Lucrarea a i zvorit 'Şi din nec<:!sitart;ea completăr:ii
documentaţiei pri
vind organizarea tmei secţii de ,telecomnlllicaţili la Muzeul poLitehnic
din Iaşi cu oare ocazie s-a constat:JaJt că literatura de specialitate in
acest domendu oferă !insuficiente date pentru Moldova, in special cu
privire la introducerea telefoniei .
Penrtru a plasa studiul nostru in contexltul dezvoltării general�
a sistemelor de telecomunicaţie pe plan naţionail
şi mondial,
vom
face unele referiri la momentetle mai importante ale evoluţiei aces
tor mlijloace de comunicaţie la distanţă care au avut un rol foarte
important atUJnci ca şi astăzi cî1nd, fără aoeslte-a nu ar fi posibil mersul
inalinte al societăţii omen�şti.
Primele infonnaţid despre com unicaţidJe la diSbanţă pe tevitoriul
patviei noastre le desprindem din reprezentărtile sculptur�le de pe
Columna lui Traiian 1• Este vorba de Sistemul de semnalizare ou făclii
şi focuri utihlzalt şi la alte popoare.
Unid autoni susţin că diferitele turnuri ale căror ruine se văd şi
astăzi ca : turnul Sever de la Turnul Severin şi turnul Vestei de l a
'.Dîrgovişte ar fi fost construite pentTu observaţii de această natură.

In timpUJl lw Ştefan cel Mare emu ridicate movli.le de la Su
ceava pin� la Hotan pe care stăteau in permanenţă păstori cu însăr
cinarea de a aprinde focul in caz de năvălirea tătarilor.
Aceste
focuri duceau vestea pînă · la Suceava, capitaLa de atunci a Moldoved.
Ele formau un şir drept şi neinttrerupt intocmai ca o sfoară, d�
aceea se presupune că de la ele ar fi rămas 2li.cărtoarea "s-a dat
sfoară în ţară".

1943.

1

N!icorescu

P., Coloana Ţraianli, Îlll ,.StJU.dii şi cercetări istlcmice", an. 1, nr. 1,
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Primul si�tem de telecomunicaţie din lume care a avut o largă
răspîndire 2 în Franţa, AngLia, Suedia l?i Rusia a fost telegraful op
tic Jnventat de către francezul Claude' Chappe în 1 793. Despre utili 
zarea telegrafului Chappe 1a noi în ţară, nu S""ll U găsit date.
Un •impuls îns�mnat pe calea evoluţiei Sl.istemelor de comunica
ţie la distanţă a fost daJt de descopecirea pilei electr1ioe Voita (1 800)
ş i in special de cea a eleotromagnetismului (18 19).
Numeroase încercăni de a gă9i un mijloc eficace de comunicaţie
bazat pe curentul elect:rtic au precedat invenţia telegrafulUJi cu aplicaţii practice, care aparţin� ame:rticanuluJ Samuel Morse.
,

Prima Iunie de telegra:fiie electrică din lume a fost realii-zată de
către Morse în Statele Undlte în 1 844 între oraşele Washington · �i
Baltimore - pe o lungime de 63 km.
Semni:Eicaltiv pentru noi este faptul că numai după 10 ani de la
a paruţia telegrafulU!i electric, această inv�nţie este aplicată şi în prin
cipalele oraşe ale P11incipatelor Române.
Primele linili de telegrafie eleotrucă din Moldova 3 au fost con
struite la propunerea austrieailor, care erau interesaţi să arlbă o legă
tură directă între capitala Impe:rtiuluJi auStro-ungar şi oraşele mai
importante aflaJte sub ocupaţia lor. Construli.r�a unei l'leţele telegrafice
interesa în mare măsură şi popuLaţia autohtonă care în felul acesta
putea comunka direct şi rapid cu pcinaipalele centre ale Europei :
Viena, Berlin, Paris, Londra, aducînd !totodată posibilităţi de prospe
rare a comerţUJl.ui în Ţă:rtile Române şi un vendt statului .
I n urma traltativelor d e la Cernăuţi între reprezentanţii Imperiu
lui austro-ungar şi cei an statului Moldov� s-a
ajuns la un acord
privind construirea primei Jtinii telegrafice Cernăuţi - Iaşi - Galaţi,
prin punctul vamal de la N:i.mercend : în acest acord se garanta folo
sirea reciprocă a liniilor telegrafice de pe •teritoriul celor două ţări.
Construcţia acestei linili cu o lunglime de 1 8 5 km. începe la sfîr
şitul anului 1 854, iar la 1 4 februarie 1 855, într-o şedinţă fesllivă la
care partt.i oipă şi domnlţorul, are loc deschiderea oficială a biroului
t�legra.Lic din Iaşi. Biroul aparatelor telegrafice a fost instalat în ve
chea curte domnească 'Şi era condus de un dlirector ·austriac pe nume
Teirich.
Linia din Iaşi se prelungeşte u1terlor pînă la Tecuai şi Focşani,
după care austliiecii nu se mali ocupă de extinderea reţelei telegra
fice în interiorul ţării, nemaifiind intereSiaţi.
Tot în 1 854 se constrlllieşte p:rtima lin:i� telegra:fiic ă din Muntenia,
la Giurgiu la B ucureşti, de către o societate franceză. In anul
1 8 54 au avut loc traltative pentru joncţiunea telegrafulUi Moldovei cu
al Mtmteni•ei. runtre cele două variante propuse în acest scop a fost
de

2 I. N. Bucur, i. G. S:ănescu, M. Macovescu,
reşti, 1966.
l Le:mid Boicu, Introducerea telegrafului fn
tări istorice", an. VIII, fasc. 2, 1957.

Din istoria electrieitifţii, Bucu
Moldova, în "Studii şi cerce
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aleasă cea a muntenilor şi anume ca să se facă două puncte de le
gătură intre cele două r�ţele, prin Brăila-Galaţi şi prin Focşand.
Odată cu infdinţarea acestor linii telegrafice, in :liaţa guvernului
Moldovei se punea problema organizărui unei mai bune 1uncţionări.
In această privinţă Moldova a aderat de la inceplllt (22 martie
1 855) la Uniunea tetlegrafdcă austro ungară care a dat regulamentul
de funcţio:ruare a telegrafrieti, care in luna uunie a aceluiaşi an s e
-

modifică.

Restul linidlor telegrafice ce s-au aonstrulit mai tirziu în Moldova
au fost făcute mali. mult cu ballli strînşi prtin subsc.nipţii publice, de
oarece Sltatul moldovean che1tllli a mari sume de banii cu întreţinerea
armatelor austriece ocupante.
După Iaşi, intre 1856 şi 1 857, se deschid birouri telegrafice la
Bacău, Roman, Fălticenli şi Piatra, dar bliroul din Iaşi era considerat
centrul.
Lucrările de !instalare a hlniilor telegrafice continuă, astfel că în
anul 1 857 se definf.fjivează următoarele trasee telegra:fiice : Galaţi
Ismail, Galaţi-Sul!ina şi se înfiinţează un nou birou telegrafic la
Vaslui.
La început funcţionarlid ce deserveau telegrafele erau all5trieci
iar telegramele se puteau scrie in una din lJimbile engleză, franceză
sau gennoo ă, dar după 1 855 dove:mle pentru sumele de bani încasate
au inceput a fii scrlis� şi in ·l!imba română, însoţite de o traducere in
germană
Odată cu înmulţirea birourilor ted.egrafice s-a făcut simţirtă lipsa
de cadre ; s-a făclllt apel la elevii Academiei ieşene, dar aceştia nu
voliiau să renunţe la diplomele undversftare penltru a se face funcţio
nari la telegrafe, deoarece consd.derau la inceput
această muncă
drept o d egradare, iar salarizarea era nemulţumd.toaxe. Abia după
cîţiva ani, odată cu Unirea Prtincipaltelor S-1CI. r euşit să se înlocuiască
funcţionarii austrieci cu funcţionarii românii selectaţi după criteriul
capacităţii de muncă şi ataşamentul faţă de patrtie, provel1liţi în ma
joritate de la Academia Mdhălileană din Iaşi.
Iniţroducerea telegrafului in prindipalele oraşe dlin Moldova a
av ut un rol foarte important pe plan economdc şi polilitic. Populaţia
ieşeană a inceput să fii.ie infonnată "la zii" cu wtlimele ştirti interna
ţional�. In "Gazeta de Moldavi'a", după 21 februarie 1 855, se dau
texte de telegrame conţinînd Şllliri rin ternaţioruale ca de exemplu :
proclamarea ţaruiui Alexandru ca impărrat ail Rusiei după moartea
împăratUluli Nicoliae.
Liniile telegrafice care s-au construit ulterior au fost reaJ..i zate
cu bani adunaţi prin s ubsc:rti.pţie publlică, la care s-au adăugat fon
duri din veniturile Direcţiei :telegrafului. La sfîrşitul anulllli 1857 4
ex..istau birourd ltel':!grafli.ce în următoarele oraşe din Moldov"Ja. : Iaşi,
.

4

Arh. Stat. Iaşi, Sea-etariart.ul de sta.t,

Dosar 45 596/1858.
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Fă1ticeni,
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Bacău,

Piatra

Neamţ şi Vaslui.
Avînd în vedere marile avantaje pe care le prezintă acest sistem
de comunicaţie a ştirlilor, atît pe plan politic cît şi economic, cere
rile pentru introducerea de noi birouri telegrafice
în diverse
oraşe
cresc d;in ce în ce mai mult. ProWema dezvoltării reţelei .telegrai•ice
interesa în egaJlă măsură atît statul, cit mai ales populaţia Looalnică
care ved·ea .în aceasta o posibilitate de ridicare şi de prosperare a
localităţii respeotdve. In acest sens eslte foarte interesant m em ori ul 5
preze ntat Cădmăcămiei Principatului Moldovei de
·către CQnducerea
sfatului municipal al ora şul Ui Huşi, mt?moriu semnat de 5 0 . c'etăţeni :
"Ţara noastră în privirea fabriţilor şi altor mijloace industi'Iiale ee
f ormează obîrşia altor staturi, stind pin acum in urmă , nu are alte
resursuri decit agri cultura şi dOmerţul. Sufletul comerţului e înles
ni rea unei sigure şi grabndce comundcaţid . In timpurile oele mati nouă,
comunicaţia au căpă1la.Jt1u un adevărat zbor, prin
invenţia firului
electric. Şi ţara noastră se bucură de binefacerile acestei invenţii ;
aceasta est� una din cele ITllaJi frumoase 'Şi mai ingenioase produceri
ale veacului al XIX-lea. Vddem in mai multe politiii cu o impopo
rare mati puţih numeroasă decîlt a Hu şul UJ.i , ce este rezidenţă a di s
trictului Fălciu sînt aşezate birouri telegrafice.
Nu numati dorinţa
de a nu rămlnea in urma acestora dar încă n evo i a ce este ila noi,
mai stimţită de c i t pe la alte locuri ; fiind Slituaţia poliţiei noastre de
părtaJtă de u·actul cel mar� ne au îndemnat a căuta mij loace prin
care s-ar pute înfdinţa, Linia telegraiică de a.icea p�n la politia Vaslui,
unde o 1asămine, funcţăonează de mali muJltt timp . . . " .
Interesată în extinderea reţelei telegrafice era şi Direcţia Cen
în exploatare reţel'<!le
trală a TelegrafulUii din M old ova 6 care avea
telegrafice. Referindu-se la " . . .durarea liniei rt:elegrrafioe de :la Iaşi la
Botoşanli . . . " aceasta arată că "prun acest ch!i.p se V1a aduce Institutu
lui (telegrafic - n. a.) un nou veruit� şi se va avea aVIanotajul în sem 
nat că prelungri.nd această Hnie pînă la granliţa Austri ei S'? va putea
telegraftisi pe teriltoriul străin
pe două părţn ; fiîi.nd şi Botoşen.ii în
dea dreaptă velaţie cu Iaşii , nu se Via împie dica corespondenţia sa
telegraftică precum aceasta sper să va inltîmpla dacă linia Botoşenilor
să Via un'i cu acea dii Foltli.cellli " .
Astfel spre sfîrşit,ul anului 1 857, după obţinerea aprobărhl de la
,:Ministerul din lăuntru", Direcţia Centrală a t�legrafuluti construieşte
linia Iaşi-Botoşani (care era considerat ,,cel mai î nsemna t oraş co
mercial din Moldova, după Galaţi) . Linia tellegra.Dică de la Botoşani
(care era socotit
este y:relungliltă în anul 1 858 pînă la Mihădlen!i 7
"trecătoarea" cea mad însemnată ddn Moldova după Galaţi), şi intru
n'ită cu cea de la Cernăuţi "spre a nu rămîne înapoi în priv.irea tre
buinţei cerută de. relaţiile telegrafice străine precum şi acele din yară... " .
"

5 Arh. stat. I�i. Fondul secrelbardatulULi de stat, Dosar 45 596/1858.
6 Arh. stat. I�i. Fondul soorel\.lariaJbul.ui de stalt, Dosar 39 049/1857.
7 Arh. Stoat. Iaşi, Fondul secretardaJtoullui de stat, Dosar nr. 45 596/1858.
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Tot în anul 1 858 este termdnart;ă linia Vaslu:i-Huşi
(care începe
în luna iulie iar în decembrie este raportată !terminarea). ln acelaşi
an se î n fiinţează şi biroul telegrafic de la admin:istraţia districtul ui
Fălciu a cărui centru era oraşul Huşi.
O altă liruie telegoofică importantă este cea dinltre Mihăil-:!ni şi
Dorohoi 8 a cărei construcţie a incepurt; în a doua j umătate a anului
1 859, 1iar în luna decembrie a �aceluiasi an a fost construită linia telegrafică Botoşailli - Doroho•i .
·

·

Construcţia de linii şi instalarea de birouri telegrafice a conti
nUJat şi în anii următori, în acelaşi timp cu întreţinerea sau repararea
unor linH care necesitau investiţii anoape ca la construcţii de linii
n o i . Astfel dintr-o dar� de seamă 9 se poate constata componenţa reţe
lei telegrafice de pe cuprinsul Moldovei. Unele din aceste linii urmă_
reau rtraseul căilor ferate, altele în soţeau şoselele.
De ·asemenea, se
poate vedea numărul birourulor telegrafice instal.ate precum şi modul
d� lucru al acestom. Cele mai multe aveau program permanent (Ba
cău , Bîrlad, Bolgrad, Botoşani, Foc.<;>ani, Gallaţi, Huşi, Iaşi, Ismail, Pia
tra, Tecuci, Roman, Vaslui), unele aveau program complet de opt ore
(Dorohai, Fălticerui, Tîrgu Neamţ, ri'irgu Ocn a), iar al1tele funcţionau
cu program limitat, de citeva o.re pe zi (Adjud, Buhuşi, Fălciu, Hirlău,
Leova, Moineşti, Mihăileni, Paşcani, Tîrgu Frumos).
Se poate observa că reţeaua telegrafică nu cuprindea decît oraşele mari şi tirg'.lrile mai impor>tante din Moldova.
In ceea ce priveşrt;e n:um ărUJl birourtilor t-:!legrafiice interurbane din
ţara noastră situaţia este caracterizată într-o statis1Jică 10 din 1 8 89 a
Di recţiei Generale a Paştelor şi Telegrafelor. In aceasta se arată că
d�i Românlia este dezvoltată din punct de vedere economic şi cultu
ral, se află pe locul opt din Europa în ceea ce
priYeşte răspîndirea
birourilor t�legrafo-poştale, fidnd in urma Greciei, Serbiei şi Bulgariei ;
pentru remedierea acestei stăru de lucruri se face apel la contribuţia
comunelor şi �a bun ăvoinţa cetăţemilor de a sprijini această acţiune.
Din studiul m aterialelor documentare la fiecare judeţ se trage
concluzia că abia în anili 1 8 9 8-1 900 se rezolvă problema comunicaţii
lor telegrafice pe întreg t':!ritoriul j udeţelor, prin construcţia reţelelor
judeţene care legau comune�e cu reşedinţa de judeţ.
Din punclt de vedere organizato11ic-administrativ telegraful a de
pins cind de Minislterul de interne , cind de Ministerul lucrărilor pu
·

blice, iar ma'i tîrziu de ser-viciul ·tehnic al primăruilor sau prefecturilor.
Funcţiormrii şi personalul, de deservire al
biromilor şi Liniilor
telegra:tiice erau recomandaţi 1 1 de minister, iar Direcţia Centrală a
Telegrafului din Moldova avea datoria doar de a-i examina şi, dacă
corespundeau ca pregătire, comuruica ministerului să-i "statornicească

8

Al!"h. Stat. Bo�li, Fondul Prefecturii, Dosar 1 7/1859
9 Arh. Start;, BiJa,tla Neamţ, Dare de seamă stab:stică a Direc.ţie-i. Genernle a
Paştelor ş.i teiliegrafelor, 1876, pag. 75.
10 Ar h. St..'llt . Iaşi, Fond<Ul IPrefeoturii, DosoiT nr. 29/111119.
1 1 Arh. Stat. Iaşi, Fondul Secrelbaria<!lul11.11i de stat, Dosar nr. 39 049/1857.
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pr:! funcţi e" iar as upra mor ail.ulu i " nu-şi putea lua nioi o rAspundere . . . " .
D e s upravegherea liniilor răspundeau 'aşa zişiJi "epistaţi" sau revizori,
iar împărţire a depeşelor telegrafice se făcea de către ,,curieri". De in
treaga activitate a unui birou telegrafic răspundea ş eful de birou.

In1roducerea ielegrafului electric a insemnat o <:>tapA foarte im
portantă in utilffzarea sistemelor de tel ecorn und caţi e in lume, avind
un rol i n s em nat in re zol va re a unor probleme economlice şi politice
diin fiecare ţară cit 'Şi in cadrul convenţiilor dintre stalte.
Totuşi, dezvoltarea rapidă a oraşelor, l"ltmul de vliaţă tot mai
intens. dmpuneau nec�!'iitatea apartitiei unui nou mijloc ·ae comunica
ţie, directă i n t re oameni. In această problem ă el'lau i nteresaţi. atit cer
cmătorii cit ş i o pin i a publ i că.
.
Succesul de pînă atunci al telegraf1iei a de schis drum i dei i de a
transmite prin fir. sunetele şi vocea omenească.
In anul 1 875, Graharn Bell si Elisha G rey în acel aş i timp şi inde
pendent unul d� altul au dnvenrtat telefonul, care d in 1 880 a inceput
să fie folosdt şi in convorbiri :interurbane.
Merită remarcat faptul că numai după
trei am de la Jnvenţia
telefcmului , adică în 1 878, se semnalează 12 exiSitenţa in Bucureşti a
unUli post telefonk
Telefonul respectliv era m o ntalt !la fabrica de
aparate !telegrafice a lu i Leopold Teirdch, fostul şef al biroului tel�
graftc ddn Iaşi .
Prima relatare o:flioială d espre existenţa in ţară a unui post tele
fonic apare în Monitorul oficial din martie 1 886, dată la care in
Bucureşti e:x1is ta o singură l1in1ie telefonică între poştă şi Ministerul
de Intern e. Telefonia publică s-'a 1introdus in B ucureşti in anul 1 892.
In Moldova . pnimul oraş in care se inltroduce t<:>lefonul şi printre
primele dlin ţară, esrte Iaşul. Telefoanele din Iaşi au fost dnst ate în
locul aparatelor
telegralt1ice
care
nu mai
sa'tis făceau
exn gen ţel e
timpulud.
IatA ce se arată intr-un referat 13 din septem brie 1 898 al servici u
lui tehniic al prim ăriei Iaşi : " . . . Chestiunea înfiinţării şi întreţi nerii
posturilor telefonice comunalle se agită încă de la 1 882, cind s-au în
l ocu i t apa:ratele telegrafice de Ia secţiile poli1)ieneşti, cu aparate tele
fonice . . . ". Pe de altă parte într-o adresă ddn 'i ull e 1 896 14 a Inspecto
rattillu i circumscripţiei a IV-a telegrafo-poşbailă, Iassy, către Primărie
sint scrise 'llii"'llătoarele : .,După cum vă este cunoscut, în anul 1 887
funcţi onau în Iaşi, cu actualele l i n ii telef onice, 6 posturi t<:>Iegrafice
instalate pe la comi sii , poliţie şi Ia unul sau două posturii de pompi
e ri , oare erau deserV\tte de sergenţd de oraş cu cunoştinţe de carte
iniţi aţi de un instructor din serviciul nostru. . . Acele domunicaţi uni
costisitoare părîndu-mi - se lins:ufirnenlte şi pers ona lul ce Je deserveau
n�apt pentru asemenea de sti na ţiuni am propus domniei voastre înlo-

�

12 Pe urmele p�imului telefon,

lie 1966.
13.. Arh. Sllalt.

14

în Revista "Flacăra",

Ia,şi, FonduJ. primă.rnei, DosaJr
Arh. Stat. Iaşi; F<mdru.I .J)I'Iimăciei, Dosar

nr.

105/1898.
105/1896.
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cl.iirea postmilor telegrafice cu 1 4 posturi telefonice şi dvs. con \' eruin d ,
în acel an chiar am făcut instalarea l or pe la comisii. . . " .
După cum rei ese din documentele oitate mai sus se poate afir
ma cu certitudine că primele telefoane din l a'?i au fosrt; instalme in
1 882. doar la cîţiva ani după cel din B u cureşti . Urmează o a do ua
etapă (1 887) cînd se inlodUiesc şi al� postur1i tele.qrafice din oraş cu
posturi telefo ni ce şi apod o altă etapă importantă - instalarea reţe
lei rtelefonice

pentru

public.

La începui!; posturile rtelefondce au f u n cţi onat re
vechile reţele
telegrafice cu un singur fr:ir, aJl doilea f i in d păm în t ul .
Telefoanele dev�nise proprii etatea
primăriei
din . 1 892.
probabil
15
odată cu apariţia legid
prin care dn�larea şi î n treţ i n e r ea l in i'ilor de
comun i caţi i telefonice şi telegratiice 1 se
declară de u ti i lli t at e publică
( 1 3 n:ov. 1 89 2 ) . Intreti n erea L i n i i lor telegraf1ice devE>nite telefonice se
făcea d� către Direcţi'a 'telegrafo-postală. pri n fiJ,ialele sale.
Dez\·oltarea rapidă comerciail.ă şi i nd u stri ală .a orasului. la sfîrşi
tul secolului h·eclllt impunea tot ma: mult instalarea in Iasi a unei
reţele telefon�ce pentru pubLic. Acest lucru
nu-l putea facP. decit
Di recţia Gen erală a Fostelor şi Telegrafelor. deoarece primăriei nu-i
renta să se ocupe de as':'menea lucrări, fără să m ali adăuţrăm faptul
că chiar reţeaua eXlistentă necesdta in tretinere şi amenajări soec i ale .
De aceea in 1 896 16, Direcţia Generală telegr.afo-noştală Ia.<:; i pentru a
•

nu strica estetica oraşului prin construcţ.ia pe stră?.i a unor l i n ii tele
fonice paralele ru cele �xistente (care et·au a l e primăriei),
solicită
primă�iei cedarE>a din nlou a reţ el ei telefon ice în
adminiSitrarea sa.
Deşi primăria este de 'acord cu •acest lucru pune ni ş te conditii Dire c
ţiei respective pe care aceasta le acceptă n umai m parte. fa�t c are
duce la t erq i v ':' rsar e a lucrări�or le�ate de ! i n st al are a telefoniei urbane
in Iaşi.

Iniţial au fost propuse primă�iei două tra see de li n i i telefonice
pentru reţeaua n ou ă . care a fedtau o serie de străzi
principale şi de
aceea primăria nu este de acord cu soluţia resnectivă ;
ca urmare
Direcţi a Generală Telegrafo-Poştală propun e alte trei t rasee pe străzi
s ecun d are pe C'are primăr:ia le acceptă.
Abia in 1 900 cind se aplică noua lege telegrafo-poŞitală, primă
riia şi toalte instituţii le din oraş cedează telefoanele in admiTllistrarea
Direcţiei Generale aminitite . In ac el an pnimăl'ia avea 35 de t �lefoane.
Creşterea contJinuă R n u m ăr u l ui de a bon aţ i .o;; i cererile tot mai
multe de dnstal a re de tel efoane a făcUJt necesară montarea unei cen
trale teleforuice cu baterie centrală, 1iar în 1 9 36 17 se introduc� la Iaşi
telefonia automată.
In ceea ce priveşte 1introducerea t e l efo n ul tui
în cel ela lte j udeţe
ale Mol d ovei , intrucit î mp ă rţir e a teritorială diferă astăzi, atit ca dis-

15 Arh. Stalt. Suceava, Repertoriul general alfaboti'C al
gJlor, decretelor etc.
16 Arh. Stat. Iaşi, Fondul pri.mărdei, Dosa'l' 105/1896.
11 Arh. Stat. Iaşi, Fondul primăriei, Dosar nr. 17S/1936.
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tribuţie a suprafeţei cit şi ca niUmăr 'Şi denumire, mul'te din judeţele
vechii fiind desfiinţate, au extistat dificultăţi
in a reahlza o concor
danţă intre situaţia vechilor judeţe cu a ceJor noi şi de aceea vom
pune un accent deosebdlt pe introducerea telefonulUi in cele mai im
portante oraşe ale Moldovei care au rămas aceleaşi.
Un mare oraş din Moldova in care au existat preocupări foarte
de timpuriu pentru instalarea telefonulllli a fost oraşllil Galaţi. Incă
din anul 1 8 8 1 18 este prezentată o ofertă primărieti. oraşulllli Galaţi la
care conducerea se arată foame recenbivă in sensul acceptării idei!
de a studia uti1itatea n10Ull ui tip de aparat propus în of�r;tă. Ofertantul
(George A Oaranfdl) solioi'tă. pentru intocmirea devtizului de' ,�nstalare
a telefonuluti, o deplasare in străină'talte (la Viena) pentru , documen
tare ; la 'aceasta primărti.a referă favorabil acordindu-l.i suma de 50'0
galbeni pe care treblllia apoi să d-o scadă din costul lucrării.
După intoarcerea de la VJena, unde a tratat cu :liirma "Deckert
et Homolka" oare s-a obligat să livreze aparatura, ofertantul a pre
zentat primăriei devizul, :iar la sfîrşitul anului 1882 a. executat o
parte din dnstalaţie (intre pr:imărie şi pompieri), care trebuia. să cu
prJndă "o staţiune centrală" şi patru aparalte pe care el le numea
,,re�ptoare 'telegrefice cu dndicaltbr" sau "receptoare electrice pentru
incendiu". De fapt se trage concluzia că se montase doar un sdstem
de sonerii, ofertantul motivind că nu a fost lăsat să termine lucrarea.
Ulterior se fac oferte pentru instalare de b:!lefoane şi la alte
instlituţii cum ·ar fi oficiul poliţied, turnul de observaţie, care trebuiau
să :fii e conectate cu primăria ş:i oficillll comandei de pompieri.
Prti.mărlia

dă la

licitaţie

instalarea /telefoanelor

la

inceputul

anu

lui 1 884 şi imed!iJat după aceastp. servicdul tehnic al prti.mărieli. avi
zează devizul in care se precizează unele detalii tehnice : " . . . sirma
va fi din fer că-1i. mai reZJi.stentă. Aparatele VIOr :ru cele mai noi şi
anume cele de rtlip Siemens ; ele vor avea două receptoare cu curent
de inducţiune magnetoelectrncă. . .
Aparatul telefonic va fi
a'Şezat

intr-o cutie de lemn sau de allt 11UI1)erial. . . cu o bună încuietoare
după sistemul cel mw nou şi mai secret cunoscut pînă la infHnţarea
telefonului in Galaţi. . . ". Staţiunea
centrală a
telefoanelor trebuia
să fie �a biroul poliţiei. Se mai !impunea ca fJrma constructoare să
întreţină Jinstalaţia timp de trei anii şi să Jnst;rudasaă personalul de
deservire.
Totuşi, lucrările se tărăgănează mullt timp cu oferte, referate,
devize, licitaţii şi abia in anul 1887 se termină instalaţia.... telefonică

respectivă carre avea ca centru poliţia, fiind ·Conectată cu cele cinci
comisii de pol!iţie, cazarma pompeirilor, şi aJte şase
postUTti finale.
Aparatele proven�u de la casa Breuget dii n Paris.
Despre construcţia reţelei telefonice a j udeţulUi Covurlui
rui centru era OJ;'aşul Galaţi, nu s-au găSilt date. In anul 1891
1 8 Arh. Stat.

19

Galaţi, Fondul
Arh. Sta� . G61Laţli, Fondul

primăriei,
primăriei,

Dosar
Dosal!'

.nr.

nr.

18/1882.
184/1891.
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fectlura j udeţului solicită pnimăriei rinstallarea unui telefon, cu care
pr imări a esJte de acord ş i se montează imediat. Se poate constlalta doar
0
că în 1 904 2 exlsrta o reţea j udeţeană, iar în anul 1 909 2 1 ·aceasta cuprin
dea 12 linii telefonice pe cuprinsul judeţulllli Covurlui.

lncă din 1 884 22, Direcţia Generailă a Poş tel or şi Telegrafu lui solrircită
primăriei un teren pe care să se construiască o clădire proprie pentru
poştă, telegraf şi telefon dar primănia nu este de acord ; probl ema se
reia in anul 1 892, dar abia în 1 906 23 se încheie collltractul pentru con
struirea acestui local oare este tenn inat in 1 909.
,

Din documente n u reiese clar cînd a fOSit introdusă telefonia publică
î n oraşul Galaţi, diar din citeva adrese se vede că in anul 1 896 erau
deja mul te telefoane instalate pe l a instituJţii şi la panticulari şi se [m
punea neces:itart:ea înlocudrtii Slt îlp ilor de la liniile telefonice.

O elbapă foarte importantă în utilizarea rtelefoniei î n
dernizarea reţelei telefonice.

Galiaţi este mo

Ca şi in a lte oraşe din Moldova in aceeaşi perioadă (1 934-1 937),
se punea problema separă r i i 24 liniilor telefonice de liniile electrice cu
care m ergeaJU in parnlel şi care C()IlSitlituiau un pericol de :atingere ş1 elec
trocuta re De aceea Uzi ne le comunale Galaţi solicittă pr.imăriei să srt:a
bilească traseul noilor linii telefonioe.
.

In acela � i 1imp (1 934) Societatea Anonim ă Română de telefoarne
(S.A.R.T.) se adresează primălriei cu următoarea oferită : "In programul
S . A R . T se află autornartiz;area serviciulurl. telefonic în oraşul Ga 1aţă.
-

.

.

,

a

!telefo

ţările cele ma�i avansate din punot de vedere

al ser

automatizare care reprezintă ultima ş i cea mai perfeată formă

niei urbane în zilele noastre. Printre lucrările necesare realizărhl acestei
automatizări se afl ă refacerea completă a reţei telefonice urbane . . . " .
ln co111tinuare s e arartă că lucrările s e vor executa du ă modelul lucră

rilor s im ila re

din

p

viciului telefonic. I nsJtalaţiil e vechi se
se va cîşti ga in

vor desfiinţa

şi in m ulte oazuri

ceea ce pniveşte estetica oraşului. Cere ajutor primăriei

in vederea aprobării urgente pentru

î nceperea lucrăril or confOII'Til pla

la deviz.
PrJmăria referă favorabil dndicînd

nului ane�at

serv i ci ul ui tehnic a.l său să ho

tărască în privinţa traseului aerulall şi subteran al l egăltur il or telefonice.
In mai 1935, lucrarea de modernizare a reţelei telefonice din G alaţi a
fost definirtivattă şi recep�ionată de către serviciul tehruic.

D espre anul instalării telefonulllli in oraşul Bortoşani

nu se pot face

precizări asupl'la documentului din care ll"eiese data i nt rod uceri i telefo
nului, dar aceasta se poate deduce i ndirect.
20

Arh. Stat. GaLaţi, Fondul prefec.bUTi·i, Dosar nr. 4/1904-l!JOS.
2 1 Arh. Stat. Galaţn, Fondul prefecturii , Dosac n r . 7/1909.
22 Arh. Stai. Garl.aţi, Fondul primăriei, Dosa·r nr. 1 40/1884.
23 Alrh. S:!Jait. Gat!aţă, Fon.dlul primăriei, Dosar n.r . 94/1006.
24 Arh. Stat. Galaţi, Fondul primărje:i, Dosar nr. 65/·1 934.
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Intr-o adresă din aprilie 1 8 9 5 25 a secţ.iei de pompi erd din B Ditoş:ani
către primăria oraşului se arată că s-a achitaJt suma de 60 lei pentru
"reparaţia rad!ioală ce s-.a făcut :instalaţ.iunii telefonice între observator
şi secţia de pompieri". In aceeaşi . adresă s e arată că există un articol
special în buget la care se prevăd fonduri pentru întreţinerea telefonu
lui şi omice-lor publice.
Pe anul 1 893 26 apare într-adevăr un dosar i ntirtulart "Intreţinerea
ornicelor şi repaa" area liniJl01r tel eforui ce " , d!M" îrn anul 1 892, apare do
sarul dOlar cu titlul "Facerea o:rmicului la bi seri ca Uspenia" 2 7 , in care
nu se pomemeşte n1mic despre telefon.
,
Totodată, în dosarul privind i n treţ.inerea orlllicelor şi repal:pÎ'ea li

niilor rt:elefonice apare un an u nţ prin oare se dă la li c�taţi e "repararea· ,
şi întreţineera telefonului . . . pe t im pu l de la data contractului pînă la
1 api'Iil 1 894" şi mai departe, se specifică odată cu comerutarea deschi
derii ofertelor de la licitaţie că "pentru întreţinerea liniilor telefonice
pe timp de un an se lasă sw11a de 400 lei".
Din cele relatate reiese că anul instalării primelor •telefoone in Bo
toşan i este 1 893. (probabi l luna apr:ihle - dacă se face legă tu m cu oi
tartul de mai sus). Anul i n stal ării telefoniei publice nu apare clar, dar
·
bănuim că este acelaşi cu anul instalării reţelei telefonice judeţene.
Despre proiectul unei reţele telefonlice a judeţulud Botoşand aflăm
pentru prima daltă dinrt:r-un deviz 28 pre zenta t la prefectura judeţului in
iunie 1 8 97, în care · se pre vedeau a se construi 42 linii telefonice mili
tare oare trebuiau să lege : pr e fectu ra cu primă11ia, cu subprefecturile
Slcile şi cu o parte din comune, precum şi comunele intre ele. Fiecare
oomună sau subprefectură trebui a să parti cipe l a această lucrare cu o
·

sumă intre 1 00 ·şi 500 lei.
ill t erior (iunie 1 898) Direcţ i a Generală a

T elegraielor şi Poştelor
prezintă prefecturii alte două devize de lucrări : unul pentru oonstrucţlia
liniilor şi a1tul pentru dnstalarea 1a 5 1 de posturi telefonice. Construcţia
reţelei va dura datorită procurării cu muLtă greutaJte a stilpilor · pentru

linH. Ab i a in iulie 1 899 prefe aturr" a este anunţată că .s-au dn stalart o parte
din posturile t elefo nice şi s e pot pune la dispoziţi•a publli.culud. Pe par
cursul lunilor următoare rale an u l ui 1 899 s e dau in folosinţă şi celelaLte
posturi şi linili telefonice.
Concomirtent cu oraşul B otoşani , beneficiază de tinstalarea prim el or
telefoane şi Bacăul.
Primele dart;e refer�toare la această acţi une le găsim i n tr- un proces .
verbal 29 din 1 5.II. 1 893, al Consiliului comunal Bacău în care se pro
pune mod.i:tiicarea bu getului pe �nul în cu rs pentru a se realiza ănstalaţia
telefonică in servi ciul pompierilOT. Discuţii şi propuneri privfirtoare la
inltroducerea .telefonului in Bacău au existat probabil încă din 1 892, de-

25
26
27
28
29

Arh.
A,rh .
Arh.
Arh.
Arh.

Sta:t. Botqşand, Fondul primăriei, DOSiar nr.
Stat. Boto$Bni, Fbndul primăriei, Dosar ne.

9311895.
28/1893.
4/1892.

Stai!:. BotoŞ81I11i. , Fondu;I prdmăriei, Dosar nr.
Stat. Botoşalll� . Fondul Prefecturii. Dosar nr.
Stat. Bacău, Fondul pr,iwăt'li�, Dosar. nr. 35/1893.
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oarece în 6 .1 . 1 893 se primeşte deja răspuns la pr im ăr ie din partea unei
firme din Paris, care precizează elementele neceSiare unui post telefonic
simplu (o sonellie, o pilă de patru eleme nte cu o curtie), a unui post tele
fonic central (un tablou cu 1 0 indicatoare, o cheie simplă, o chetie dublă,
100 i zolatori) , precum şi costul el ementelor componerute.
Aparntura pentru 12 posturi telefonice este comandată la firma
"Lumiere teJefonie sonneries paratonnerres" din Paris, in mart ie 1 89 3 ,
sosesc 'aparatele telefonice .iar in luna m ai resrtul materialelor.
,

Nu putem preciza exact h�.na în care s-a terminat instalaţia respec
tivă, dar din re1.0luţi·a primarului , pusă pe o oferrtă a unui speoialist in
instalări de telefoane, putem thrage concluzLa că in decembrie 1 893 tele
foanele d ej a funcţi on au . Numati după cîteva luni de la montare însă, se
înregri.strează reclamaţii la primărie, din partea comandamentului de
pompieri şi a comisii lor poliţieneşti că nu mai funcţliona nici un telefon
cumsecade, astfel că in 1 895 se pune problema "reinstalădi telefonului
pentru fun cţi on are . . . " 30•

Incepind din 1 895, Dir ecţ i a Generală a Paştelor ş i TelegMfelor in
stalează telefoane la diverse instituţii, ateliere, fabrici, montarea stilpi
lor pentru linii făcîndu-se cu aprobarea primăriei 3 \ care pretinde ca
lucrările să se facă estetic, cu stilpi drepţi bine finisaţi şi să nu se spargă
trotuarele.

Despre reţeaua telefonică j udeţ eană nu putem face precizări, deoa
rece in documen tele de arh i v ă nu s-au găsit d at e suficiente. Deşi un
dos a r 32 din 1 902 poartă d en umi re a "Instalarea liniilor te l efonice la pre
fectura judeţul u i " , nu elucidează lucrurile. Şi totuşi într-un dosar din
1 903 33 se pomeneşte de anumite linii telefon ice în co ns t rucţie cum ar fi
cea care lega Bacău] cu Tirgu Ocna. Primăria comu n ei Nadisa in noiem
·
brie 1 903, a d u ce la cu noştinţă s ervi ci u lu i tehnic al j ud eţului Bacău că
"pentru construcţia l i n iei t elefonice B a cău Ocn a " a aj uta t cu o am eni
la montarea stilpilor s i do r e şt e confirmarea acestui fa pt pentru ca oa
menii să poată fi pl ă t i ţ i . Deducem că, d acă un centru important pentru
judeţul Bacău, ca Tirgu O cn a este legat cu cen tru l de judeţ, abia acum,
probabil că in jurul anului 1 903, s-a făcut instalarea reţelei telefonice
.

-

.

judeţene.

O etapă importantă în utilizarea telefonului in oraşul Bacău este
modernizarea reţelei telefonice care se face şi aici aproape concomitent
cu aceea din alte mari oraşe ale Moldovei şi ale ţării.
De lucrarea respectivă s-a ooupat aceeaşi Soc·ietate Anonimă Ro
mână de Telefoane, oall' e şi-a propus ca oda tă cu mutarea oficiuLui tele
fonic într-un nou local să aducă " îmbunătăţiri întregului sistem telefo
nic din localitate schimbîndu-se şi sistemul de baterie

m

30 Arh. Stla·t. Bacău, Fondul pr-imărjei, DoSiar nr. 10/1895.
31 Arh. Stat. Ba:cău, Fondlul primăriei, Dosa.r nr. 47/1902.
32 Arh. Stat. Bacău, I<'ondul prefecturii, Dosar nr. 47/1902.
33 Al-b. Stat. l3acăru, Fondul prefectiurii, DOSiac nr. 1 1 3/1903.
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eentmlă, sistem mult superior celu-i actual refăcînd complectamente şi
re�eaua telefonică din cuprinsul muni-cipiului. . . 34•
Lucrarea de reVlizuire şi înlocuire a vech�i reţele telefonice a ora
�ului cu cabluri subterane combinate cu cireui.te aeriene estetic mon
tate a inceput in anul 1 936 şi s-a terminat în 1 937.
Datele privind instalarea telefonului în orw;;ul Piatra Neamţ ş i ju
deţul Neamţ le vom afla prin deducţie, deoarece documentele găsite nu
fac precizări în acest sens.
Dintr-un referat 35 al Grupului de pompieri, din Piatra Neamţ se
constată că în anul 1 896 existau aici telefoane, deoareoe Corpul de
pompieri solicită primă'riei "restaurarea telefonului dintre turnul de
observaţie �i cazarmă".
In acelaşi an, prefectura judevului solicită primăriei Piatra, aprobarea pentru instalarea unui telefon în camera poliţiei care să fie în
legătură cu Oficiul prefecturii şi apoi a se pune in comunicaţie cu co
manda regimentului 1 5 Resboeni spre a coresponda la casuri de in
cendiu . . . ". Primăria aprobă această lucrare şi în anul 1896 telefoanele
respective sînt deja instalate.
După cum se constată şi de la cel·elalte judeţe, primele telefoane
s-au instalat totdeauna la pompieri şi la poliţie. Ori, dacă pe la Jumă
tatea anului 1 896 de abia se face legătu:ra telefon�1că între poliţie şi
pompieri, înseamnă că nici telefonul de la Turnul de observaţie pentru
incendii (cal"e făcea legătura cu cazarma pompierilor) nu era instalat
de mult timp, probabil tot din anul 1 896 fiind pus la inceput numai
acolo, pentru experimenta-re.
ln sprijinul aflării anului cind s-a instalat reţeaua telefonică în
judeţul Neamţ, nu ne vin dedt UJnelJe d OSiare privind statele de plată
ale salariatilor de la servi·ciul tehnic al prefecturii .
Consultînd registrul 36 prefecturii in perioada 1 882-1 900, s e con
stată că pentru prima dată apare un dosar cu titlul ,,Liniile telefon[ce",
in anul 1 896, dosar care nu s-a găsit la arhiva judeţului Neamţ. Pe de
altă parte, după statele 37 de salaTii se constată că manipulanţii tele
foni'Ci prevăzuţi pentru fiecare subprefectură eratu încadraţi incepind
din apri-lie 1 898, iar din alte state se constată că cel mai vechi manipu
lant telefonic era angajat din 1 897. Se poate conchide deci că lucrărille
de instalare a reţelei telefonice judeţene au inceput în anul 1 896 şi
s-au extins treptat.
·

Modernizarea reţelei telefonice din Pti.atra Neamţ se ia în discuţie
in septembrie 1 937 38 cînd primăria in urma referartului favorabil al ser
viciului tehnic, dă autorizaţie Societăţii Anonime Române de Telefoane
pentru lucrările de refacere a reţelei te'l efonice din ornş. In noiembrie
1 937 lucrările sînt deja termina/te, aceasta reieşind din faptuU. că se
34
35
36
37
38

Arh. StJat. Bac;i.u, Fondrul ,primăriei, Dosar !!l'I". 1 28/1936.
Arh. Stalt. Piatra Neamţ, Fondu:l prefeotu'I"ii, Dosa!" nr. 6/49, 1896.
Arh. Stat. PiaJtro, Fondul prefect>uri1, Opisu pe 81Ilii de lia 1882-1900.
Arh. Stat. Piatra, Forulu.J. prefeoburi:i, Dosar nr. 10/6.1.1898--;1 899.
i\.rhivele Stat. Piatra Neamţ, Fondll.l:l pi'Iirnărdei, Dosa'I" nr. 119/1937.
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dispune plata pentru refacerea trotuarelor deteriorate cu ocazia instalării
cablurilor telefonice.
Un caz interesant in sensul temei prezentate este acela al fostului
judeţ Dorohoi. Aici, reiese că s-au instalat mai intii telefoanele în j udeţ
şi apoi în oraşul Dorohai, capitala j udeţului. Iată ce se scrie intr-un
proces verbal 39 al Consill i ului comunal ali. urbei Dorohoi, din 27. 1 . 1 898 :
,, . . chl primar supune cnsi!liului că este notoriu că in tot j udeţul s-au
instalat telefoane, că toate comunele sint legate şi intre ele şi cu reşe
dinţa judeţului, aşa că, corespondenţa se face cu mare înlesnire. Numai
comuna noastră a rămas mai in�poi. . . " .
In concluzia aces,tui act se arată hotărîrea Consiliului comunal de
a se procura 40 de stilpi pentru i nstalarea telefon'Uil.ui l a primărie, poli
ţie şi serviciile dependente de poliţie.
In iunie 1 898, se primeşte aparatura n ecesară pentru instalarea tele
foanelo·r iar in iulie 1 898 este deja montată, aceasta reieş.i nd din tr-o
adresă a prefecturii către primărie prin care se arată că s-a tipărit
" charta telefonică a judeţului" şi roagă să se afişeze in oficiul acelei
prirnării lîngă atp ai"atul telefonic .
In fostul judeţ Putna se poate vorbi de o reţea telefonică din anul
1 9 0 1 , aceasta rezultind d i n diverse recipise prin care comunele vărsau
către prefectură sume provenite din serviciile teU.efonice. In acelaşi an
se pune problema definitivării reţelei tellefonice ; 3 1 comune din judeţ
îşi alocă sume în bugetul anului financiar 1 9 0 1 - 1 902 pentru consbruc
ţia şi întreţinerea liniilor telefonice 40•
In anul 1 9 0 1 erau deja în construcţie 25 de linii telefonice care
erau legate pri n centrală cu prefectura.
Liniile telefonice unnau să lege printre altele looalităţi�e Focşani,
Odobeşti, Putna Sacă, Mărăşeşti, Pufeşti, Adjud, Sascut, Hallta Negri,
Urecheşti, Halba Bâlca.
Pînă in februarie 1 902 erau instalate la comunele judeţului Putna
1 7 apai'Iate telefonice urmînd să se comande " alte 1 9 aparate pentru
completarea reţelei din tot judeţul".
In anul 1 902 se pune problema legăturii telefonice intre judeţele
Putna şi Tecuci printr-o linie specială introdusă intre oficiile Mărăşeşti
şi Tecuci, aoeastla reieşind dill'ltr-o adresă a Direcţiei Generale a Poştelm,
Telegrafului şi Telefonului către prefectu�ă, pr:in care se adruce la cunoş
tinţă aprobarea in acest sens.
Referi tor l'a data instalării telefonului in oraşul Focşani, capitala
judeţull·ui Putna , din materialelle consulltate nu se pot face precizări.
Presupunem că aceasta s-a realizat cel tirziu odată cu montarea reţeU.ei
telefonice judeţene. In ori·ce caz la prefectu11a judeţului, din Focşani, in
1 9 0 1 , exista instalată centrala telefonică care făcea legătura cu cele
25 linii telefonice j udeţene, aflate in construcţie.
In 1 905, numărul aboml!ţilor telefoniei crescuse deja, aşa cum re
Z'Uiltă din memoriull iscălit de peste 100 ootăţeni care cereau "înfiinţarea

39

4o

Arh. St:alt. Botoşană, Fond'llll Rrefecturid, Dosar 24/1898.
Arh. Stalt. F�. FoindiW. Prefecturii , Dosar 45/ I9al .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

174

-------

E. URSESCU,

A.

GARABEDEANU, M. NICA

------

sucursa:lei în centru[ oraşului pentru o mai grabnică comunicare cu
poşta, telegraful şi telefonul •1
. La 26 oct. 1 907 se desfiinţează oficiul telegrafic-poŞJtal Foeşani pe
m oti v că nu produce venit suficient" 42•
In acelaşi an, Direcţia G enerală a Pa ştelo r , Telegrafului şi Telefo
nului cere aprobarea primăriei pentru instalarea unui telefon la Gara
Foc•;; a ni şi la locuinţa şefull u i staţiei II de întreţinere.
In 1 9 36, se trece ila efectuarea lucrărilor în vederea introducerii
telefoniei automate în oraşul Focşani aşa după cum rezultă din procesul
verbal 43 încheiat în 2.1II . 1 936 între serviciul tehnic si Societatea Ano
'
nimă de Telefoane, din care reiese că este n ecesar să se execute' · o serie
de reparaţi i cauzate de mutarea oficiului teleforuic în " . . . strada Mar�
a Unirei nr. 1 9 0 . . . prin sistematizarea reţelelor te�efonice". Această
modernizare a necesitat unele modificărd ale reţelei electrice din oraşul
Focşani, ceea ce a impus o colaborere strînsă între inginerii uzinei
electrice şi S.A.R.T., tratativele privind reparaţi:ill.e şi procurarea de ma
teriale extinzindu-se şi pe parcursul anului 1 937.
Un alt judeţ din Moldova i n care telefonia a pătruns de asemenea
tîrziu este Tecuci. Acest lucru îl aflăm dintr-o adresă (decembrie 1 90 1 )
d e răspuns a prefecturr-ii j udeţuJ.ui Tecuci către Direcţia Generală a Paş
telor, Telegrafelor şi Telefoanelor in care se scrie 44 : "Avînd în vedere
că in cursul acestui an s-a lucrat o reţea te�efonică întinsă şi care este
pusă deja în exploatare . . . " se decide angajarea unui şef de cantonieri,
şi doi cantonieri, pentru întreţinerea reţelei telefonice a judeţului. Se
instalaseră posturi telefonice la administraţia financiară, jandarmerie,
parchet, prefectură şi in 24 comune.
Despre j udeţele Suceava şi Vaslui nu s-au găsit decît datele privind
modernizarea reţelei telefonice care are loc în anii 1 9 35-1937 45 şi res
pectiv 1 9 39-1 940 46•
In aceeaşi perioadă, în j udeţul Suceava se înfiin ţează linii telefonice
pe tot cuprinsul judeţului. Intr-o adresă a S.A.R.T. (mai 1 934) către
prefectură se arată că judeţull Suceava, nu are o reţea proprie de tele
foane, toate posturile fHnd legate doar ila of·idile telefonice cele mai
apropiate. In anul 1 930 47 mai exist au încă unele comune importante
ale j udeţului, sau plăşi (ex. : Iil.işeşti, Arbore, Dragomirna), în care nu
existau telefoane. In apriHe 1 935, Consill.iul comunal "aprobă necesitatea
înfiinţării de linii telefonice în întreg juldeţw con:f'ocm devizului asupra
acestor lucrări pe suma de 1 4 4 3 000 lei. . . " .
Cu ocazia modernizării, comunele se conectează la central ele tele
fonice instalate la preturile plăşilor aşa cum reiese din următoarele 48 :
•

.,

4 1 Arh. Stat. FOCŞiaJI'li , Fondul Prefeotrurii, Dosar 64/1905.
42 A·rh. Stat. Focşani, Fondrul Brefecturii, Dosar 35/1907.

43 Arh. Stat. J�))cşarui , Fondul Prefecturii, DoS&' 154/1936.

44 Arh. Start:.
45 Arh. Stat.
46 Arh. Stat.
47 Arh. Stat.
Arh. Stat.

48

Tecuci, Fondul prefeoturdd , Dosar n.r. 1 2/190,1.
Suceava, FondUJl prefec:Wrii, Dosar nr. 29/<i.934.
VasliUii , Fondul prefecturii, Dosalr nr. 5/1939.
SuceaVIa, Fondul prefecl7urid , DoSar m. 12/-1926.
SuceaVIa, Fondul .prefectrid
ur , Dosar nr. 29/1934.
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"S-au demontat de la oficiul telefonic Ilişeşti !Liniile telefonice ale co
munelor Braşca, Bălăceanca, Stroieşti, Zăhăreşti, Liteni, Stupca, Dră
goeşti, Vorniceni, Lucăceşti, Măzănăeşti şi s-au montat la aparatul schim
bător Instalat in localul preturii, astfel că, convorbirile intre aceste
comune şi intre ele şi pretură se fac direct prun �egăturile ce se dau
de la centrala · preturii. . . " . S.A.R.T. a inceput lucrărill.e in 1 935 şi le-a
terminat in 1 937, ultimeie instalaţii fiind montarea liniei judeţene de: la
centrala preturii plăşi!i Ilişeşti pînă la prefectura judeţului Suceava şi
montarea centralei judeţene in palatul adminstrativ.
Pe cind sistemele de comun icaţie cu ajutorul telegrafu�ui elec
tric şi telefonului ajunsese intr-o fază avansată şi la o largă răspîndire,
o nouă posibilitate de comunicaţie la distanţă se dă la iveală ; este vorba
de comunicaţia cu ajutorul undelor electromagnetice in care ştirile odată
transmise de la sursă ajung la destinaţie cu viteza lumillli i .
Primele încercări 49 de telecomunicaţie fără fir au fost făcute in
1 896 de către Popov şi Mareoni, dar cel care a brevetat şi continuat

e�perimentările in acest domeniu perf.ecţionind mereu aparatele sale
a fost Marconi. La acea dată nefiind încă inventate tuburile electroni,ce
se foloseau ca elemente principale, coheroruil lui Branly pentru recep
ţia semnalelor telegrafice, iar pentru emisie un edator cu scintei ali
mentat de la o bobină de illlducţie, apoi arcul ell ectric şi mai tirziu
alternatorul.
Progrese deosebit de importante au loc în sistemU!l. de telecomu
nicaţii prin rad�o. o dată cu inventarea şi perfecţionarea tuburilor elec
tu--on ice (in 1 904, Fleming, bazat pe fenomenul emisiei de particuie des
coperit de Edison, în 1 883, inventează dioda, iar in 1 906, Lee de Forest,
trioda).

Telegrafia fără fir (T.F.F.) reoozată practic la începutul secolului
nostru, a fost foarte curînd experimentată şi utilizată in ţara noastră.
Prima staţie de T.F.F. a fost instalată in 1 905 in portul Constanţa şi
avea o rază de acţiune de 600 km deservind vasele ce navigau in Ma
rea Neagră. Posturi analoage mai erau montate şi pe patru vase ma
ritime .
,

In afară de staţia T.F.F. instalată în 1 9 1 5 de către N. Vasilescu
Karpen, după război au mai funcţionat multe posturi de T.F.F. dar nu
mai pentru realdzarea unor comunicaţii speciale, în navigaţii sau in
armaltă.
In 1 928 ia fiinţă "Societatea de difuziune radio telefonică din Ro
mânia" sub conducerea lui Dragomir Hurmuzescu. Societatea, bazată
in principail. pe aportul statului, incepe construir-ea postului de radio
emisie Băneasa, care in toamna anului 1 929 se termină, avind in antenă
o putere de 1 2 kw nemodulJaţi. In anul 1 935, se mai ins1Ja:lează un post
de radioemisie, PEj ullld e lungi, cu o putere de 1 50 kw, la Bod, ilîngă
Braşov.

49

I. N. Bucur, I. G. Stănescu, M. Malcoveist'u, Din istoria electricitiiţii, Bucu
reşti, 1966.
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La Iaşi 50, problema înfiinţării unui post de telegrafie fără fir se pune
încă din 1 9 2 1 , cind Direcţia radiocomunicaţiH>or din MinisteTU!l Comuni
caţiHor soHcită Primăriei din Iaşi găsirea a două clădiri pentru insta
larea postului T.F.F. de emisie şi recepţie.
După mai multe încercări nereuşite, primăria rnu găseşte localurile
necesare şi aparatura destinată pentru acest post, sosită in 1 924 este
luată in primire de căt.re profesOI"Ul Bedreag şi depusă Ja Univeniltate.
Aparatura cuprindea un emiţător cu lămpi "telefunken" cu puterea de
5 kw in antenă, a.ll. imentat de la o uzină prop�ie. Antena de formă tri
unghiulară, trebuie să fie susţinută de trei pilon� · metalici de. 8 m
���.

Acest post era destinat să asigure legătUJ'i radiotelegra:fri.ce pînă la
o distanţă de 2 000-2 500 km şi radiotelefonice pînă la 1 200 km.
Datorită unor tergiversări !legate de aprobarea terenului din Copou
(in vecinătatea stadionului) pentru construirea clădirii postului de emi
sie şi a antenei şi dart:orită lipsei de fonduri (alocate de stat abia in 1 927),
se ape[ează la subscripţia publică (suportul de beton pentru antenă pre
cum şi montarea pilonilor de susţinere fusese constr:udţi prin subscripţie
in anul 1 926).
Fondur-ile adunate prin subscripţie publică de către o comisie nu
mită de primărie erau cu totul insuficiente pentru defrinlirtivarea lucrării,
in valoare de 900 000 lei.
Postul de recepţie a fost instalat provizoriu spre sfîrşitul anului 1 924
in turnul Goliei unde s-au făcut amenajări speciale la două din incăpe1'1ile existente.
In cele din urmă s-a pus in funcţie acest post T.F.F., dar pentru
scurtă durată, deoarece aparaltele erau deja depăşite faţă de data fur
nizării lor.
Problema realizării unui studăo de radiodifuziune in orasul Iasi
' se
pune din anul 1 935 5 \ cind primăria oraşului menţionînd tradiţHle cul
tura!l-artistice ale Iaşului soHcită "Societăţii de radiodifuziune" din Bucu
reşti, înfiinţarea unui post de radioemisie la Iaşi.
Şi in anlii Ulrmători există preocupăiri pentru rezolvarea acestei pro
bleme, totuşi abia in 1 941 52 se înfiinţează la laişi postul "Radio Moldova"
in actual'llll local al Studioului radio Iaşi.
Pentru celelalte judeţe s-au găsit foarte puţine date privind siste
mul de comunicaţie fără fir. Astfel, in judeţul Neamţ 5 3 se pune pentru
prima dată problema ins:tală·rii unui post radk�telegrafic in septembrie
1 923. La solri.citarea Inspectorarbului P.T.T. Iaşi sint convocaţi de către
primărie industriaşii şi comercial!lţii din urbea Piatra unde [i se prezintă
avantajele sistemulU'i de radiotelegrafie şi li se propune să contribuie
cu bani pentru instalar-ea postull'Uii radiotelegrafiJC din localitate fapt cu
care toţi sint de acord şi semnează. Iată cum este prezentată n�ita1Jea
50
5

1

52
53

A·rh.
Arh.
Arh.
Arh.

Stat. Ia�i, Fondul �. Dosar M. 275/-1921 .
Stat. laşi, Fondiu:l primăriei, Dosair nr . 298/1935.
Sta!t. laşi, FOilidlul pcimăriei, Dosar nr. 138/1941.
Stat Piialtre Neaanţ , Fondul preflelcturii , Dosar 52/tlr72-1923.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

17

DIN ISTORIA TELECOMUNICAŢIILOR IN MOLDOVA

177

i ntroducerii acestei noutăţi tehnice intr-o adresă a Societăţii Radioro
mâne care luase naştere în ţară in această pe'l'ioadă : "Cunoscută fiind
dori nţa populaţiei, a oamenilor de comerţ, a industriaşilor şi comercian
ti l o r de a avea cît mai curînd instalate posturile radio-telegrafice,
c:u·e vor folosi cocespondenţei urgente, ,,Sodetatea Radioromână, face
apel şi la iniţiativa privată, pentru ca, cu sumele ce va contribui, să
se poată duce la îndeplinire şi desăvîrşi cit mai curind instalarea pos
turilor de telegrafie fără fir atît de necesare şi atit de aşteptate de toată
l um ea . . . •·.
In aceeaşi lună a anului 1 923 primăria cere relaţii Inspectoratului
P.T.T. 8 Iaşi asupra costului unui post de T.F.F. Din documentele
existente nu reiese cîn d s-a terminat postul de T.F.F. din Piatra, dar se
deduce cu claritate că în 1 925 54 deja funcţiona.
ln aceeaşi pe!"ioadă cu posrtul de T.F.F. de la Piatra Neamţ s-a
construit şi cel de la Galaţi. Acest lucru îl aflăm dintr-o adresă 55 din
anul 1 925 a Direcţiei Generall e a P.T.T. către Primăria la.<?i, în care se
arată că statul nu are fonduTi penrtru construcţia clăd!ir.Uor posturilor
de T.F.F. şi că este necesar ca oraşul respectiv să suporte aceste chetl
tuieli arătînd că " în aceste condiţiuni s-au realizat posturile din Timd
şoam şi Cluj şi se continuă acum �uorările la Constanţa, Galaţi şi Cer
năuţi. . . " .
Evoluţia radiocomunicaţiiJor a căpătat o adevărată .cot1tură după
tr�cerea ţării noastre la construcţia socialistă, cînd in majoritatea ora
şelor mari ale ţării au luat fiinţă studiouri de rad io.
Astăzi, cînd electronica a ajuns la noi in ţară intr-un stadiu înalt
de dez\'oltare, cînd sîntem în ajunul aplicării televiziunii in culori, cind
î n lume se realizează transmisii prin sateliţi la sute mii de km, vechide
sisteme de comunicaţie la distanţă ne apar rudimentare, dar, nu tre
buie să uităm im portanţa pe care au avut-o in etapa lor de apariţie şi
contribuţia pe care au adus-o la dezvoltC�Jrea civilizaţiei umane.

L'II ISTORIQUE DES TELECOMMUNI CATIONS DANS LA MOLDAVIE

Dans le pre&en.t ouvrage l'anxteu.r ni/PPOrte des nouvehles dates conceman.tes
a l'evolution des sys temes des telecommunăcati.oos en Moldalvie.
Apres une coUJrte et generale presen<tatdon s urr l'evolu1ion de la teleg·oophie
pu.i.s de la telephonâe et :raddoOOolmi. qllle mondWale et lllalbioniall.e on e�91b1ie les mo
men ts les plus i� de l'appari1ion et de developpement de ces systemes
dans les prilncipaJ.es villes et ddstriots de la Moldavie.
L'ouvrage impose la necessăte de completer la docwnent:ation pour l'organ·i 
sation d'une sectd.on de teleoomruruicatliions
m
aupres de Musee PoLi·tec hnique de
Jassy, puis, elle a fOI'I!IliUlf les etap.es les p1Jus :i!mportantes de deve.l.oppement de
la teh?graphie et de la telephonde.

54 A'l'h . Stlalt. P. Neamţ, FondUil p:rdmăried, Dosac 34/186----1 925.
55 Arh. StaJt. Laşi, Foln.dUil primăriei, Dosar 275/1921.
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La premiere lignc telegraphiquc de �a Moldavie c'etait celle de Cerna utzi
Iassy-G alatzi et on l'ava,j.t comanence-r de coos•.ruire ă la fin dC' 1 854.
Le probll�me de :te lecommunicao:ons .tell�g.raphiques pst •esol u defini tive
ment entre 1898-1900 Jl8T' la conSJtruoticm des reseaux d htr:c:uelles.
Le premier ville de la Moldavi e ott 0111 avait i n t rod ui t le •telephon e s'etail
Jassy ( 1882). Dans les annees suivan:tes on l'avait introduit et dans les autrcs
v i l l es importantes cornme : Gal•atzi (1887), Botochnny ( 1 893), IJ..o'lcău (1 893), Piatra
Neamtz ( 1 897), Dorohoi (1 898).
LI"S autres etapes im,poi'Itantes qui sont tratees dans l'ouvrage so nt celles que
concerne la realisation des reseaux teh�phon iqucs districtuelles, des lignes de lÎiaÎson
entre des diverses d<ist'l"ictes et la mod.emisaHon de IT'e seau telep honiq ue construite
da.ns la periode de 1935-1940.
L'ouvrage parle tangentiellement et de telegraphie sans fil.
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