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R.A.T.E. C. IAŞI - UN SIT DE ARHEOLOGIE INDUSTRIAL

La sfârşitul secolului al XIX-lea Iaşul cunoştea un proces de industrializare şi
modernizare determinat de două mari realizării cu implicaţii majore în domeniul economic,
social şi cultural: iluminatul electric şi introducerea tramvaiului electric.
Apariţia tramvaiului electric ca mijloc de transport în comuq se datorează lui Werne�
van Siemens, care în anul 1 879 prezenta la o expoziţie de la Berlin primul tramvai
experimental. In anul 1 88 1 , Karel van de Poele, un americari de origine belgiană, construieşte
primul tramvai electric asemănător cu cele realizate mai târziu. Siemens preia ideea lui Karel
var� De Poele şi în anul 1 88 1 pune în funcţiune prima linie de tramvaie din lume, în cartierul
Gros Lichterfeld din Berlin, dotată cu vagoane construite de acum pe scară industrială.
Multă vreme tramvaiul electric s-a aflat în concurenţă cu tramvaiul cu cai şi, cu toate
că îşi dovedise superioritatea, a trebuit să lupte împotriva companiilor care îşi vedeau afectate
interesele. Astfel, în Bucureşti, tramvaiele cu cai, introduse în anul 1 87 1 , au continuat să
circule până în anul 1 929 deşi în anul 1 894 s-a introdus şi primul tramvai electric din ţara
noastră cu lungimea liniei de 5 , 5 1 2 km.
in anii următori s-au introdus tramvaie electrice în oraşele Timişoara, Brăila, laşi, Galaţi astfel:
Localitatea

Bucureşti
Timişoara
Brăila
Iasi
Galaţi

Anul
1 894
1 899
1 899
1 900
1901

Lune.:imea liniei
5 , 5 1 2 km
1 0 ,3 1 5 km
1 3 , 3 58 km
1 7 ,307 km
1 3 200 km

� e observă că în Iaşi exista în anul 1 90 1 cea mai lungă linie de tramvai din ţară.
In ar�ul 1 898 societatea germariă A.E.G. a câştigat licitaţia pentru concesionarea
tramvai�lui electric din Iaşi şi a trecut la executarea lucrărilor. Pe lângă dotarea cu vagoarie se
.
cons�rUieşte staţi�nea centrală (uzina electrică) , remiza pentru tramvaie (depou!) , liniile şi reţeua
de alimentare. Uzma electrică cuprindea o sală de maşini, o sală de cazar�e, săli de atelier şi în
subsol camera de acumulatori. Era echipată cu trei grupuri electrogene cu motoare cu abur de 200
CP fi �care, generatoare de curent continuu de SOOV cu o putere totală instalată de 360 kw şi o
batene de acumulatori încărcată de un generator electric de 600 KWJ S OOV .
.Trai?va� ele erau de tip A.E. G . , închise cu geamuri şi cu o singură clasă. Existau şi
tramvaie fngonfice pentru transportul cărnii spre Abator, vagoarie pentru măturatul şi pentru
stropitul străzilor.
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În anul 1 924 laşul era dotat cu 35 de vagoane, din care 1 9 cu motoare Gramme de 1 8
CP ş i 1 6 cu motoare d e 3 5 CP produse d e firma A.E.G.
După anul 1 9 1 6 Societatea A.E.G. a trecut la administratia locală Datorită celor două
războaie mondiale, investiţiile au fost minime, astfel încât vagoan�le r-.....,.
�!ill
de tramvai din primele tipuri au circulat multă vreme. Până în anii
1 970 - 1 973, încă se mai găseau tramvaie din primele tipuri, iar
bazele de întreţinere au rămas cu mici modificări cele originale.
Un sector principal era Atelierul de tâmplărie, numit
" , deoarece vagoanele aveau cupeu! din lemn. Şi astăzi
lemnăria
"
arată la fel ca acum o sută de ani. Există în dotare o maşină de
rindeluit, o freză pentru realizarea găurilor pentru cepuri, un
polizor pentru ascuţit dălţi şi cuţite, toate produse de firma Fleck
Sohne din Berlin ( 1 900) . Tot aici se află un fierăstrău cu panglică,
produs de Herman Lemii.ke din Nuremberg ( 1 9 1 0) , care are şi
dispozitivul necesar lipirii benzilor, precum şi un strung pentru
lemn cu batiul realizat din grinzi de stejar.
În atelierul de bobinaj s-au păstrat trei aparate de măsură
cu inscripţia A.E. G. o maşină pentru izolarea în două straturi cu
bumbac a conductoarelor de cupru, o instalaţie de impregnare a
bobinelor în vid cu o pompă produsă de Koster - Kompresor
Fabr. , No. 466 1 2 Erbaut din anul 1 922, precum şi un capac din
Fierăstrău circular
anul 1 900 pentru fixat rotoarele.
Herman
Lemuke, 1 9 1 0
Sectorul boghiuri are în dotare o presă hidraulică pentru
presat roţile pe osie cu o pompă cu pistoane originală produsă de Fried
·

1,'

'

Krupp Gruson Werke ( 1 9 1 8) .

În depou se mai folosesc şi astăzi patru verine (cricuri manuale)
pentru ridicat vagoane, produsă de firma Alfred Tode din Berlin ( 1 927) .
În sectorul reţele există un turn pentru intervenţii la reţeaua de
contact, prevăzut cu un cărucior pentru deplasare pe linie, care este
folosit şi astăzi numai în interiorul depoului. intr-un colţ al depoului
se află uitată o cabină metalică de la primele transformatoare folosite
pentru iluminatul stradal.
Cric manual Alfred Tode, Berlin, 1927

O piesă rară este un ceas pendulă mamă" pentru instalaţia de
"
ceasificare cu inscripţia A.E. G. pe cadran, dar produsă
de Rifler-Munchen DRP 1 00870-3074.
Cele mai spectaculoase sunt cele două vagoane
de tramvai restaurate cu ocazia împlinirii a o sută de ani
de transport electric la Iaşi. Un vagon este pentru
transportul călătorilor şi celălalt este o măturătoare de
zăpadă. Ambele vagoane sunt în perfectă stare de
funcţionare. Vagonul de călători este folosit din aprilie şi
până în octombrie ca tramvai de promenadă în weekend,
fiind un punct de atracţie pentru turişti şi localnici.

Tramvai A.E.G., 1898, Germania.
Este pus în circulaţie vara pentru agrement
În depou! R . A .T. C . -ului există şi un şa s i u de vagon şi un truc , care prin restaurare, a r
p u n e î n c i rculaţi e celebrul "tramvAi de Sărărie", insă sunt necesar-e fonduri importante.
In cadrul programului de arheologie industrială iniţiat d e Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii
"Ştefan Proco piu" principale obiective sunt clasarea conservarea şi valorificarea muzenJŞ,
valorilor de p a tri m o n i u in,cjy:;; trietl �i infiintarea MU:l�Ulul tramvaluiu! ia Iaşi.
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Toate aceste valori existente încă la R.A.T. E.C. laşi ar putea să dispară dacă nu se iau
măsuri urgente pentru clasarea şi prezervarea lor.
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Abstract

In 1 898, the German society AEG won the auction for the development of the electric
tramways in Iasi and started carrying out the work, their inauguration taking place in 1 900.
The present common transportation company, RATEC Iasi, could be assimilated to a site of
industrial archaeology, as it owns the oldest building of the quarters of the Tramway Society as
well as many machines used at the maintenance and repairing work of the wagons and of the
contact network. Thus, the carpentry workshop is even nowadays hosted in the old building
and stiU has most of the 1 900 equipment: Fleck Sohne grinder macte in Berlin, Herman Lemuke
circular saw made in Nuremberg, etc. Other interesting machines owned by the society are:
Alfred Tode jack screw, dated to 1 900 as well as a hydraulic press for pressing axle wheels
made by the renowned company Fried Krupp Gruson Werke in 1 9 1 8 .
"Stefan Procopiu" Science and Technique Museum collaborates to RATEC Iasi for the
preparation of a common project for the conservation and presentation of the technical
cultural heritage, mobile and immobile, with the aim of founding a Tramway Museum in Iasi.
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