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Meşteşugul fabricării şi prelucrării hârtiei este vechi şi încetăţenit de timpuriu în
Transilvania 1, dovadă. mulţimea morilor de hârtie de aici 2 . În zona Sebeşului au
3
funcţionat -se ştie - cele de la Lancrăm (1637 - 1658) şi Strungari (1774-1848)4.
Altele au existat la Alba Iulia5 , Vinţul de Jos (1788-1800) 6 , Miceşti 7 ori Aiud 8
( 1699-1 71 7; 1821-1848), administrate de Capitlul romano-catolic de Alba Iulia.
Deşi se găsea materia primă din abundenţă, la începutul secolului al XIX-lea
producţia de hârtie din Transilvania era dependentă şi concurată de fabricile din Austria
şi Boemia9 • În acest context apare Fabrica de hârtie Petreşti 10 - la 3 km nord de Sebeş 11
- ale cărei începuturi sunt semnalate documentar încă din 1852 12 , după cum plastic scria

*

Comunicare prezentată în cadrul celei de-a 4-a ediţii a Atelierului Internaţional de Arheologie
4-th industrial archaeology workshop, Baia Mare, 29 septembrie-3 octombrie 2004.
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feudalizmuskori tărtenetenek văzlata (II) 1712-1848, în St .Univ. Babeş-Bolyai, Cluj, Series Historica,
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6
Ghe. Cornescu, Monografia comunei Vinţu de Jos. 755 de ani de atestare documentară 1248-2003, Ed.
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secolului al XIX-iea., Bucureşti, 1955, p. 8-20 cu bibl.resp.
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Programm des evangelischen Unter-Gyrnnasiums A-B. in Mtihlbach, 1881 I 1882, Sibiu, 1882, p. 24.,
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Bămuţiu: „fabrica de papir mecanică construită după sistem nou„. adică cea de la
Sânt-Petru, Petreştii de azi... lângă Sas Sebeş " 13 .
Construită între 1853-1854, aceasta evoluează lent, producând hârtie din
zdrenţe şi având în 1856-1858 o putere instalată de 600 CP. Alte fabrici mecanice de
„papier" funcţionau atunci la Zărneşti şi două mai mici la Braşov şi Gurghiu. Arsă şi
reconstruită în numeroase rânduri, schimbând mai mulţi proprietari în 15 ani , fabrica
suferă de lipsa de capital, deşi se încearcă începând cu 1866 fabricarea celulozei şi din
pastă de lemn şi introducerea tehnologiilor modeme .
Începând cu 1873 fabrica este vândută societăţii austriece „NEUSIEDLER
AK.TIENGESELLSCHAFT FUR PAPIER FABRICATION", alături de cele din
14
Buşteni şi Prundul Bârgăului . O nouă maşină de fabricat hârtie sporeşte capacitatea de
producţie la 3.500 tone /an. După preluare se introduc noi procedee pentru fabricarea
hârtiei din pastă de lemn de brad, 15 din 1876 dezvoltându-se secţia pentru defibrarea
lemnului de la „Beierwerk" (cu 2 turbine de 270 CP şi un electromotor de 300 CP, cu o
producţie de 60 vagoane pastă I an, pentru care utilizau 2.550 mc lemn), iar începând
cu 1880 secţia similară de la „Buha" (la 2 km în aval de Petreşti, la Sebeşel, cu o
turbină de 200 CP şi o producţie de 58 vagoane pastă/an, utilizând cca 2.500 mc lemn).
Acesta era adus prin plutărit 16 - cca 60 - 90 km - de pe Valea Sebeşului, fiind
depozitat prin prundişurile din apropiere - cumpărate, cca 20 iugăre - unde funcţionau
neîntrerupt joagăre. Noile tehnologii adoptate fac ca la sfărşitul secolului fabrica 17 să
fie una dintre cele mai mari, bine cotată din Transilvania şi Ungaria, ajungând să
producă în 1912 cca 6.000 t hârtie/an, pentru care se consumau anual cca 800 vagoane
combustibil. Numărul de muncitori varia între 420 şi 450. Din 1894 de pune în
funcţiune la Fabrica de hârtie Petreşti o centrală hidroelectrică auto-producătoare,
având o putere instalată de 530 CP, iar în generatoare de 110 KW 18 . Începând cu anul
1921 fabrica devine Societate pe acţiuni de sine stătătoare 19 , „ Fabrica de hârtie
Petrifălău S.A" (Peterfalvy, Neusidler papirgyar tarsulat"), cu un capital social de
5.000.000 lei, subscris de Banca „Marmorosch Blank" & Co. Bucureşti, Societatea
Neusiedler A.G. din Viena şi alţi acţionari, acesta sporind an de an şi ajungând în 1938
la 120.000.000 lei. Din 1936 primeşte denumirea „ Fabrica de hârtie Petreşti Societate Anonimă Română'', cu sediul în Bucureşti., ajungând în 194 7 la un capital de
1, 2 mild.lei. Dupt naţionalizare „Fabrica 1 Mai Petreşti" avea un capital recalculat de
149.960.000 lei.
După retehnologizarea amintită la sfărşitul secolului al XIX-iea, noi
modernizări s-au făcut în 1926, când s-a introdus o nouă maşină (nr. III), producţia
anuală sporind la 6.600 tone, iar în 1930 secţia de la „Buha" este mutată în interiorul
fabricii, noua instalaţie pentru producerea pastei mecanice de lemn fiind compusă din
două defibratoare, acţionate cu motoare Diesel, cu o producţie anuală de cca 550

S. Bămuţiu, Papiru-charteia.Fabrica de papiru, în Transilvania, an VI, nr. 3, 1873, p. 24 -28.
V. Wollmann, Arheologie industrială, A. Iulia, 2003, p. 111.
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I. Raica, Din istoricul industriei forestirere de pe Valea Sebeşului. în Apulum, XI, 1973, p. 839-849;
pentru descrierea plutăritului cf. A. Amlacher, Wanderungen în Miihlbachgebirge, în Jahrbuch des
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vagoane de pastă, vechile instalaţii de la „Beierwerk" şi „Buha" fiind scoase din uz 20 ,
iar în clădiri amenajându-se locuinţe muncitoreşti, devenite o colonie a fabricii.
Folosind la începuturile sale forţa hidraulică a râului Sebeş, iar ca materie primă
zdrenţe de in şi cânepă, fabrica producea în 1860 - cu cca 230 muncitori - hârtie
bătucită şi conglutinată - circa 600 tone I an • ajungând prin modernizări, adaptarea la
pastă de celuloză din lemn ori din paie -adusă din ţară - şi introducerea noilor
tehnologii la sporirea producţiei, cifrată la 6.000 tone/an în 1938 21 . Forţa motrice se
producea prin turbine hidraulice, maşini cu vapori şi motoare Diesel . Producţia era
diversă, de la hârtia sortată, pentru fabricarea bancnotelor, pentru tipărirea ziarelor,
hârtia de ţigări, pentru tipar, de desen, uz comun ori scris, etc., principalii Earteneri
comerciali fiind în întreaga ţară cât şi în Ungaria, Bulgaria, Austria, ori Irlanda 2 .
Perioada anilor 1948-1989 marchează o etapă distinctă în istoria fabricii 23 ,
caracterizată prin revendicări salariale, sporirea şi diversificarea producţiei, etc. De la
cca I.OOO muncitori câţi număra în 1989, fabrica de azi - din 2.000 societate pe acţiuni
cu capital privat - „S.C. PEHART S. A. PETREŞTI" cu cei peste 300 angajaţi, s-a
adaptat din mers la cerinţele economiei de piaţă, realizând o producţie 24 diversă şi de
calitate - binecunoscută în ţară şi străinătate - precum şi tipărituri on lucrări de
prestări servicii pentru populaţie.
Studiul de faţă descrie şi prezintă în imagini 25 - unele realizate e cunoscutul
fotograf sebeşan Viktor Cloos (1890-1976) 26 - maşinile folosite la fabricarea pastei din
lemn27 (tip Dekel, acţionate Diesel, cu 2 tamburi, cu o capacitate de producţie de 10
20

I.Raica, op. cit., p. 276.
Cf. Filiala Alba a Arhivelor Naţionale.Fond Fabrica de hârtie Petreşti, nr.23 I 1944-1949; V şi Filiala
Arhivelor Naţionale Deva, Fond Scaunul Săsesc Sebeş. Fabrica de hârtie Petreşti, passim
22
Heimatbuch Petersdorf, Reimlingen, 2002, p. 147.
23
cf. L. Palihovici, Fabrica de hârtie Petreşti, în Indrumător în Arhivele Statului .Judeţul Alba,
Indrumătoare arhivistice, nr. 24, 1989, p. 314-316.
24
Heimatbuch Petersdorf, p. 148-152.
25
ln colecţiile Muzeului « Ioan Raica » din Sebeş se află „INVENT ARUL TEHNIC. Planuri şi
fotografiile maşinilor de la Fabrica de Hârtie Petreşti. Societate Anonimă Română." Acesta cuprinde un
număr de 23 fotografii alb-negru, realizate de cunoscutul fotograf sebeşan
Klos - cu dimensiunile de
29, 5 x 24, 5 cm, respectiv 16, 5 x 22, 5 cm - şi grupate pe planşe numerotate astfel : 136 - Motor
Diesel ;Vedere de ansamblu a Fabricii; 137 - Maşina pentru curăţit lemnul şi fierăstrăul pentru tăiat
lemnul pentru fabricaţie; 138 - Instalaţia nouă de fabricat pasta mecanică de lemn (din anul 1930); 139 Maşina de deshidratat pasta mecanică de lemn (instalată în anul 1930); 140 - Instalaţia veche de fabricat
pasta mecanică de lemn (din anul 1901 ); 141 - Maşina veche de deshidratat pasta mecanică de lemn
(instalată în anul 1901); 142 - Maşina de măcinat bracuri (Kollergang); 143 - Maşinile de preparat pasta
de hârtie (holendere, instalate în anii 1928 - 1935); 143 A - Maşinile de preparat pasta de hârtie
(holendere, instalate în 1905); 144 - Maşina de fabricat hârtie (instalată în anul 1873); 145 - Maşina de
fabricat hârtie (instalată în anul 1925); 146 - Maşina cu aburi „Flottrnann" 150 CP (instalată în anul
1926); 147 - Maşina de tăiat hârtie diagonal (Diagonal-Querschneider ); 148 - Maşinile de liniat şi tăiat
hârtie filigran; Maşinile de bobinat; Maşina de presat hârtie imitaţie de pânză; 149 - Maşina de bobinat
hârtie (Umroller ); 150 - Maşina de debitat hârtie; Maşina de presat desenuri şi filigrane; 15 l - Motorul
Diesel de 850 C.P. (instalat în anul 1930); 152 - Rezervoarele pentru combustibil lichid; 153 - Cazanele
cu aburi din anul 1912 ( 400 m.c., 12 atm.) şi 1928 ( 418 m.c ., 14 atm.); 153A- Maşina cu aburi de 650
C.P. ( din anul 191 O); 154 - Atelierul de reparaţie ( strung, raboteză, maşina de găurit); 155 - Inslataţia
de filtrare a apei de fabricaţie.
26
Lexicon der siebenbiirger Sachsen, Innsbruck, 1993, p.89; pentru detalii cf. R. Totoianu, Doi artişti
sebeşeni mai puţin cunoscuţi:Ida şi Vicktor Carl Cloos, în Sebeşul, 4, 2002, p. 3; D. O. Dan, I. R. Dan,
Contribuţii la cunoaşterea fotografului albaiulian Arthur Bach ( 1894 -1979) şi a creaţiei sale, în Sargeţia,
XXX, 2003, p. 705-707.
27
Cf. Fabrica de Hârtie „1 Mai" Petreşti, (Ms) pp.7-8. Mulţumim şi pe această cale actualei conduceri a
S. C. Pehart S.A. Petreşti pentru amabilitate şi utilele informaţii oferite .
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tone pastă/ zi), a pastei de hârtie (10 holendere de tip Voith a 6000 l fiecare) şi pentru
fabricarea hârtiei (3 maşini, adaptate pe tipurile de hârtie produse). Forţa necesară
acţionării acestora era produsă de 2 cazane cu aburi de 8-1 O tone aburi/oră la 13
atmosfere, lucrând alternativ. Cazanele acţionau o maşină de aburi de 650 CP, care la
rându-i acţiona holenderele şi un generator de curent alternativ de 300 KV A şi un
generator de curent continuu de 200 KW care putea funcţiona şi cu cu un motor de 170
KW. Tot cu forţa aburului erau acţionate şi cele 4 maşini cu aburi- cu o putere totală de
225 CP- care acţionau maşinile de fabricaţie. În fabrică funcţiona şi o turbină hidraulică
tip Francisc de 250 CP. mcaz de forţă majoră intra în funcţiune o maşină cu aburi de
350 CP, care acţiona un generator de curent continuu de 220 KW. Defibratoarele erau
acţionate de un motor Diesel de 1200 CP, care acţiona în aceeaşi timp şi un generator
de curent continuu de 190 KW, ca rezervă existând un motor Diesel de 850 CP. Forţa
instalată a acestora era în 1948 de 2400 CP plus 1200 CP rezervă, producându-se 700
tone hârtie anual.
În anul 1955 au fost înlocuite motoarele Diesel de la secţia defibratoare cu un
motor electric de 1000 KW, an în care fabrica a fost racordată la reţeaua regională de
curent de înaltă tensiune, având o staţie de transformare de la 35 KW la 6 KW, c;are
acţionează motorul de 1OOO KW de la defibratoare. Tot de la reţeaua de 6 KW se
alimentează şi un grup convertizor de 200 KW pentru transformarea curentului
alternativ în curent continuu. Pentru necesităţile de curent alternativ ale fabricii sunt
racordate la reţeaua de 35KW-6KW două transformatoare de 750 KVA şi 6 I O, 4 KV.
S-au electrificat şi holenderele, montându-se şi instalaţia de gaz metan pentru cazanele
de aburi, înlocuindu-se păcura.
Punte între trecut şi prezent, Fabrica de hârtie Petreşti 28 şi-a adus aportul în
timp -alături de alte manufacturi şi instalaţii industriale29 - la dezvoltarea localităţii şi
oraşului Sebeş, fiind binecunoscută în trecut şi azi în ţară şi străinătate, constituind un
interesant şi bine de şti~t arc peste timp, model de evoluţie de la manufactură la fabrică,
unele hale şi vechile locuinţe din colonia „Buha" fiind înscrise pe Lista Monumentelor
Istorice dinjudeţul Alba.
Studiul de faţă, îşi propune să pună succint în circulaţie utile şi inedite
informaţii despre acest obiectiv industrial -Fabrica de hârtie Petreşti, judeţul Alba care funcţionează neîntrerupt de peste 150 de ani. Valorificându-le ştiinţific acesta se
constituie- sperăm - într-o semnificativă contribuţie de arheologie industrială şi de
cunoaştere a activităţii economice de pe mioriticele plaiuri ale Albei, străveche vatră
de istorie, cultură şi civilizaţie românească şi nu nwnai.

Vezi şi articolele din presa locală a vremii: Neue Industrie, în der Unterwald,, nr. 28 din 6 octombrie
1907, p. 1-2; Griindungsfest des Beamtenflubs der Petersdorfer Papierfabrik, în Der Unterwald, nr. 13 din
30 martie 1924, p. 2-3, Franz Rothel (1880-1924), în Der Unterwald, nr. 32, 10 august 1924, p. 7;
Miihlbachs Industrie, în Oer Unterwald, nr. 38 din 28 septembrie 1924, p. 2.
29
Cf. D. O. Dan, O contribuţie de arheologie industrială transilvană. Uzina electrică Sebeş, în
Patrimonium Apulense, III, 2003, p. 221, nota 43, cu bibl. resp.
28
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Fig. 5 Fabrica de hârtie

Fig. 6

Maşina

Petreşti. Locuinţele funcţionarilor

de fabricat hârtie, 1873, (pl.144)
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de lemn, 1901 (pl.140)

veche de deshidratat pasta mecanică de lemn, 1901 (pl.141)
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Fig. 11. Motorul Diesel de 150 C.P ., instalat în 1930 (pl.151)

Fig. 12. Fabrica de hârtie
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A CONTRIBUTION TO THE INDUSTRIAL ARCHAEOLOGY OF
TRANSYLVANIA. THE PAPER MILL FROM PETREŞTI (ALBA COUNTY)
Abstract

The trade of paper producing was established quite early in Transylvania and a
proof ofit is the large number of paper mills here. In the Sebeş area, there were running
the ones in Lancrăm, Strungari, Alba Iulia, Vinţu de Jos, etc. In spite of the abundant
raw material, at the beginning of the l 9th century, the paper production was dependent
on the Austrian mills. Thus, it was opened the paper plant from Petreşti -3 km north of
Sebeş-documents about it existing from 1852.
The author presents the evolution of the plant until today. Built in 1853-1854,
its evolution is slow, although the use of wood pulp from cellulose with a modem
technology are attempts in modemising. After 1873, it is sold to the Austrian company
„NEUSIDLER AKTIENGESELLSCHAFT FOR PAPIER FABRICATION". In 1921
becomes a joint stock company and from 1936 it was Societatea Anonimă Română.
The paper presents the stream, electrical or hydraulically driven machines for
the paper pulp, wood pulp, and paper rolling. Based on a rich documentation, this paper
shows the evolution of over 150 years of industry in the Sebeş area.

Figure captions
Fig. 1 The paper mill from Petreşti. General view.
Fig. 2 The paper mill from Petreşti
Fig. 3 The paper mill from Petreşti. The workers' houses.
Fig. 4 The paper mill from Petreşti. General view.
Fig. 5 The paper mill from Petreşti. The office workers' houses.
Fig. 6. The paper machine, 1873.
Fig. 7. The o Id installation for the mechanical wood paste, 1901.
Fig. 8. The old machinery for dehydration ofthe mechanical wood paste, 1901.
Fig. 9. The machine for preparing the paper paste (holendere), 1906.
Fig. 1O. The steam engine "Flottmann" of 150 hp, installed in 1926.
Fig. 11. The Diesel Engine of 150 hp, installed in 1930.
Fig. 12. The Paper mill from Petreşti. General view, around 1945.
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