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CUVANT INAINTE
La 26. Noemb.rie anul acesta se împlinesc 50 ani de
când, în urma unui răsboi victorios şi în baza tratatului
de :za Berlin, am realipit Dobrogea la Patria-mumă, având
totuşi ·durerea de a fi pierdut în schimb Basarabia, luată
de Ruşi.
Am găsit acest pământ - pentru stăpânirea căruia
ne împuterniceau vechi drepturi - în stare de semi-bar
barie. In afară de elementul 1·omânesc de pe malul Du
nării: mocanii şi ţuţuienii - buni pioni de progres restul populaţiei, rară, era un amestec eteroglot de rase
şi de limbi, imbicisnicite de mizeria unei vieţi quasi-no
made şi de impilaţiunea adminisfratorilor unui imperiu
bazat· pe arbitrar absolutism:
AşezărYJ,intele omeneşti erau găuri de şatroglodiţi iar
pământul - ' bogatul pământ al Dobrogei - abia dacă
ici, colo, brăzdat de dâlmâcurile râmătoare, arăta înce
putul timid al unei vieţi agricole.
, Coasta mării era pustie; porturile, - dacă se puteau
chema atunci aceste aşezăminte porturi, - deschise furtunilor
şi capriciilor• mării, ofereau, mai mult loc de primejdie
corăbiilor ce voiau să stabilească aci un început de co.
municaţie şi qomerţ.
Totul era de făurit în Dobrogea la venirea noastră
- venire care trebuia să însemne după proclamaţia însăşf
a Regelui Carol I „începutul unei ere noui" - dela om până
· za lege; dela viaţa agricolă până la cea comercială şi
civilă.
Revenea geniului rasei noastre această grea sarcină.
Increzători în energia şi înţelepciunea naţiunei care
ne-a ridicat . de atâtea ori, în lungul noastrei ist01·ii, din
desnădejde şi durere la înfloritoare viaţă ordonată, ·am
transformat pământul Dobrogei, răspândind peste el bine
facerile şi roadele civilizaţiei.
In locul om.ului quas_i-nomad al stepei dobrogene, am
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făurit elementul statornic, bun econom şi bun cetăţean, de
azi; în locul pământulu,i îmbălărit am întins covor de
bogate holde; în locul arbitrarului şi leg.ii stăpânului,
dreptatea şi legea poporului; în locul . neînţelegerii · între
neamuri, frăţietate şi familială convieţuire. Am făcut din
coasta Mării podoaba ţării; am întemeiat realmente, o
cale de comunicaţie şi un comerţ ·cari au dat muncii va
lowre, produsului preţ, iar omului, isvor de ·nesecată sti
mulare. Legând-o indestructibil de România, am dotat
această provincie cu monumentale opere de utilitate locală
şi naţională.
. Azi,· când serbăm semicentenarul,· putem afirma cu
mândrie şi tărie că am făcut din Dobrogea cea mai im
portantă provincie românească; am ftărăzit-o unui viitor
de nebănuită prosperitate.
Zidind· în zidirea civilizaţiei Dobrogei, spirit din spi
ritul nostru, suflet din sufletul nostru, am da_t ridicării ei,
tăria legendei şi chezăşia vieţii ei viitoare.
Fie ca Dobrogea să crească, să se înalţe, să se desă
vârşească sub mistria naţionalismului nostru curat; să fie
veacu'ri întregi mărturie de faptă şi credinţă românească.

Camera de Comerţ şa Industrie
Constanţa
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MONOGRAFIA
· Camerei de Comerţ şi Industrie, Bursei
de CorJierţ şi Camerei Arbitrale, Constanţa.
Intocmită de: JEAN STOENESCU-DUNARE

Comisar al Guvernului_

Dr. OCTAV VALEANU

Secretar general al Camerei

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE
I. Istoric.
Cainefla deComerţ şi de Industria dinConstanţa cuprinzând jude
ţeleConstanţa şi Tulcea, a fost înfiinţată, prin jurnaleleConisiliului de
i\riniştri No. 9 şi No. 10 din 9 August 1880, încheiate conform cu de
cretul No. 2068 din 28 Iulie 1880 şi sancţionate cu decrotieile No. 2115 şi
2tl7 din 10 Septembrie 1880.Ea poairtă denumirea. de «Camera deComerciu a Circonscripţiei XV».
Iată în extOOZOJ dooretelei No. 2115, şi 2117 din 10 Sept,�mbrie 1880:
DECRET
Asupra raportului Ministrului Nostru Secretari de. Stat la Depari.
Agric.Cornere. şi Lucr. Puhli�, cu No. 10818.
Avînd în vedere JurnalulConsiliului de Miniştri cu No. 10 de la 9
August a. c. incheiat conform cu Decretul No. 2068 de la 29 Iulie trecut,
Avînd în vede,re aliniatul de sub art 5 din legeaCamerilor deCo, :
mereiu,
Am decretat şi decretăm :
Art. 1. - JurnalulConsiliului de Miniştri mencionat se ,sancţionedă
de Noi.
Art. 2. - Se numesc Membrii onorifici laCameral deComerciu a
Circonscră.pţiei XV, cu [Hşedi1I1ţ.1, laConstanta, Domnii :
· Odysis.ea Despoty,
Comerciant de cereale,
Idem
GeorgiuCarida,
Comerciant de coloniale,
"Solomon Japhet,.
Comerciant de manufacturi,
Gibrail Frenkian,
Lucrarea de faţă nu are alt scop decât a da în mod succint o revedere
asupra activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie, a Bursei de cereale şi mărfuri
şi a Camerei Arbitrale din Constanţa, fiind înţeles că această lucrare îşi ea conside
raţiuni şi date din scriptele Camerei, Bursei ş1 Camerei Arbitrale pe lângă care se
adaogă culegeri din diferite reviste şi publicaţiuni cu caracter economic.
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Ivanciu'. Calcio,
Comerciant de lână.
.
·
Art. 3. - Ministrul Nostru Secretar de Stat la Depart. Agric. Come1c. şi Lucr. Publice este însărcinat cu executarea presentului Decret.
Dat în· Weinburg. la 10 Septembre 1880/-'
(Urmează semnătura Al. S. Regale.)
Ministru Secretar de Stat de Depart.
Agri,c..Cornere. şi Lucr. Publice
(ss) I.C. Brătieanu.
p. conform.
No. 2115.
(ss) Zamphirescu.
D EC R E11
Asnpra r.aiportului Ministrului Nostru Secr etar de Stat la Depar
tamentul Agricultuirei, Comerciului şi 1}:Jucrărilor ,Publice cu No. 10819.
Avînd în vedere jurnalul Consiliului de Miniştri cu No. 9, do la
9 August a. c. iîncheat conform cu decretul No. 2068 de la 29 Iulie trecut,
Avînd în vedere Art 3 din legeaCamerilor. deComerciu,
.
Am decretat şi d�eretăm:
Art I. - Jurnalul Consiliului de · Miniştri menn.ţionat s,e sanct;io
nedă de' noi.
Art. IT. - Cam.era de Cam.merciu de fa Constanţa ci.ea denumiriea
de. Camera; de Commemciu a Ciroonscripţiei XV cu reşedinţa la Con
stanţa, coprindând judeţele.Constanta şi. Tulcea.
Art. III. - Ministru Nostru Seerieitar de Stat la Departamentul
Agriculturei, Commerciului şi Lucrărilor Publice este însărcinat cu
esecutarea presentului Decr,et.
Dat în Ve.inbourg la 10 Septembrie 1880.
Urmeadă Semnătura A. S. R..
Ministru Secretar de Stat la. Departamentul Agriculturei, Comer
ciului şi Lucrărilor Pub1ioo
(Semnat) I. O. Brăteanu.
Pentru Esactitate
No. 2117
(ss) G. S.: Sutescu.
PrEa şedinţă aJ.ie -loc în ziua de 6 Sc·ptembrie 1880, sub pr�şedinţia
d-lui Prefect Remus Opreanu, încheindu-se procesul-verbal dat mai jos
în cxtenzo, cu care ocazie se întocmeşte primul bugiet al Oarrnerei ce se
ridică! la suma de Lei 2439,57 la Venituri, şi 295 lei la Cheltueli.
In anul 1887 cu ocazia elaborării Regulamentului, publicat în Moni
'tct.ul Oficial No. 106 se _schimbă din circ. XV în a X-a. · ·
Cam�ra de ComerciuCN.'<'.on·scrip. XV.
PROCES-VERBAL
Şedinţa! de la 6 Septemb. 1880 sub 'Preşedinta' dl. R. Opreanu Prefectul judeţuluiConstanţa•
Presen.ţi: D-l S. Japhet, Preşedin�;
,, O. Despote-, Vice�P�şeclinte;
,,
" G. Frenchian, Casiet;
''
"
" I. Calciu, Membru. ;
Apsent D-l G. Caridia, Secretat.
Şedinţa fiipd complectă cu numerul Membrilor ceruţi de le,ge, se
declară deschisă la ori1� 3½ p. m.
6
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D-l Prefect, încunoşciinţeză, că veniturile Cametei se comp�
dintr'o decimală aJsupra taxelor patentarilor comercianţi şi industriaşi
de el. I şi II, şi că în judeţul Tulcea fiind trecute î:rr rol aceste decimi,
s'a împlinit până la 1 August a. c. suma de lei 1239 b. 57 care este de
puse la Casa de oonsemnaţie cu recepisele N. 1171 şi 1593, iar în judeţul
Ccnstanţa ne fiind aooste decimi înscrise în rol, urmesă ca Camera se
ia decisiune a vota dec.imea şi a se lua cuvenitele demerse spre a se pre
yed,ea .atât prin Tolu:rile viitorului period, cu începere de la 1 Apr. 1881,
cât şi de a se constata şi împlini decimea pe timp de la 1 Octombrie
până la începerea noului pi?:riod.
Camera, fu unanimitate votesă decimia prevăzută la art. XXXVII
din lege şi pentru judeţul Colllstanţa, atât pe viitorul periodi cât şi pe
timp de la 1 Octomb. a. c. pânăJ laJ 31 Martie 1881.
D-l Prefect; în. virtutea a,d, XXX din acea 1cge, _propune de· ru sre
întocmi budgetul pentru administraţiunea serviciului Camerei, lucrător
de la: l Septembrie curent până la 31 M:artie 1881 încheierea anului
financiar.
•
Cameria, în aicord cn propuner1ea D-lui ,Prefect şi oonform projrectu
lui Doon1niei Sale, votesă următorul budjet:
La partea Veniturilor:
1ei 1239 b. 57 decimile tmplinite din judeţul Tuloeia, până la
1 Aug,ust a. c.
:Aproximat:iiv, tot din deeimile jud. Tulcea; de fa;.
" 1000
1 August până la 31 Martie 1881. ·.
" 200
Zecimea aproximativ din judeţul Constanţa !)e
trimestrul Octomb. 1880 şi Ianuarie 1881.
lei 2439 b. 57 Totatul veniturilor.
La cheltueli :
Diurna unui fun.oţionar din Prefectură însărcinat
cu lucrările Camerei ,a 30 lei pe lună, iar pe 7 luni Lei 210.-'' · 35.Speze de canoilarie
' 50.'
Registre, imprimate- şi sigilie
Totalul choltuelilor
Lei 295.Care scădîndu-se din suma veniturilor resultă un escedent de lei
2144b. 57 către .anul financiar 1881. Adau�ând! D-l Prefect că Cameria
de o cam dată îşi v:a avea biuroul ei în localul Prefecturii şi nu va avea
necesitate de alte cheltueli de ore ee i va face tote înlesnirile posibile,
astfel ca fondul Camerei se fie destinat pentru scopul util ce va propune
rr.ai în urmă) când fondurile vor putea conrespunde necesit.ăţei.
D-nii Membr�� mulţumind d-lui p,refect pe-ntru înlesnirea şi concursul D-lui, trece la ordin� dilei.
Cru:ne!I.'ta. .aprobă] priopunerea făcută. .
In urma discuţiunilor avute, ,se deciide ca ,sigiliele Camerei, ce se
vor. oomanda prin Mintilst. ,respectiv, 'În mijloc se conţie ar!mele ţerei, iar
insc:ri:Î[)iţinnea din jurul lor va fi : «Camera de Comeroiu Circonscrip-ţiu- ·
n@; XV: din Dobrogea».
D-l Preşedinte luând cuvântul propune ca se se intervie locului com
petent de a se pune la dispoziţiunea Casieruluil Ca.merei .sumiJ.e· împli
nite din decimii şi celei oo se.vor împlini spre a; se pufual fare faţă che:1tuelilor, urmând ca. dupe primirea acestor· fonduri s� se deprună diirect
Casei de consemnaţie, fondurile disponibile. Camera aprobă propunerea
D.:-lui Preşedinte.
Dupe propuneirea făcută de D-l Vice-Preşedinte, se-i:a; dooisiunea de
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I

[� se interveni către. Oapitaniele cte port ·Constanţa,' Cernavoda, Ma:.ngalia,
Tuloea· şi Sulina ca se înainteze Camerei raporturi septămânal,e · die .miş
careai po'r.turilor şi feliul: şi câ:timea productelor exportate şjJ importate.
Aserninea şi Primari-ele acelor porturi vor înainta şciinţă septămânală
de cerealele vândute, preţul şi cata.ţiunoo lor.
Orele fiind înaintate, şedinţa se ridică.
Prefe.ct (şs) Remus N. Opreanu.
Preşedinte ('S'S) SoVomon Japhet.
Vice-Preşedinte (ss) Odis. N. Despoti.
Casier .(ss) G. Fr-enchian..
Membru Secretar (ss) Iv. Caltchoff.

Birourile, dela 1880-1928
1880-1882 : Solomon J ruphet, preşoo.inte; Odisea Despotti, vice�
preşedinte. .•
188.::l-1886 : Gheoa.·g-he· Oar�dia, preşedinte ; Gebrail Frenkian, vicepreşedinte.
·
·
1886-1889 � · Gh. Caridia, ,preşedinte ; Odisea Despotti, V1i-ce-preşe„
·
d1nte ; Ştefan Dan, ,seereta,r.
1889-1890 : 'Gheorghe C,aridia, pieşedinte; Odisea Despotti, vice.preşedinte; Elie Nicolescu,. G. Roncea, secretari.
..
1890-1894: D. N:ico1aescu, preşedinte; Nicolae I. C'ealâcu, vfoe-p-reşedinte; J. Cubelca, -C. D. Arg-hiropol, seereţari.
1894-1896: D. Nicola.eseu, preşedinte; G. Şerbănescu, vice-preşe
dinte; I. Ghement, AL Malooci-Petrescu, Elie Nicolescu, •sec;retai·�1896-1898: Gebrail Erenkian, preşedinte; Eugen Cosmiade, vice
p,re..ş�d:inte; Elie_ Niţolescu, G. Roncea, Elie NicoJescu, secretari.
1898-1899: .E:remia Popa, preşedirj.te; Alexandru Cosma, vice-pre
şedinte; Elie Nicolescu, secretar.
1899.:_1901: Luca Oancea, preşedinte; I. Berl>erianu, vice-preş�dinet; Elie Nicolescu, secretar.
1901-1902: Luca Oancea, preşedinte; I. Berberianu, vice-preşedh1te; Elle Nicolescu, seCI"'eW.
�,.,._. 1902-ţ904: }.le:xandru -C;o_sma, preşedinte; T�e Manicaitide, ':jceş,e.dmte; Ehe N:l:trolescu, G. Chr1silodorescu, secre,tari.
.-4:� 1904-1907: Take Mamca1trde, preşedinte; Tănase G. Dabo, vâcepr,�şediinte; G. Christodoce•scu, secr.et.ar.
1907-1908: T. Manicaitide, pr·eşedinte; I. Dimitresoµ., vice-preşe�
, dinte; G. Ohristodor.es·cu,·secr.e:tair.
1908-1909: Erenria Ble:bea, preşedinte; Ioniţă Dimitrescu, vicep1•:eşoointe; G. Georgescu, secretar. _
.
.
.
-'190�-1912: Em. M. Branc9vici, preşedinte; Gr. M. Grigoriu, vice·
preşed;in,te; G. Goorgescu, se_cret.a[".
· · _ . ..: . .
. .
1912-1914: Iomţă Dim1trescu, p,reşedmte; Const. N. Alrmanm,tea,nu
vice-preşedinte; G. Goorg�u, seore.tar. ·
Const.· Alimă:neştianu, preşedinte; George Mihail, vice-;preşed'inte;
. U-eor.ge Georgescu, secretar.
· .
.
1919-1920: Const. Alimăneştianu, pr�şedinte; Haritim Frenkian,
. · .
vice-preşedi;nte; G. Geor,gescm, Oct. O. Seita�, secreţar..
1920-1923: George I. Georg,escu, preşedinte; Pmcus Şapnra, ·v1ce
pre.,.<:iedinte; Ootav. o� Seitan, · I. R Ionescu, secret1ari.
8
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1923-1925: George. I. Georgescu, preşedinte; Ion EI. Petrescu, vi•
oe-preşedinte; I. N. Ionescu, secretar.
f
1
-.AG 1925-1926: Ştean Boroş, P'reşedinte; K. Zamba ccian, v.i:ce-p:reşe� .. : •�
dinte; I. N. Ionescu, Oct. Văleanu, seC\l'etari.
...(ţ �ategoria I «Uomerţul de -cereale»: Tulea Weiissbuch, Gh. Ionescu,
P. PolaC. Golea, N. Drumef, N. Tarnţ,Şooo, Take Nibi, N. Atanarnf,
�
diim, I. Gh. Ala.ea, G. I. Georgescu.· -;:;;:; .
� -.
Categoria II «Comerţul alimentâr»: Căp. Nic. Ştefan, St. Frango
pol, D.. Constantinescu, Gh. Popa, Fri:tz Reichard, IomBT Musa,
Categoria III «Comerţul de îmbrăcăm·inte»: K. Comasciian, D. Belloiu, V. Carp, V. Niculescu, Iosef Levy.
.
Categoria IV «Comerţ cu petrol, derivate şi cherestea»: C. Con
stantinescu, Dr. Rozeanu, Abbe-rt Theiler, Mustafa I. Faic, I. Gheorghiu.
Uategoria V «Credit şi asigurări»: N. Răiieuleanu, Gh. Şteţcu, Ştefan Bo.roş, Vasile NicolaJU.
,....·
Categoria VI «Articole de---ctrtă»: Pincus Şapira, I. Mlllcri.
Categoria VII <<Diverse comerturi»: I. Bărbulescu, P. Ciuperce.sclll,
·
.P. Bârsan. ---,,,
Categoria VIII «Comertui mic»: Panait Mihalaohea, I. G. Boerlll,
l. D. Cazacu, I. P. Nioo
, lau, C,ol. Petrescu, Petcu Stoianof, P. Atanasiu.
Categoria IX «Industria alini_entară»: D. Rizescut _R.--Beş_GQ,f, I.
Jfarmache.
��-categoria X «Di,verse indiistrii»: _C. Sarry, R. Cncea, q-. �jgani.
Categoria XI «Mica industrie»:]'. Sai�e-tti, M. Zamfir escu ..
Deputaţii şi senatorii ale'Şi în (•irtcumscripţia Camerei de comerţ şi
industrie C,onstant,a, me,mbri ai Camerei: Deputaţi: C. Golea, C-= Ali· · măneştianu, �ul Dobrescu, Mustafa H. Memet, VasîfeCovata; se-na�
,-------------\ tort: Ion Roman, I. Mandai - -.!foştii preşedinţi an:' Camerei de comerţ, c-ari au funcţionat cel p:uţin
ni după annl 1919, co'Il'tinuând a fi memhr.i ai Camerei, Georg,e I.
1

,

)I1g0SCU.

•

.

...,.... -

Delegaţii şcoalelor. superioa.re ele oomerţ din circ. Camerei de co.
merţ: Onoriu Mironescu, A. Negulescu.
Preşe1intele c�itetului Bursei de comerţ din circ. Cam.erei de „
·· - · ----·comerţ: Il:te 1-Iecu,
DiT'eciorii Băncii Naţionale clin cir.c. Camerei de comerţ: Ilie Mecu, ... ·=·
Constanţa; Gh. MaJ>ji11escu,. Bazargic•.--r
.
Delegatul federalelor, cooiperative-lor de producţie şi consum din
circ. Camer.eii: Zainea· Topor.
Deliegaţii Ca.merelor de Agricultură din •circ. Oameir:ei ele corner,ţ:
�1_.,.
I. Oanooa . I. Valahu1 Co]1Şta.�1ţa; Const. Naumescu, Tanco Pencof,
CaJjaer.a; V." Calhgari, deleg.' ministerului Muncii; G. Marinescu, dele�1tul sindic. manual din port.
1926-1927: Uonstan,t:i'IJ. Sarry, preşedinte; M. Florescu, vice-preşetj1rnte;
Octav. Văleanu, secretaT.
�
.�
�.
1927-192§..;....Şte.fan Boroş, preşedinte; Căp. Nic. Ştefan, victi-preşedinte; Oct. 'Văleanu, secretar.
Categor1ia I «Comerţul de cereale»: George I, Georg'e'SCu, Gh. N. Io.._:...---

r·. _'
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nescu, Tulea W eissbuch, P. Poladi_an, Ion_ Golea.
!
Categoria II «Comerţul cu articole alimentare»: ( ap. Nic. Ştefan,
St. Fra:ngopol, D. Constantine1scu, Gh. Popa, Fr. Rernha1rd, I. Funogea, J. C. Bandu, G. Vasiliu.
Categoria III «Comerţul de î1nbracaminte»: I. Bulgarea, D. Belloiu, V. Carp, V. Niculescu .
.
.
()ateguria IV «Comerţui cu petrol şi cherestea»: I. Gheorghm, A.
Theiler.
Cate9,oria V «Credtit, asigurări şi auxiliari a·i comerţului>>: St. Bo.
roş, G. Steţcu, H,. Iorclăchescu.
spectacole»: Alex. Teoşi
artă
de
art.
cu
«Comerţul
VI
CategCYria
,..
.
.
.
dc•rescu, I. Macri.
Categoria T7 II «Diverse com.e1:twn»: P.. Barzan, I. Barbulescu.
Uategoria VIII «Comerţul mic»: P. M1halache, I. G. Boeru, I. D.
Caz�cu, ·I. P. Nicolau, P. Atanasiu, Tr. _Petr.icu.
Categoria IX «Diverse comerţuri»: I. Farmaehc, V. Vasciot.i.
Categoria X <<Diverse industrii»: C. N. Sarry, R. Cocea, G. Rig,ani,
__,.:_�-�_,,....
'I'. Manicatide.
· �ategoria XI «Indusvria mică»: F. Sachetti, M. Zamfirescu.
V

•

•

V

V

•

V

V

Membri de drept.
A. Secţia comercială:
Zainea Topor, reprezentantul Feclemlei coopera.tivei de prod. şi
c�ms.; D. Ta.şcovici, reprezent. Băncii Nruţ:uonale; C. Alimăneştianu, se
nator; ·Comandor Negru N., reprezentantul şcoalei comerciale de băeţi;
.IDliiEahe.ta Vlad, reprez. şcolii sup. comerciale de· fete.
Notă. '-- D. George Georgescu, fost preşedinte timp de 5 ani dela
1919, figu:reaiză la categoria I. 1D. '11 • . Maniicatide, preşedintele BUTSei figurează la cat. X.
B. Secţia industrială: V. Andrnnescu, senator.
. Membri delegaţi: I. Oancea, delegatul Camerei de A:g,ricultlliră; I.
'l'eodorescu-Valahu, delegatul Camerei de Agricultmă; Oorbeanu, de
-legatul Uamarei de Muncă; I. Negulescu, deleg. Qamerei de Muncă.
()omitetul de cenzori: Ohr·. Staicovici din paTtea Un.iunei Camere
lor de comerţ; M. Teodor11 clin partea ministerului de Finanţe; Vintilă
Gheorghiu din partea aidunăJri:ii generale..
Comisarul guvernului: I:ng-. Jean Stoenescu-Dunăre.
,,...,__,___�
A

•

"

3. Circum�criptia teritorială a Camerei de Comerţ
'

Dela 1880 până la 1910 cuprii1n�ea jud. Constanţa şi Tule�
Dela 1910 până la 1914 cuprindea jud. Constanţa. f.
Dela 1914 până la 1924 cuprindea jud. C:onstanţa, Durostor şi Caiacra. ·-Dr
Dela 1924 până la 1926 cuprindea jud.' Constanta Ş! Galiacr�
.
Dela 1926 ;până azi cuprinde judeţul Constanta )\
.

ît
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4. localurile ocupate
La înfiinţare, sediul Camera� este în loca:lul Prefecturei judeţului,
apoi în anul 1899 pe sir. Mircea, colt cu sti•. I. C. Brătianu; ulterior
(m 1905) se mută tot în str. Mircea,· casele PomEtrans, actualmente ocupate de Prefectura de poliţie, de a.ci, în anul 1911, în str. Carol No. 6,
îa.r în anul 1925, se iTosWează definitiv în loe::ilul său ro ,1.'ili dobândit
l�!lţ' c'tlîft:Lpa'raie 'cu'·suma e e1 ml 19ane e a firma M-ani9salian Fre- y
\ res, imo--bil situat pe B-dul Reg.i�sabeta colt cu str. D. A. Sttirdza,_ •.
.,......cu fata la mrure şi port, având cea mai frumoasă poziţie ,din oraş. Dobândireia aoos,tei proprietăţi:, formează unul din cele măi frumoase cat
. J.,.,..--'
pitole ale activităţii Came1rci.
,

. _...,
· :
"' ·
__.,,.f · C
' _.,.---,
,:,"' l · ·
·
..,..

Y)

/{_,
· ·· · c
· . �

�- Bugetele Camerei, dela 1880-1928
5. Bugetul Camer.ei dela 1880-1928
ANUL

VENITURI

1880

2439,57
5224,65
5159,61
9083,15
10323,50
11800,65
11800,65.
11360,56
20840._:_
5007,40
51 50.6006.7806.' 11044,14.
7860.7860.10270.10270.11460.22400.20808.21600.-'21950.19870.30700.-

1881

1882
1883
1884

1885
1886

1887

1888
1889
1890

1891

1892
1893
1894
1895
1896
1897

1898
1899

1900
1901
.1902
1903
1094

CHELTUELT

295.710.970.5000.1500.3200.3200.1945.4760.-5007,40
4810. · 4968.7350.11044.7860;7860.9009,75
10270.11460.22400.20808.'21600.21950....:.....
19870.-·
30700.-

ANUL

VENITURI

CHELTUELI

32640.32640.1905
37370.37370.1906
49563,90
49563.90
1907
46500.46500.1908
36350. 36350.1909
38500.38500.-1910
39700.39700.1911
42000.42000.1912
19000.79000.1913
1650000.165000.1914
1650000.�
165000.19'15
1650000.- _ r-•·i
l�16. 165000.�
Din mz, rizboiului şi a ev,
(1917
--......1_918} Constantei, Camera n'a funcţionat. ,
29100
291000
19fg·
300000
1920.
300000
� ...
1810000 _,__,
""t921
1-810000
2150000
2150000
1922
3960000
3960000
1923
6375000 ..-,,
6375000
.-1 924
12063209 ...,1206�209
1925
14264700
·14264100 "\---J-1926.
16049092
16049092
1927'
14545540
14545540
1928

#-

6. Firrne comerciale
î'aibloul firmelor comerciale înscrise la Tribunalul Constanţa, şi la
Camera de comerţ dela 188f, data infoiinţării regis1 trului de firme, şi
·
pâ.nă. azi.
·
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A,nul

Sociale

· Individuale

1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
-1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899.
1900
1901
1902
1903
1904

56
6
3
11
4
7
17
22
16
16
11
14
32
15
28
23
17
19
9
18
14

283
·21
37
76
38
50
292
142
214
117
118
210
154
150
165
147
113
115
141
143
·115

Anul

Sociale

Individuale

121
15
1905
20
1906
144
25
1907
150
19:)8
21
108
26
133
1909
453
24
1910
33
177
1911
· 192.
45
1912
1913
40
325
36
1914
300
28
511
1915
17
179
1916
618
1917
197
354·
1920
110
1921
385
117
1922
421
124
1923
565
146
1924
380
117
94
313
1925
1926
352
64
1927
52
260
Total general...10.566

'l'rubloul firmelor indiv,i!duale şi sociale azi în funcţiune:
Uonstanţa, individuale 1049, sociale 216.
Oraşel01 nmeşedinţ,ă, ·individuale 370, social 31.
Comunele rurale, mdulviiduale - 622, sociale 19.
1
rotal general 2301.

7. lnfiinţarea şi organizarea oboarel01·
-In D.o!brogea sunt multe -târguri săptămânale şi la date fixe. Cel
mai mare bâlciu aşa numit Panair, este cel ce se tine la Medgidia în
fieca,re an, în lun�le Iunie şi Octombrie. El a fost înfiinţat acum 172 de
ani de către Sultanul Mahmud I, care a pus să construiruscă pe dealul
Medgidiei barăci speciale pentru acest bâlciu. Pe acea vreme comuni
ca1,ia cu Medgitdia era înlesnită şi pe calea apei prin navigabilitatea
braţului Cairasu, oare peTmitea caicelor să vină dela Cernavoda până la
Medg,i.dia spre a ,rurăta imiportamţa p'e care, pe ,artnmci, Oi avrea ooest
târg in Dobrogea, este sUJf1eient să- menţionăm că pe timpul bâlciului,
'l'ribunalele ,comerciale işi mutau pl'ovizor,iu sediul la Medgidia, spre
a judeca -diferendele ,dintre negustori.
.Principalele mărfuri oe ,se vâJnd în acest bâlciu sunt vitel�, uneltele
agri,cole, căruţe, manUJfactu!ră, etc. Se fac astă:zi transacţiuni ,cari trec
· \
de cifra de câteva milioane lei pe an.
Al doilea mare Qâlciu este cel -ce se ţine la Hârşova în fiooare an,
în luna Septembrie. TranZ'a:cţiu;nile sunt neînsemnate şi au ajuns de
· mult un fel de petrecere populară, cum sunt de pildă Moşii· din Bu
cmeşti.
In timpul domina.ţiunei otomane în Dobrogea funcţronau 4 bâl12
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ciuri şi anume:,la Balcic, la. Bazargic odată pe an şi la Medgidia de
două ori pe an. După: roone:x;airea Dobrogei La Ţară,. Caimera de comerţ
a început organi zarea oboarelor în circUJJilscripţie, dUJpă cum ·se vede din
P!'o�sul verbal al şedinţ�i 9omitetului Ca�erei din 13 Septembri��Ş_Q...v
-� ---ş1 dm care extragem mai Jos, partea referitoare:
«D- l preşc-dinte al Camere\ luând cuvântul expuoo că în Dobrogieia
mulţumită iniţiativei d-lui 'Prefect şi bunei voinţi a Guvernului, s'au
cc, nrstituit această Cameră şi că prima sa datorită esfu de a stimula şi
deştepta comerciul Dobrogei care din cauza răsboiului au 1suferit mare
decadenţă.
. «�ste şt:iiut că în toate h>calităţilc unde; există înfonţate bâlciuri
p<!n·od��e anuale, se. fac însiarnnate tranzacţiuni. In timpul GuveTnului
Ottoman provincia Dobrogei -avea patru bâlciwri şi anume: la Ba.Ieie
şi Bazargic odată pe an şi la Medgid�a <.le două ori. Acum însă, fiind
că cele două ornşe au rămas în ţinutul Bulgariei, populaţiunea Dobro
g(•aIJă ,şi comerţul ei pier,d:e două bâlciuri anuale destul de însemnate.
«In :im.teresul desvoltării comerţului local este de cea mai capitală
irnportnnţă ca în ora:şul Constanţa, care este primul port macitiin al
ţărei să se înfiinţeze două bâlciuri pe an. Cel dintâiu bâlciu să dureze
dola
1 .):f) ME J_i ·�� I?.oâ�!.-ni11D1�ea. de «�âl?iul lâ1!mi��r. brute� _d,e
:
q_�rece. !n aceais1a provm�!Q eom.erţuL C.:U.nStJi _Q.J!l_ _gou�_gh.cole prmcî
pale: i:xrodijqt,e!§ agricole şi provenienţa Qjp.. ecQ�gm.;ia vitelor-::-P-�Jă�gă i
aceâ.stâ apoi este în 'general cunoscut-ca m Europa se ,dă mare p:refe
riJJţă lânurilor din Dobrogea numite «Ţigae» şi cu cât timpul înaintează cu atât acest product devine de mai bună calitaite şi mai abol).dent
pri1IL înmulţiTea vitelor. Aistfel fiillid dacă se va înfiinţa un bâlciu special, se speră că fabricanţii din Europa vor veni ac:i' şi vor cumpăra
lânurile direct dela mtâia mână, în care caz propidetar,iti. acestor procluck vor avea mari avantaje, pentru că pe o parte nu var fi speculaţi
prin tranzacţiuni din mână în mână, iar pe de altă producătorul se va
pune în ounoşti'Ilţă .cu pieţele Europei şi-şi va crea credite în cruz când
ar voi a trage alte măirfuri de acolo necesare localităţei.
«Al doilea bâ1ciu să du:rme dela 1-15 Septembrie, în eaire econOl!llfii
vitelor să expue vinderei dliirect catre comer,cianţii din Constanitmo;pol
ce p:ro!>abilipie!lte vor veni la bâlci�, ·�r:o�u�ul bipitelui precum şi _ber
becu şi aşa m mtervalul acestor doua balcmn vor avea a trage mairi be
ndicii atât producătorii din Dobrog,ea .şi România cât şi comercianţii
locali, pentru că de şi bâlciJurile vor avoo denumire specială to-.
tuşi se vor putea expune VÎ!nde'I'lei ori ce specie de măirfuri indigene
ş,i străine precum şi vite. Mai ,este de notat încă, că come"rcianţii .streini
ne vor aduce şi <l!esfoce direct airticolele de marfă de care localitatea are
indispensrubilă trebuinţă dar le plăteşte îndoit •de scump când se comi
sionează prin alţ:i;i.
«Adăogând d-lui preşed•inte că pentru ca; bâlciuri.!le să se înfameeze .
şi să atingă scopul înfiinţăriit lor, trebue să adu.oem respectuoasele ru .� '
găminti]naltului
Guvern ca măr:fmile�in dinţatjlşi_Europ�!l.n
"Cernavoda
transit
pentru
Co���să
fiiel
sootite
de
va.mii»._
�1
pri
·nărea
.
Uu înoope�;d�-aool an, Qamera: de comerţ s'a preocupat de înffm�
tarea de Qboare, şi treptat cu cerinţele comerciale, numărul lor s'a în
mulţit, ajungând ca ÎDI .ciJI1c. Constant.a, să avem azii 14 oboare de ce13
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r,eale şi mărfuri, organizate conform ultimelor cerinţe şi ammne: Oboa
. rele: Oonst_anţa, Cernav.oda, Cobadin, Cogealac, Constanţa, Haimamgia,
Hârşova, Man,galia, Mârlea.nu, Medg·idJia, Murfatlar, Oltina, Rasova,
T���
Târgurile ,de vite: Qaraomer, Cobailin, CogealaJc, Me!dgi<lia.
TABLOU
numărul
căruţelor
intrate
şi cantităţile de cereale vândute la
De
oboarele din circ. Camerei de comerţ Constanţa în anul 1927 :

FELUL CEREALELOR

Grâu arnăut
" de toamnă
Secară
Orz
Ovăz
Porumb
Meiu
Dughie
In
Rapiţă navetă
Rapiţă muştar
Rapiţă primăvară
Rapiţă sălbatică
Fasole.
Făină
Lână

•

No. CARUŢELOR

CANTITATEA
TONE

717
4.906
7
69.842
12.014
48.380
1.251
557
5.011
366
46
1.534
1.011
1.849
4
173

431
3.167
4½
41.485
6.972
29.264
705
253
3.036
219 ½
26½
917
597
1.026
1½

TABLOU
De numărul vitelor vândute la oboarele din circ. Camerei de
comerţ Constanţa în anul 1927

Ă

\Boi de muncă
Boi de măcelărie
Vaci de prăsilă
Vaci măcelărie
Tauri
Junci
Mânzaţi
Viţei
Bivoli

1.786 Armăsari
3.415 Cai
987 Iepe
2.887 Cârlani de cai
9 Mânzi
10 Oi
258 Berbeci
288 Miei
98 Porci

14
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1.419
646
41
1
720
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1.370
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8. Primul Congres al Camerelor de
Comerţ şi Industrie din România Mare
� ln anul 192�, Camera _d� com_erţ şi ind�strie . din Constanţa, oonsi
deJ"andt ca una dm oele mai imperioase nevoi realizarea multora din ce
rinţele vieţii •economice adânc zdruncinată de răisboitil' mondial a:-Îuat
ir�iţiativa ţţneri primului congJ"-es al Camerelor de comerţ ,şi �dusţrie
clm Homâma Mane, la oare a participat chiar membrii din 'făiiiiilia re�
gală şi d. ministru al mdustriei şii comerţului. · ..;;- _ .
Rooăm -chestiunile desbătute la acest congres, ţinut în zilele .de 28,
29 şi 30 .Septembrie 1922.
Uiboctlatea comerţului şi limitarea intervenţiei statului în comerţ
şi indUJStrie.
R eiOI:ganiz area Camerelor de comer.ţ şi industrie din R omânia. ,1 „
. R egJ!IIlu1 de expor.t a1 oerea1e1or. ,.)'I
Nouile impozite. ,A
R eorganizarea învăţămâIIJtului comercial. ,>(
.
__
Organizarea transportmrilor·. Contingentul de locomotivţ1, şi vagoane. Blooarea staţiilor. Dublarea liniilor de ®leJeraită. Tr�e
ciale de marfă. Cfil"acterul industriral .al..R omâniei)_o� o cal0 Q.â;t_mai
dr scurtă-spre Uo_��ţa.·:ş;ţăbîlhieacte legături cu Bulg��- Tr.a:nispprtul
rnărfuni]or Îh cantităţi mari. Mă·suri urgente de luait de· guv8r.!_l:...-Âd. ministraţia C. F.. R . Navig,J!,WJ!!. Mărirea i reorga.nizarea portu.riJQ!'.
Cc,n,sideraţuii:uge:nem e. Importanţa că:iJlor noastre de oomumcaţ:Îiel pe
ară. Situaţi,a noastră la gurile Dunării, Miairea Neagră cale navigabilă
Itin-Dunăre. Tonajul proibaibil .ail. comerţului nostru naţional. Capa1cita
tea de azi a poritwrtiJor 110,aistre. Importanţa zonelor libere in desvoltarea
porturilor. Imporitrun.ţa admmistrruţiei porturilor iÎn desvoltarea_lor. Siş
h:,mul societăţilor anonime. Sistemul colectivităţilor extmse. Detalii asu
î
pra unor ·administraţii autonome. Administraţia porturilor
- ---. -··- ·- - noastre
noul reg,im c1e adpptait.

---�--- -· -· ·- ---=-----

9. Activitatea culturală

(

Cam,era de Comerţ, a avuit, în deosebi, după răsboÎu în -a sa g,rijă,
desvoltarea culturrulă pe principii eoon.omice,. în provincia Dobrogei,
unde se simţia imperios nevoia răspândirei unei .asemenea culturi, prin
şcoli. Ca atare, imediat după răsboiul cel mare, Q'amera de comei:r1_.l1-.!.I!.·
) fiinţat şcoli com�rciale superi.oare, elementare, curs de z:i, şi curs seral,
- bă.epi şi fete, ln oraşul Gon.s-ta'B:ţâ;· de
Şcoala supe1rioară comereială de băeţi este înfiinţată de Cameră în
I
1920 ş•� îşi :iia primul ,sediu în cai.sete Oăp. Cazacincu, de pe str. Griviţei.
lJlltreţinerea integrală (ohiria localului, marflerialul didactic, mobi
lierul, salariile profesoriil0rr şi a personalului administrativ, locuinţa di1·ectorului şi a personalului administrativ, cheltuel:hle de întroţ:inere) a
fcst _şi este sarcina exclusivă ru Camerei.
ln anul 1922 Camer� achiziţionează local propriu, prin cumpăr.are,
pentru aooastă şcoală, Io.cal ,situat în str. Cuza · Vodă No. 10, •unde func-��:;.-�
ţionează ,şi; azi.
Şcoala îşi continuă .desvoltarea ei normală şi în anul 1924 scoate

r
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prima promoţie d,e absolvenţi diploma.ţi�- De aci înainte drumul eÎI este
trasat, COID.�'nuâncl ,a ,dia regu�atr promoţii 'de· diplomaţi,.
· · In acel.a,ş an (1920) se reiau cursurile şooalei practice comerciale
de adulţi curs ·serial, înfiinţart;ăl de Cameră în 1925, funcţionând lîn loc-a.
Iul şcoalei super:Î'oare, unde se găseşte şi· azi -În fiinţă. Cursur:ile' sunt
de 3 anii.
Această •şcoală, a dat şi contii1:11iă a da promoţii cu diplom� în fie.
care an..
,
· : In anul 1924 ia fiinţă şcoala elementarră de .comerţ cursuri de zi,
in locailul special închiriat din .str. Tudor ·Vladimirescu;· ca:şi .celelalte
în. decm,şul anilor şi. ac�ta ,şi-a complectai numărul de elevi şi azi
funcţicxnea:ză · cu toate celei 3 clase; -dând regulat
promoţiile d�, ab·
· ·
· ·
solvenţi
.
In anuJ: 1924, se înfoinţează şooala comercială superioară de {ete,
în localul închiriat de Cameră, pe B-dul Ileania., casele Gl. Pătraşcu, în
care funcţionează, -şi azi, -cu toate clasele.
ln anul 1925, ia fiinţă şcoala comercială suprapusă cums ,seral, cu
d'U:J'ata de 3 ani, funcţionâmid în acelaJŞ ·local di(n. St;r. C'uza1 Vodă 10. In
· anul· 1928 a ieşit .prima promoţie de absolvenţi cu q:iploine.
In anul 1927 ia fiinţă şi şcoola elementară comercială de fete
\ cms de zi, frmcţionâmid în localul şcoalei comerciale superioare de
fete.

ŞCOLI INDUSTRIALE INFI1NŢATE IN 1924

. .\ ..·

In, anul 1924 se înfiinţează şcolile de ucenici No. 1 şi No. 2, cărora
. Came:va le• -a înscr:iis în buget, în fiecare an, subvenţii.
Dăm mai jos, sumele alocate îrn bugetele Camerei drept subvenţii
.
· ctlltţ1.rale, lai ,şcolile maJi s'llis arătate : .
,

. ..

Şcoala
Şcoala sup.
Şcoala
Şcoala
Şcoala
comercială superioară elementară
Sup. corn. elementară
comercială
de fete
c. s.
c. s.

· · 1921
1922
1923
1924
·' 1925
. 1926
1927
1928

.. 280000 . f- . 39611(

în

total

-l.

8009� �
672659
917922
1386218 �
1661387'
1600000 ·

1921
1922
1,923·
1924

65000
10000

-

-·
�
162160 ✓ 2148791 ✓. 222434 _,,., 25000
193800
205200
'252373 / 59400
200000
200000 .,;- 50000

...
285.000 .
406.110
· 803.464
874.819

Şcoalele
ucenici

REZUMAT

1925
1926
1927
1928

16
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400001 .
60480j ... 50000
51303
70000
. '65800
7593
70000
50000

1.243.281
1.948.755
2.251.752
2.110:000

'

Camera de Comerţ şi Industrie, Constanţa - Intrarea în sala de şedinţe.
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BURSA DE QOM]ţRŢ CONSTANŢA 1)
1. Istoric
Chestiunea înf;iinţă,rei unei burse de comerţ în Constanţa s'ai dis
cufat, pe,ntru prima oairă, .de către Camera de comerţ şi indru:strie din
localitaite, în şedinţa druia 15 Iunie 1898, când, în urma discuţiunilor
ce au aivut loc s?a găsii.rt necesa•ră înfiinţarea acestei instituţiuni. Fireşte,
în urma construcţiunei podJUlui de peste Dunăre şii în urma începerei
lucrărilor pentru constru:cţiunea noulu.i; port, mişcarea comercială a
portulll!i Constanţa era chemată să ia o desvoUare din ce în ce mai
mare. _In asemene.a.. condiţiuni, creiarea unei burse de comerţ, ou me
nir.ea die a înlesni tranzacţiunile, se impunea. In celelalte -două porturi
mari aile ţării, Brăila şi Galaţi, funcţionau bur.se încă de mult. Oons
tanţa nu putea -să rrămâe înapoi sub acest raport, cu atât mari. mult cu
eât în această localitate, din cauza situaţiunei sale, transaicţiunile urrmau
să se facă necontenit, în tot timpul anului, iarna ca şi, vara.
Oerer:ea; Camerei de Comerţ a fost ţinută'. în seamă; căci prin de
cretul regal No. 2809, din 25 S'eptembrie 1898, dat în urma raportului
ministerului de comerţ No. 74610, din a(!elaş an, s'a aprobat înfiinţarea
în Constanţa a instituţiunei ce ne preocupă.
In urma acestei aprobări, s'a început imeciiat organizarea ei. Ceeace
s'a avut mai ales în vedere, când s'ai hotăriît înf:i,inţa.ren. bursei aci, a
fost înlesnirea. trn.nsacţiuni.l!Or, de cereale; despre târgul efectelor pu-.
hlice şil private, târgul atjiunilor diverselor societăţi agirioole, :indus•
triale şi comerciale, târgul sori,surilor urbane saiu nuia.le, etc., nu put.ea
atunci şi nu poate nici astăzi încă să fie vorba la bursai din Cbnstanţa
şi nicj la acele1:1J din Brăila ,şi ·din Galaţi.
. , In. scopul arătat, ,s'a. numit, în conformitate cu Legea buroolor din
1881, ruflată atunci în, vigoare, numai mijlocitori de mărfuri; nu s'a
nu:mjt nici un mijlocitor de schimb, şi aceasta pentru motivele arătate.
S'a. format apoi Comitetul bursei .şi ou chipul acesta. instituţiunea a în
ce1?ut ,să funcţioneze În modl regulat.
Chestiunea burselor de comerţ a fost apoi discutată şi în congTe
sele de comerţ, ţinute la C:rali.ov,a în .ainul 1902 şi la Brăila: în ainul 1903 .
.Rezultaitul acestor d!ilscuţiuni a fost noua lege asuip,ra burselor de
comerţ din 8 Mai 1904, intocmi'tă mai mult sau mai puµn, în oonfor
mitate cu dezideratul ca.merilor ele come,rţ.
· Deşii apare ,o lege nouă în 1904, totuşi instituţin. Bursei nu se or
ganizea3ă ş1i1 nu .funcţionea1Ză: în mod efectiv. decât deabia în anul 1910.
· 1n anul 1909, ziua de 16 Decemhrie st. v., se înhrune<Sc pentru; în-.
tâia oară, membrii delegaţi ou care o·ca,zie se constituie Comitetul Bur-

....

1) Extras din capitolul «Bursa•, al lucrării «Portul Constanţa•, Mişcarea
· Co- ·
mercială şi Maritimă în anul 1903•, de G. Cristodorescu.
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sei ş,i biroul său, şi se, întocmeşte primul regulament interior de f'uncţionar-e.
In anul 1910, Camem de comerţ lan:e,e,ază publicaţia No. 801 din 8/12
Innie, prin ca:re f.a<Je cunoscut reorganizarea BUTsei, . dată dela care
începe adevărata func,ţionarn -când se înfiinţează şi registrele· opera
ţiunilor de bursă. In acest am apare primul Buletin a:l Bursei (cota pre
ţurilor) şi Reg1.l1iamentul uz8!0Jţelo11 comercia.le.
In anul 1913, aceste inlstituţii se reorgaruzează; Bursa din Cons
tanta, se pune şi ea de acord cu cerinţele nouei legi.

2. Date statistice asupra operaţiunilor tran
zitate şi înregistrate la Bwrsa Constanţa.
Anul
1910
1915
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927 I

No. înregis- Cantitatea
trărilor în vagoane
7.024
427
1.151
1.329
1.999
3.110
2.948
1.916
2.909
2.574

-

11.472
4.109
11.636
7.056
8.113
10.169
8.337
6.004
8.058
6.965

3. Localurile ocupate de Bursă
Birourile Burs:ei au funcţionat în permanenţă în acelaş local cu ·
al Camerei. T,ransacţiunile operaţii:u,n:ilor de bursă s'au fă,cut înamte de
război, în localul special aine,n.ajat din port; lângă silozuri. Imediat
după război, în localul Bănc�i Marmorosch Blank & Co., până la anul
1!126, - întrucât localul său ,dlin port a fost ocupat de grăniceri, iar în anul 1926, în urma insistentelor stăruinţe ale Cam.erei de co
merţ, Bursa: îşi reia sediul în localul iniţial din port, unde funcţionează
şi azi.

f

CAMERA ARBITRALĂ
1. Istoric
Qu ocazia reorga:mză:rii Bursei de comerţ, în anul 1910, se înfiin�
tează şÎ! Camera de al'1b1trii şi concili,aţiune, pe baza leg.iii. burselor; pri
mul proces se judecă Î'Ill zirua de 22 TUDie 1910, când se dă şi prima
deciziune.
Inainte de ooea�tă dată, toate diferendele .d'e bur.să se judecau de
o comisiune «a l'amia.ble» irnstitu:iită die părţi.
18
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-?: Tdbloul proceselor judecate la Camera
de arbitri; dela înfiinţarea ei până azi.
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Instituţiunile de cari ne-am ocupat în această Monografie s11.Il't azi,
4,upă cum se constată, ir� pli!l'.l.ă prosperitate, atât în ceeace· priveşte ac
tiviitatea cât şi în. ceeooe piriv,eşte <lesvoltarea lor prQprie.
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DOBROOIA

de Colonel IONESCU DOBROGIANU
Profesor

1 Pământul
1. Numirea. Dobrogia, (şi nici de cum Dobrogea, pentru că nicăieri
pe întreaga .planetă nu veţi găsi v11e-o ţară �au măca1r vre-o provincie,
care să se ternnine în «ca») nu-mi vine să crnd, ea să-şil fi tras numele
de la Dobrotioi (după cum s'a emis de mulţi părerea), pentru că stă
pânirea •acestui aven.turie,r a fost aşa de vreme-Inică, că nu s'a putut
închega nUJIItcle lui în ţinutul poste care a domnit. Oa...""e\ tot de la
acest Dobrotici ,să-şi fi tras nume.le, muntele aflător) în câmpia Te
saliei 1 Par el n'a a.vut nici o atingere cu aventurierul dobrogean.
Va trebui - crod - să ne îndreptăm corcetările asupra originei
numelui Dob-rogiei in altă �rte; d,a:r în nic,i un caz asupm cuvântului
bulgăresc «dobro-bun».
2. Aşezare. Niciodată Dobrog'ia - în timpul C'xi,stenţii e-i - n'a
fost mai fericit aşezată, atât pentru prielnica dei,volfare ai Ţării căli'eia
a aprurţinut, cât şi p
. cmtr.u prop1ia ei propăşire economică şi culturală,
ca strH stăpânirea româJnooscă.
La Romani, Bizantini şi Turci, Dobrogia fiind prea la mairginea
Imµărăţiei lo;r, s'a împărtăşit ou foarte puţin din cu1ltura •stăpânitor:1loT
ei; iar sub rruportul economic, toţi intruşii aveau în mâinile lor comerţul
înfloritoaa:'elor: porturi de pe coaistele apusenei a:le Mării Negre. Colo
niile g-receşti din negura: vremurilor până în zorile iştoriei şi emporiile
Veneţienilor şi alei Genovezilor dm veacul do121 mijloc luptau între ele
pentru întâietatea comerţului într'un ţinut care nu le aparţinea nici oo
stăpânire, nici ca aşezări etnioe; aşa că pop,ula:ţ:ia băştinaşe n'·a bene�
:!'iciia� cu nimic - sau ruproap,e nimic - din' tot schimbu1l d,ei mărfuri ce
·se făr.eau la gurile Dunării şi pe, coastele a.pusane a1e Mării Negre. Nu
P- de mirare că am gă'81i.t Dobrogia - acum �(Y aru - într'o sălbăticie
înfiorătoare.
Pe veci neuitatul Rege Carol I, în înţelcpciuneia ·Lui şi cu ochiul
Său depa.rte văzător, ştia că viitorul Ţării peste care domnea, atârna de
eşirea la Marre. De ruceia tî.ncă din J867, atunci când graniţele Ţăriii
nc.a.stre nu se înti1Ddoa.u până lu M�re, hot�rise să atrt1gă 1ţar,ea în Ţrura
Im. Proect-ase ca spre Nord de Valcov sa se constru1asca un po1t, pe,._
care inginerul rezident de atunci al C. E. D., Char,le.s Hartley l-a bo
--·�
tezat _portll!l, «Carolusprimus».
Câ.nid am redobândit ţărni la Ma.rea cea ma:re a Voovo.dului Mirooa,
r---····

21

www.ziuaconstanta.ro

DOBROGIA

am respirat din! adâncul plămânilor. Regele Carol I aJ purt:1� de gr.ije
/toată v1a;ţa de provincial noastră ca: de o fiică a lui .. '
..
3 . .Aspe_cte orogenice. Cine priveşte pe-o hartă, relieful ucestei penin- ·
sule oe ise prelungeşrtle între ,cele din µnmă îndoituri ale D1;1năir.ii, şi coasta
.Măr;ii, cu greu îi vine să m-o-ailâ că Dohrog'ia, nordică n'are nici o legăitGră orogenică ou Peninsula BalcaID.Iică..
Dar nici izolaţi nu.s1l'Ilt munţii clin Nordul Dobrogiei, dµpă cum·
s'a crezu�. Se ştie acum, că ar se Î)l,rudesc tocmai. cu Sude,ţii Bqemiei.
•ralpa; Carpaţilor răsăriteni face legătura.
Altă da� munţi;i străvechi ai Măcim.u1ui ,ro pirelungiau prin culmi
tot aşa de .semeţe, oo. şi Carpaţii, până în Sudeţi; dar eul vremea mij
locul lor s'a prăbuşit, de le-au rămas numrui căpătBiele. Pe două laturi
ale Dobrogei, Câmpia Munteniei şi ·Buooagul Basalr'albiei s'au scufundait
pe linia Dunării, rămănând munţii dela Nord ca o insulă.
Deopotrivă de "ţ>ătrâni sunt şi unii ca şi alţii; dar vezi, că munţii
dobrogeni au fost mai mult ştirbiţi' dle ape şi mai cumplit biduiţi de
vâ[lturi decât Sudoţiru; aşa c'au fost roşi aproape până 'n temelie, de au
mai răIDaJs dm ei nunmi nişte ţancuri. Nici iarba nu creşte până 'n vârf,
necum pădurea; pe eind' Sudeţii sunt îmbrăcaţi cu p�duri de brad.
Pes¼ mijlocul prăbuşit, mările au d�pus materiale, cari p:r;in înere
ţire s'au ridicat, dând naştere cutelor de azi .ale, C arpaţilor. Aşa. dar oro
geniceşte, până la linia de ruptură ,Picim.eaga-Sl·ava. «horstul» (aşa. nu
mesc geo1ogJii insula aooasta muntoasă) face faţă sp.re Nord, către' Crur
paţi, cu: teme]iai cărora se leagă. Spre miază zi podişul se ţine de .plat!orma prebalc(llYl,'ică.
·
·
4. Aspecte orogroJfice. Vallea Caraisu, pe unde 'merge calea ferată

Cemavod;a-Constanţa se prelungeşte pâ:nă aproape de Mare. Gâtul
acesta (Constanţa-Pafois) larg de 5 km. face ,legătur:a între rel:i!eful cu.
forme foarte regulai-te ale Dobrogei nordice şi acel destul de ·frământat
dela miazăzi.
A. Dobrogea de Nord.
ei) Nordul orog,rafic îl fof!Ineaiză Ţuţuri.atul, care e şi cel mari. :înalt
vârf (456 m.). Din el .se. resfiră culmi lîn· toatJe direcţiile.
b) Dealu� Pricopanuliti coboar;ă s,p11e. Nord până în faţJa Galaţilor, ·
unde ,so afundă pe sub Dunăr,c şi se oontin,uă
· pe sub temelia Oarpa.ţilor,
·
până în Sudeţi. N'aire păduri :pe et
, .
e) Lanţul răsăriterain ce coboară oblu către Est, pairalel Dunăir'ii,
până ce se pierde pe sub bălţile Deltei, după ce a. format lângă Mahmu
dia. d:ealul Bestepe, cel cu cin� cocoaşe.- Lanţu� aioosta s'rur rputea numi.
dealul Tulcei după numelo oraşului aşezat la mijlocur lui. E împn:durit
numai pe sfertul vestic.
d) Culmea Nicoliţel dintre T,aiţa şi Teliţa e o ramifica.ţie ·a precP
dentului. Tomnai la oonflurenţa; oolor două .râuri, Deniztepe îşi! ridică
semeţ ,cele două cocoa:şe în mijlocul crurnpiei.
Numirea lui înseamnă «movila mă,rii» pentru că de pe el p-riv1re-a
se pierde pe luciul mării, deprurte la orizontul de răsărit.
S'ar putea tălmăci şi «movjla de lângă mare», căicil golful ·intră în ,
uscat până 1a lacul Babadag. Doar nu de geabai Mahom!ed I a construit 1
cetatea .Enişala, ci ca o apărare în- contra unui a,ilao venit dinspre Ma.re·.
J umăta.te din culmea Nicoliţelului e IÎmbrăJca.tă cu păduri de tei.
e) Culmea Babadagului cpboair.ă şi mai oblu între Taiţa şi Slava
până în bălţile Razelmului. Aproape jumătate este' despădurită.
f) Cu"/Jnea Dulgherului, aproape pleşuvă (altă dată era acoperită cu
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pădurii) coboairă lin î1111:n'"e SUava şi Casâmcoo, până în laool T,aş,aatl. Col
tului ce se înf:i,ge in Mare i se zice Caipul Mi:dia. NUm!ai către Vest mai
are câteva: trupuri de pădure.
.
g) Culmea Jnşiratelor, numită nistfel după movilele ce se ţm l�ţ?
c o prelungire a Pricopanului, către miazăzi. Umple prin ond'ulaţmrn
puţin prom1111ţa_t,e tot ţinutul dintre Dunăre şi Caisâmcea. N'are păduri
B. Dobrogia de Sud.
Lunga Vale a Oltjnei ce taie graniţa, împarte Dobriogiia ,sudică în
două părţi bine deosebiw ca relief.
a:) Podişul Copadinului despărţit de podişul Caraomerulkui pr�Tl va
lea_ ceva mai umedă şi deisitul de populată a Bortungei. Aci e regiunea
cea mai săracă în ape. a Dobrogiei. Lipsa complectă de pădur:i îi dă ca
racterul de ,stepă. Nici a.pa! de băut nu se găseşte decât cu mari greu
tăţi. Trebue să sapi pân� la vreo 60 metri, ca săl dai de aipă, eare se
scoate cu bur:duful.
b) Cu totul altă înfăţişare are DeLiormanul, adică ţinutul acoperit
cu păduri diri. colţul S. Vestic al Dobrogiei.
Râurile de şi îşi pierd apa: pe dirum, neajungând până la Dunăre,
şi-au croit - durpă oo mairea s'a scu11s, căcii aci fund de mare � fost fă ga.şe mwri, prmtre cari coboară deialurilc cu· forme foaTte frământa.te.
Dobrogia centrală e mclinaită spre Vrulea Garaisu; şi coo. meridională
tot către valea djn1Jre CeTnavoda şi Constanţa coboară. Aşa că vale::i. Oa
ram e•ste un fel de sgbiab al amândoror părţile.
5. Aspecte pedologice (agrogeologic.e). Peste tot roQHe sunt îrohFă---
catr cu lut galben sau loes. A fost :lldus din Rusia @ vânturile utcrp.i�e _
� care brut cfili1!r':100loz, if""aJ:��� c� s a� ��t��_gQ��rii, �i au lăsat
pe fundul marilor:Jarana provemită dm macm_Q.�1.Ior. _.:._-=:::-----�
,-- Loes'llll este de natură ip.o.r-oasă, aşa că nu păstreaza apa p1"!0venită
din T)lloi ci ca printr'un filtru răzbate până în tainiitele pământU'lu.i.
Din aliR.rare·a loesului s'a născut solul bălan, care acoperă trei
sfeituri din •suprafaţ.1. Dobrogie.i, part?-a ei mijlocie şi de miazăzi.
Solul bălan conţine prea puţin hunms, numai 1-2½ % . In schimb 11Tc
multe săruri şi în special carbonu.tul ele ca,lciu '(C03 Ca). Humu'."-ul pro
vilw dm putrezirea �-au descompunerea organÎJSmelor, an:im1 aile sau vege- ·
. ta]e; aşa dair straitul de humus, care 'îmbracă loesul e,ste m..1.i gros·în Sud
(Deliorman),.und� sun.t - dar mai aleis ,au fost - păduri întinse şi se
Rubţimr.ă cu cât înaÎ!ll.tăm spre Nord (Dobrogia centrală până la fractura
Picineaig,a-Slava) din ca:uza stenei lipsită cu de-săvârşire de păduri.
Tn DobTogia nordică sau iîn· -p�neplenă, clupă cum o nume�c g-co
graifii, adică «aprorupe câmpie» d.iforenţia:rea se face cleb apus către ră
sărit. ln jumă.tiatea apusană acoperită de păduri, nu numai că este mai
veselă. daJr şi umezea.la e•Rte cea mai mare din întreaga noastră pr'oYin
cie (600 mm.), apoi şi, subsolul fiind format d.in roci străvechi, ţin ::ip-a
mai la 1supi·afaţă. ,Pe când jumătatea răsăriteană este golaşe şi deci cu
mult rrl'ai puţin ud,a.tă de ploi; dar şi când acestea caid apa întâlneşte un
-suh1:.trat de' piatră! vruroaisă pri..TJ. care răzbate cu foarte mare uşurintă.
Re.!riuneru are car-aie1ieristicia de adevărată stepă! bătută! de vânturile- vio
lente. cari vin din RUJSiia,.
Dr consideraţiunjle acestea trobue să ţinem, ş,:,ama, atunci când stu
diem Dobrogia, din punctul de vedere al agri�ulturii şi creşterii vit<:ilor.
In trăsătud geooraJe în jU'Illăta:tea apuSfmă (către Dunăre) Dobr'o
g-ia r,,ste mai bogată în humus, deci mar prielnică agriculturii, fiind şi
mai bine udată d:e ploi; pe; când spl'e Mare, ea are caracterul -ste-pelor,
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; cn pământ ,sărac şi.cu lipsă .de ploi. �ugeacul .dobrogean. · (peninsula
. dintre 'Babadag, Tulcea· şi Dim.a.văţ) şi Delta.abia' au 400 rrim. umidi
tate. ,Aci agricultura t:rebue învrâstată cu· creşterea Yitelor.

II. Omul·
.

.Tocmai d4i pricma a,,şezarn ei ,geografice, fiind la răspântia nă
văUrilor şi a războaielo1.· - «în calea :răutăţilor» - după cum zice
cronicm::ul, s'a făcut, ca. pe ·lim�a. aceasta de pământ ce n'are decât
23.262 k. p., să lro.cuiască uri amestec aşa · de împe-strit.at de,·neamuri.
· Au mai trăit · pe pământul•.p1rovinciei noastre două neamuri de
popoare, Oerkez.ii şi Arrubii, cari s'aU! stins, ori au pleca.t în ţinuturi
mai prielnice firii lor sălbate.ce. •
.
· Impărf;ită pe regiuni ·ai<:lministrative, aceasfa populaţie. st..1- astfel:
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49 · 91 3.800 23.696
·2
• Tololog
14.730
.156
358
115 15.387
28
Tulcea
10.488
4
232
27 4.547 1.304 ,17.336
734
. Total·
8.626 91.197 29:482 4.139 2.335 1.541 27.488 16.759 172.941
Or. Constanţa.
47.997 2.037 �3.615- 975 -2067 - 709 -½3.100r-70.500
7
PI. Cernayodă
29
801 · 318
8
·15.555
435 17.153
•. Cocealag
7.126 11.653 1.254 2,285
33
44 22.403
8
9.465 « 2.8�1 4.805 2.757
» Constanţa •
289 20.863
716
- · • H'.ârşov·a . ·
.1 1.078
18.681
1 i.312 21.073
4
15:83,7 1.610 4.946
• ·Mangalia
517
854 , 23.832
64
_» . Mţdgidia
16.468
.33 6.122 1.077
7 .527 24,234
339
11.798 , 1.884 2.250
» . Caraomer • ,.
39 16.326
16
1
23.150 2.354 4.183
• ·Traian
182 29.877
7
6.910 166.077 "22.410 29.054 8.275 2.110 1.555 16.780 246.261 X
Total •
8.620 10.042 17.132
Or. ·Bazargic
78 2.573 39.127
576
106
2.717 9.776 3.099
PI. Bazargic . _
1
257 15.916
60
6
1.771 6.076 2.357
» Sf. Dumitru
278 1.539 .12.058
17
20
3.273 10.830 12.930
1
Stejar
89 27.342
37
1.82
'
3.661 6.296 1.958
·» Cavarna
1 6.213 18.129
- 332 123 1!:i.820
1.894 8.745 4.692
. •· P�ri.ş .,
..•
34
3.466 8.803 7.183
4
• .Vultureşti •
66 2.328 21.875
25
ă4,500 25.402 60.568 49.351
Total. .
•,
852 13.122 150.267
599
373
-5.649 14.075
Pl. Silistra
1
151 2\),578
835
3
» Acadânlar
758 2.783 20.642
6
164 24.355
2
» Curtbunar
630 ·5.1'45 11.418
3
90 17.298
12
639 15.122 7.580
Beibunar
66 23.4091
2
2.579 13.870 12.480
» . Do.imuşlar •
6fi 29.772
777
» Sarsânlar
1.448 7.142 15.379
3
1
93 24.077
l1
> Turtucaia
1.035 7.099 11.784
31
4
46 20.005
6
3.226 12.738 65.236 80.118
Total ·•
9· 17
836
540 159.494 X

.

+-

..
...
.

•

.

..

.
. ..

.

-

-

I 23.2621295.4141177.6961162.66211-0.9921

4;267130.7311 47.2011728966:

·
Popu:latia Dobrogiii este foarte· rru:ră; abia dacă. avem · 31 locuitori
· .
·' ·
·cât a:vem•în ţară.·.,
_pe·k.. P.-.;·adică_pe,j'umătate-pe
.
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Desimea populaţiei ne arată şi regiunile rodnice. In jumătatea
apuseană, un:d.e pădurile sunt mai desei şi deci umiditate mai mwre,
p<.>pulaţia .stă mai grămădită. Aşai bunăoară în Deliorman trăesc 50
de �uflete pe k. p, şi, ou cât coborâm cursul Dunării, populaţia scade.
In Delta dogorită de ,arşiţa soarelui şi bătută de viscolile iernej,
populaţia este· cea mai r.airă (3 loc. pe k. pJ, cu toat� că aci1mijloacele
dn trai sunt, mai multe şi mai la în'demâna omului, cum sunt pescă
riile; ba chiar plugăria ,şi creşterea vitelor ar fj, mai rodnice, pămân
tul fiind mâi jilav. ,Apo:iJ pentru încălzit, stuful şi sălciile ţin loc pă
durilor. Vina este, ·că locurile .prielnice aş0MJrilor omeneşti sunt rari.
In stepă şi pe c,lina 1Mării Negre, populaţia e mai rară, ca spre
Dună-re şi în· unele părţi chiar pe jumătate mijlociei densităţii kilo· 1
metrice.
. E de reţinut, juldeţul Galia.era. In regiunea păduroasă (pla'3a
Stejar, oore ap:a.rţim.e DeJiiomnanuJ'Uii)· populaţia e.stie îndoit de ,d�să
derât în 1restul judeţului unde este stepă.
Aicela.ş fapt se observă şi în plăşile d� stepă ale judeţelor Con
stanţa şi Tulc'ea. Bine. m.ţeles, că nu vom ţine în seamă populaţia
oraşelor.
Drnpă gmpă:r� etnice, mai Îlmnortante, avem în Dobrogia:
295.400 Români, aidică 40% din populaţia provinciei.
177.700 Bu1gari, adică 24% din populaţia pr:ovinciei.
162.000 Tuirci şi Tăta:ri, adică 22% din populaţia provinciei
l. Românii. - Fără tSă alduc, neamului din care mă trag, laude
deşarle, Românii! sunt băştinaşii ţinutului .acestuia. Doar strămoşii
r,nştri, leg-ionarii roma:ni. au îmnânzit meleagurile Dobrogei, cu 7eapte
wacuri înaintea venirii Bulgarilor pe aci.
Nu nrnnai în lungul malului drept al Dunării. ci şi pe -coasta Măr. ii
sunt rămăşiţele 8/ŞHză.rilor strămoşiJor noştri. Cetăţile şi lag-ările în
tărjtf' se tin lanţ: Transmarjsca (Turtucaia). Durostorum (Silist.ra),
Sucidaiva (T). Sagadava (1) Axioipolis (Hinog-), Caoidava (Calachjoi),
�a.r.sium (Harsova), Cius (Eschi-Sarai), Beroe (V.alea Hog-iiY ile]a
!',are îsi trage numele g-ârla Băroiul, Tr(){:'15mis (Iglit,a.). Arrubium (Mă
cin). Djna.getia (,în pintenile Bu.�eacului, în fatal Galaţilor). Novio<l.u
num (1Isaccea), A eg-yssus (Tulcea), SaJsovia (Beş-tepe). .Aidsfoma (Du·
navăţul), toat.e sti'ttea de streaiă a m�Jrului Dună.r.ii. Trei le�i'lIDi ·r'o
mane (Leg. XI Claudia,, Leg. II Hereulea. Leg. I Jovia), fie-care de
tărfa 1llilei Divizii de-ale noastre„ ocroteau Dobrogja.
Dar .d'altmg-ul coastelor noas,tre. Istria (renumita cetate aşezată ne
o insulă a lacului Sinoe)•, Tiomis (Constanţa) Callatis (Mangalia) Bi
zone (C.aliacra) ,şi DionysopoHis (Balcio), nu erau ele sub paza puter
nicii flote romooe, aicea «Olaissis Pontica» 1
Chiar şi lin interior, veteranii. strămoşii noştri, după ce se liberan
din armată, se .stabileau şi întemeiau gospodării sfatornice, rjdicându-şi
. ·coriace frumoa·sP. de ,piatră pe moşiile (villaP.) dăruite de împăraţi. ca
răsplată sef!Viciilor . lor. Aşa s'au: născut satP.le (viei) şi rn.�ile ilela
Tropaeum Traiani (Adtamcli,si), Ulmetum (Pantelilmon), Ibida (Slava
rusti) şi o multime de «di,w.ae», peste cari dăm acum, noi, urmaşii lor,
111 tot coprinsul provinciei noastre.
.AJr fi să lungim voiiba, daoăi am sta să depănăm cu o.ea.mănuntul
tot firul istoriei, care ne dovedeşte continuitatea elementului românesc
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a,ci. Să ne oprim numai la jumătate� veaoului trecut. ·C,ând. Joan Io. nHscu călătoreşte pe aci, înainte de 1850, când \îşi tipăreşte ca.rtea: «Ex
cv,rsion agricole dans la platine de la Dobrodja», el găseşte 4.471 familii.
româneşti (27.611 suflete) şi numai 1.194 familii bulgăreşti'. E· votba
numai ,de Dobrogia veche, alfară de Silistra unde trăiau 815 ,familii româM�i
Sunt prea ·interesante datele, ca �ă nu le reproducem aidoma::
NUMELE
CAZALELOR

::::
E-<

'::i

·c

'8
....

<Cil

...,

5

Cil

�

o
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E-<

-··

.1

I

·c

Cil

Ol)

'3

o::i

-o�
·§1
>

!I

Cil
N
c<S

o

1.2!)0
105 200 250 787
Tulcea......
- - 163
363
183 Isaceea......
591
25
501
92 93
15
Măcin ......
- - 496
688
165
Hârşova.....
674
557 1.075
871 40 117
J Babadag..-.. .
442, 242
26 364
352
Kustendj6....
.405
5 5
....
Mangalia
I ·
Total ... 2.268 2.225 3.656 1.19i 747 1.092
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0

:.o �5
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Q)

I

Totahtl
numărului
familiilor
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Q)
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E, ..>
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29 23 20 23 1
- 6 8
I 100 -

30 30
3 20
· 3 -

- -

40 69

-- - - -- -- --- - -

--

- - -

-

.:;.....,

--

250 172 59 76 119

, 2.962
784
1.364
1.363
3.544
1.426
415
11.858

l

G'um trăia această româniIIl:e, pe sate şi pe etăţi şi care era avuţia
ei în vite:
•. .
CAZALE

·==c·=
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=�

c<S

.c
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'iil

�

:p.
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E
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l
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o

660
7 1.310 1.349 1.460 1.580 421 222 2.888
Tulcea ...
340
6 360 377 556 580 139 t 78 3.240
Isaccea: ..
9 676 667 838 1.014 196 225 4.990 1.390
Măcin ...
8 561 581 845 962 256 301 4.680 1.684
Hârşova ..
Babadag .. rn 664 694,uo9 2.096 364 355 6.842 1.836
Silistra... . 20 8151 838 1.368 1.602 303 368 10.260 3.395
Kiistcndje .
5 2111 226 1 303 120 120 . 95 2.915, 750
Total... 71 4.603,4.732 6.779 7.954 1.799 1.744 35.815i 10.075

.

.

6
4.200
2.800
4.600
6.500
14.250
30.700
3.000
66 050

o>

i:Q

-1

'8
....
o
p..

-�

...,:::,

cn.

550 210
- . 500 2.600
- 3.200 4,170
170 2.400 2.228
- I 100 400
360 700 10
1921, - 722 7.450 9.61tl

Uând am intrat aicurn 50_ arii în stăpânirea Dobrogiei ne-am aş-ezat
pe temeli;JP, celor 43.670' Români· pe cari i-am găsit aici. J!:i erau mo-şte
nitorii aşezărilor vechi, .continuatorii vieţii străbunilor noştri.
2. Ou BuJJ.garii povestea se dest.:r,amă în două. ln Dobrogia veche,
aşezările bulgăreşti nu trec dincqlo de secolul XIX-leu; iaT în Deliorp.1an
·
•
către �fârşitul aceluiaş vPac. . ·
. a) După războiul q.i n 1806�12 ,şi:,,răpirea Basarabiei, Tătarii trăi
ton de vremuri în Bugeaid au emigrat„în horde maJ.'i în Dobrogia, unele
stăpânir:ea coreligionarilor lor, Turei, li er2. mai îngăduitoare, dc, câ.t
aceia, a M uscalifor.
. AtUlllCi s'a format un •·curent mjg-rator de Tătari dela No1id la Sud.
Un. contra curent dela: S. lai N: a fost provocat de Ruşi, cari au chemat
· ·
pe Bul1ga.ri să umple golurile lăsate de Tătari.
· In timp�l acestor mi&'raţitm1 ...o 'l?:3-rte din Bul &:_ar} fa o:µr_it în_ dru11n:
. Dobrog1a Veche, Uilld.e
au rmnfnnţat satele paras1te. Cei mai mulţi
pun
s'au aşezat în plăşile Ba1badiag (871)_,familii) şi Tu1cea (200 famJ şi
-26
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foarte puţini în plăşi1le Măcin (92 .fa.m.). Constanţa (26 fam.) şi Man-·
. ·
galia (5 fam.).
c. Deliorm1;1,nul c;t, fost locuit de rrurci, ca.re trăiau aci de vremuri în
masse _compacle. Aşa îi gă,se,şte Lejean în 1861 (Ethnographie de la
rJ'urqme <l'Europe). Durpă :irr:udepern;lenţa statului I.or, Bulgarii, prin mif. ·
lC1ace a,surpritoare au silit pe Ţurci să-şi fa lumea 'n ·cap, pentru a le
ocupa ei locurile destul de fertile. Aşa că aşezare;:i. Bulgarilor în Delior·
man e�te cu totul nouă; totuşi malul drept al Dunării era înţesat de
.lk,mâni, care-şi aveau şcolile lor în Silistra şi Turtucaia (815 familii).
Câ.p,d am descăle-cat noi, .acum 50 ::i..n.i, iîn Dobrogia nu emu d:acât
25.000 ·Bulgairi. A'Ceiaişi cifr� o găseşte şi K. :F'. Pete:t'S cu 14 ani mai
îna1nte, ·în 1864. ,S.e a;flau 1şi' aitunci într'o contimră emigrare în Bais!tra
bi-a . (K. F. · Peters. Grundliwien zur Georgraphie und · G.eologie der Do·
. bru,dschia).
·
·
I,n fine dăm o aifirmaţiune de o foarte mare greutate, făcută-în 1912
d\� d-l Işirlmf, ,profesor 1a: Uniw.rsi,tatea din Sofia: «Dacă am cr-ede că
suni. În Dobrogia mai mulţi de 50.000 Bulgari - duipă cum s'a crezut
· a-dese ori - ar fi să ne înşelăm». Şi profesorul Işirkof afirma un ade
vă ţ·, despre oore avea informaiţiuni precise, căci la data aceasta era1U. î,n
Dobrogia 48.963 Bulgari.
3. Tătarii. - Au venit - după cum am spus - prin imi1gr.aţiuni în
ma:::-să. Cea drirr urmă - de 60.000 suflete - a fost cea din 1861; dar
mulţi dintre ei au murit de boli. De c�irând ·se înfiinţaise orăş�ul 'Medgidia, mide au fost stabiliţjJ Tătarii.
Ei se ocupau cu rugriicultura şi mai. ales.cu creşterea cailor, pe ca.re
li-i ·dedea statul. Nu de puţine ori· Tătarul îşi mânca, calul. ;
FilÎiild iUJbifori de ·stepă,' în stepă s'.au aşe2la.t, între 1861-1864. Li- ·
mita c1e No:rid a ţiînu:tului locuit de, Tătari era. Casâmcea. iar către Sud
se întin'deau până aproape ide Baza.rgic. Mai erau stabiliţi şi în sate
i:mlate (Morughiol, Beidaut, Sami etc.) din nou înfiintiate. fiind fost
părăsite. In unele părti tătăroaicele mai p-urtau încă prin 1864 inele de
argint atâmate de na:s (Peters).
Tătarii au trăit în trib:uri sub condu00re..:'l, ::t cite unui hnn. A!5::t ·"-0
ştie de cel dela ilnan�i,şme (Giumra), care av'ea aci un palat :distrus de
Hulga..râ< îlll' 1877. La Oe,atal-Orma'n ·(Pa1J1r1Jelimon) era un alt H:an,
Amur·
·
xa-bey (Lejean).
. · ·
·
Numărul Tătarilor în 1880 era de 29.500.
N 1meni nu zug.răveşte mai aievea acest l)ooor care trage· să moară.
ca d-l I. S:iirnioooscu, mffiillbru al Academiei •Române, în cea mai nouă
a sa lUicrare «Dobrogea».
«Vălul tătăresc, spaima. da odinioară a Moldov.ei întregi, este acum · ·
strâns cu totul. Iţi apa-re ca a,burul ce se ri,di,că dintr'o clădire mândră,
· năruită la pământ -de· un incendiu.
«U.msele de lut. galbenie ,până şi pe acoperjş; abia se deosibei'lc din gal
benul P.ământului bătut. Urmaşii lui Tamerlan, în pragul· morţii, au
pă.,;trat numai înfăţişarea ooJ.,o:ri oo· băgau groaza, lăsând scrum pe unde
treceau. Au păstrat -caracterele fizice, dar şi obiceiurile, semnul-acelui
eonserva,torism etnic, pe care nu-l distruge nici moartea, enigmatică ·
tărie� a pă.strării pcipoarelori, chiar când încr�cişările �unt mai întărite.
.
«bo11;1,reai Je-a d!omo1iit ;�om1fo.·ile. Lipsa cohctziU!niţ din mulţime i-a
făcut liniş·tiţi şi paşnicî. Te primeso în: casa lor cu toată cuJ.·tenia unui
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vru cumseoade. De cum ai intrat şi te-ai aşezat pe cultuoole cari ţrin loo
de scaun, gazda îţi îp.ti.nde ta:bacherea cu tutun. Ar fi o obijduire să-ti
fawi ţig.ară d!im: tutunul tău. Când îţi aduce! oafeaua1 nelipsită, ţi-o întinde făcând temeneli ad'ânci, ducând mâna dreaptă la inimă.
«Din strămoşeştile obicei111'1.i, le-a rămas încă vie dragostea de cal
Nu e mai mare ciurllai tătarului, decât când altul l'a întrecut la drum.
«Durerea trecutului sfârşit ş'o arat.ă. în cântece. Trăgănat.e, ca şi
oole twrceşti� au însă a:ooente de o atât de adâncă melancolire încât simţi
sufletul ce plânge după vremuri apuse. Fără să vrei o lacrămă! ţi se fu
rişea�ă în oolţul ochilor. E doar prohodul unei lumi dispărute, cu ur
cuşuri de care se vorbeşte în istoria omenirii».
4. Turdi,i, afară de cei din Deliorman şi despre caire am vorbit, mai
trrăiau pe la oraşe (ca la 7000 suflete, 'Îll Tulcea, Constant.a şi Sulina) ca
organe administrative' şi ale cultului precum şi ca mi!litaT-i.
In număr mai maxe tră'Îlau în Babadag (ca la 2000 suflete) unul din
st:llpii Imperiului otomoo, locul sfânt al MuSJUlm'anifor, unde zac şi a
cum, uitate, ·osemjnte:le unuia dinntre :1ipootofo Profetulu:ii; Sa1tik-Baba.;
apoi' mai puţini erau la Medgidia:,- Cerna, Greci, Hasanlar, Rabman,
Ali-F'acâ, Balt.ă.geşt:Î! (la un loc cu ':I.1ăt.."l:rii şi cu Cerchezii) Terzikioi, Sa
tişkioi. Caracoium, Anadolchioi şi Hasiduluc, între 15-40 familii).
Sate exclusiv turceşti au fost Gairje,la1ri şi Canat-calfa.
Şi! Turcii sunt jinduiţi după trecutul lor: glori0s; tot amarul sufle
h,lui şi-l toaTnă în cânileoole lor, mai jalnice şi mai duioase die:cât cele
tătăreşti.
Nu sunt toemai harnici; se mulţumegc cu puţin; dar ,sunt foarte
cinstiţi. «Mai ropede îşi calcă Turcul pe inirriă, decât să-şi calce- cu
vântul» - zice un proverb.
Sll!llt foarte supuşi puterii stăpânitoare; daT sunt inadaptabili, de
aceia emigrează, şi este de regretat. Au rămas tot vfaătorii de acum câ
teva veacuri; d!air - pare-se că le-a pierin spiritul războinic de altă dată.
5. U:ţ1 studiu· foarte amănunţit şi documentat asupra GermaniDor se
-tdatoreşt.e
d--'lui lo3Jll
·O'.
i.oocl---<<Miree,a._ceLbătrân»
şi t�F-te public n «� nulele Dobrogiei» anul VII (1926). Trimet pe citit,)r aoolo.
----------- -----------------�--Scumpa noastră Dobrogie,
Cea mai piroţU:ită dintre nestimate-le Coroanei
Inţeleptului Rege, Carol I,
Acesta ţi-este pământul, aceştia-ţi sunt oamenii!
După cum vom şti să înfigem tot mai adânc fierul plugului fo pă
mântul tău rodnic şi îmbelşugat în de- to:.te; să eerceităm comorile; pe
l'are le-ai ţinut ascunse la; sânul tău, atâta amar de vreme şi pe care
î�nint�şiri. no�t�i nici nulo bănuiau·măcar, vom dobândi stăpânire ohavmca ş1 veşnica.
Acum est.e · momentul ofensivei noastre economice. In aceşti 50 de
ani abia ne-am aşezat.
14 Noembrie 1928.
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Posibilităţile economice
viitoare· ale Dobrogei

de ST. BOROŞ

Docto1· în drept, Preşedin
tele Camerei de Comerţ

Vorbind de Dobrogea, înţelegem, din punct de vedere geografic,
Provincia românească de peste Dunăre, având ca limite teritoriale graniţa Bulgară şi Marea Neagră.
Din punct de vedere istoric această provincie - Dobrogea veche -
ne-a fost cedată prin Tratatul de la Berlin din 1878, iar Cadrilaterul ,prin
Pacea dela Bucureşti, depe urma răsboiului Balcanic din 1913.
Inainte de 1878 Dobrogea întreagă a făcut parte integrantă din
teritoriul Imperiului Turcesc, care Imperiu cu începutul secolului al 18-lea,
sub influenţa mişcărilor sociale şi politice ale revoluţiunei Franceze, a
început să se sdruncine în organizaţia sa, marcând începutul decadenţei.
In continuare, mişcarea revoluţionară provocată în 1848 •în Europa,
în diferite state, a fost mai departe preludiul ce va să vină în organi
zaţia politică a statelor cari nu se bazează în· structura lor pe o omoge
nitate complectă de rasă şi limbă. Consecintă a acestor revoluţii se consacră
pi;incipinl formării statelor naţionale, isvorând din suflul revoluţiunii de la
1848 şi care a avut ca primă etapă în Europa, unitatea politică a Italiei
şi Germaniei, - principiu admis ca loznică 'de stat de către universalitatea
popoarelor culte şi consfinţit de răsboiul cel mare.
Acestui principiu avem să mulţumim şi noi, unitatea neamului nostru
şi formaţiunea României-Mari, care cuprinde toate pro.vinciile româneşti
şi într'un mod relativ, toate fracţiunile neamului românesc.
Pretenţia ce o au unii din vecinii noştri, că Dobrogea nu ar fi
pământ românesc, nu corespunde nici realităţilor istorice, nici etnice ale
stărilor de fapt.
Intr'adevăr, scrutând istoria trecutului mai recent vom vedea, că
precum am spus, exceptând Turcilor, această provincie nu a aparţinut,
în decursul vremurilor, nici unui alt stat organizat.
Ba este constatat istoriceşte că neamul românesc a stăpânit cândva
această Provincie, sub Mircea cel Bătrân care se intitula ,,Domn! al Duros

torlilui dela Dunăre la Mare".
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Din punct de vedere etnic iarăşi . este 'constatat istoriceşte, că pe
urma prăbuşirii Imperiului Turcesc, populaţia turcă, a început să se retragă
odată cu administraţia, în limitele noului Stat turcesc. Această mişcare a
populaţiunei turce în scopul emigraţiunei în Turcia, Q resimţim până în
zilele noastre.
Depe urma evacuării teritoriale, de către populaţia de origină turcă,
a urmat migraţiunea, tot mai compactă· a populaţiunilor româneşti, - care-i
lua locul, - din toate ţinuturile româneşti, dar mai -ales. din Transilvan1<1,
Muntenia şi Oltenia. Chiar înainte de răsboiul 'dela 1878 se cunoaşte şi
ştie poziţia că în Dobrogea exista o 'densă populaţie românească, cari!:}
se ocupa în sp�cial, cu agricultura şi economia de vite.
După ce am -făcut o scurtă introducere istorică, să vedem acum cari
sunt posibilităţile de desvoltare economică ale acestei Provincii, cu o
sumară descriere a tot ce s'a făcut până acum, în domeniul economic.
La luarea în posesiune a Dobrogei, după răsboiul dela 1878, stările
economice ale Provinciei erau primitive, sub toate punctele de . vedere.
Lipseau totalmente căile de comunicaţie, · căi ferate, şosele, etc. Singura
cc1le ferată era cea construită de un consorţiu englez, între Constanţa şi
Cerna-Voda, rescumpărată mai târziu de statul român.
Oraşele comerciale, erau aproape inexistente, sau cele cari fiinţau,
ca Silistra, Medgidia, etc. erau considerate mai mult ca centr� de economie
rurală în cari se schimbau esenţialmente produse agricole şi de ale cres.
cătoriei d� vite.
.
Comerţul, în primele începuturi ale · stăpânirii' româneşti, era de
natură locală şi. numai încetul . cu încetul a început sâ se extindă şi să se
închege raporturi comerciale mai largi, între această provincie şi restul ţării.
Tot astfel c;le o industrie propriu zisă în Dobrogea, ·până în timpu
rile mai recente, nu se poate vorbi. A existat însă în tot timpul ce ne
j_nteresează, adică dela răsboiul din 1878 până azi, în Dobrogea, o indus
trie casnică, consistând din ţesături de lână, - abundentă în această
parte a ţărei, - lucruri de ·casă, lucruri de ale industriei animale, ceeace denotă că din punct de vedere i11dustrial �e găsim abia în prima
fază de desvoltare economică.
.De o viaţă orăşenească, în sem;ul de azi al cu.vântului, nu se poate
vorbi în primele începuturi de stăpânire românească.
Oraşele din Dobrogea, s'au desvoltat încet, dar sigur, începând cu
primul pas de administraţie românească.
· Este în memoria tuturor, dar în special a părinţilor noştri, starea în
care se aflau oraşele dobrogene de atunci.
Dintre toate -oraşele din Dobrogea, cea mai mare desvoltare - după
cum era şi firesc - a avut s'o înregistreze oraşul Constanţa. Imediat
după răsboiul dela 1878 Constanţa .se prezintă aici la Marea Neagră, ca
un mic portuleţ, accesibil numai vaselor de pescuit sau de· mic cabotaj.
Portul Constanţa se prezinta numai-ca o mică schelă de adăpost natural, fără
nici o lucrare sau organizare sistematică.
Oraşul Constanţa, era de prevăzut, că va lua o mare desvoltare,
după ce s'a pus primele baze de construcţie ale portului.
Este de reeunosc�t, că ideia şi însă-şi înfăptuirea portului Constanţa,
.
m starea actuală de lucruri se datoreşte, în primul rând, decedatului nostru
Rege Carol I, şi în al 2-lea rănd personalităţilor guvernante ale ţărei
din timpurile acelea.
I
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După construirea portului, oraşul Constanţa şi-a luat o desvoltare
rapidă şi mare, accentuată în toate ramurile 'de activitate, ceeace ne-o
arată şi creşterea trept&tă a populaţiunei.
Paralel cu oraşul Constanţa, însă în ritm :mai redus şi-a urmat calea
ascendentă şi alte oraşe· ale Dobrogei ca 'Cernavoda, important centru
comercial şi industrial la Dunăre.
Tot ,astfel oraşul Tulcea, Medgidia, Babadagul, Hârşova, orăşelele
Cogealac, Mangalia, Caraomer.
In Cadrilater avem oraşe cu o viaţă comercială destul de întinsă,
ca Bazargic, Silistra, urmate de oraşele mai puţin importante cum sunt:
.Bakic, Cavarna, Turtucaia.
Pe lângă oraşele amintite, vedem că încetul cu încetul, sul1. ochi�
noştri, se nasc şi se desvoltă în diferitele părţi ale acestei ţări, centrle
comerciale rurale, cari cu timpul vor deveni tot atâtea orăşele şi oraşe,
ceeace denotă spiritul general de progres economic 'al Dobrogei.
*

*

*

Să vedem acum, ·cari sunt perspectivele economice viitoare ale Dobrogei;
jPentru ca diferitele ramuri de activitate economica ale unui stat să
progr,eseze, se cere întâi şi întâi desvoltar,ea căilor sale de comunicaţie,
la nivelul cerinţelor economiei moderne.
Căile de comunicaţie în general, sunt de 3 feluri, terestre, fluviale şi
maritime. Toate ?Ceste căi de comunicaţie, într'un 'stat bine organizat,
trebue să se coordoneze şi întregească între ele, în scopul final de a servi
cât !llai bine · int�resele economiei ;naţionale şi ale economiei genrale.
Este bine ştiut că mijloacele de comunicaţie înlesnesc circulaţia nor
mală a bunurilor, dela producător la consumator, favorizând transportul
lor rapid, sigur şi eftin şi contribuind a'stfel la remedierea cri2elor de
producţie, prin transportul rrţărfurilor dintr'o regiune într'alta. In felul
acesta, căile bune de comunicaţie, formează un 'stimulent pentru producţie
şi implicit pentru economia şi civilizaţia omenească ..
Este ştiut, că omul încă din timpurile cele mai vechi, până azi,, în
continuu a căutat să-şi perfecţioneze căile de comunicaţie, pe măsura
desăvârşirii cunoştinţelor şi invenţiunilor . technice ..In legătură strânsă cu.
ideia că aceste căi de comunicaţie să poată contribui cu succes la desvol
tarea economiei naţionale a unui stat, se pune problema siguranţei trans
porturilor pe căile sale de comunicaţie; siguranţă de- ordin technic, admi�
nistrativ şi social.
Numai întrunind aceste 3 condiţiuni, pot, într'un stat modern, căile
de comuµicaţie să-şi îndeplinească menirea lor. Astfel se observă în vre
murile tulburi ale unui stat, diminuarea, ba chiar stagnarea transporturilor
pe căile sale de comunicaţie, ceeace are ca urmare un dezechilibru al
vieţii �conomice, cu repercusiuni asupra situaţiei financiare a statului
respectiv.
Să vedem acum, cum stă Dobrogea noastră 'cu mijloacele de. comunicaţie şi ce ar trebui încă • de ·făcut, pentru com,plectarea reţelei ei.
In privinţa căilor de comunicaţie terestră, avem de obseryat, că: toată
Dobrogea, este străbătută în lung şi . larg de. şosele şi drumuri de , ţară.
In timpul răsboiului cel mare, aceste artere de comunicaţie au fost, prin
natura lucrului abandonate. După răsboi s'.a reluat pe toată linia, repa
rare11. şi restaurarea lor, construindu-se şi altele noi, unde necesitatea o cerea,

..
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Aceste drumuri terestre fireşte că ajută în· mare parte; economia Dobro
geană; .prin ajutorul lor agricultura provinciei-putându-i tram;porta prndusele
la locurile de desfacere, oboare, .porturi, etc.
In ceeace · priveşte căile ferate dobrogene put.em· afirma, că şi din
acest punct de vedere, s'a făcut tot ce omeneşte a fost posibil, dar mai
este încă mult de făcut.
Actualmente avem în Dobrogea următoarele linii ferate:
1. Linia ferată Constanţa-Cernavoda, . peste Dunăre în finalul Bucureşti, construită de englezi, una din cele mai vechi linii din ţară.
2. Linia Constanţa-Bazargic-Oborişte, cu legătură cu 'liniile bul.,gare,
construită
înainte de răsboi, în anul 1914/1915 ..
·
. 3: Linia Constanţa, mai sus de Babadag, cu intenţia de continuare
până la Tulcea, începută în ultimii ani.
4: Şi în fine linia de interes local Constanţa-Techirghiol şi Techirghiol-Sat, · construită în ultimul timp.
Cu liniile de mai sus nu se poate face faţă necesităţilor Dobrpgei
şi mai ales celor ale ţărei, faţă ide cerinţele de desvoltare ale portului
Constanţa, care serveşte o bună parte din trebuinţele de import şi export
·
ale României întregite.
•. .Se impune în primul rând dublarea liniei ferate Constanţa-Bucureşti.
M.ai departe se impune de urgenţă terminarea, cât mai grabnică, a
liniei ferate Constanţa-Tulcea, ca prin un pod sau până atunci, prin ferry�
botlmri, să se facă legătura cu căile ferate Basarabene, în scopul înlesnirii
scurgerei produselor basarabene, la export, prin portul Constanţa.
;Se recere iarăş, din motive economice şi naţionale, construcţia urmă
tC1arelot linii ferate noi, dobrogene:
1. O linie ferată, care să lege Constanţa cu Silistra, străbătând incru
cişat o bună parte a platoului dobrogean.
2: O linie ferată între Constanţa-Hârşova, care ar .urma să lege portul
Constanţa,. direct cu Moldova şi cu Ardealul, prin un pod ce ar urma
să se construiască.
3. Construirea actualei linii ferate Constanţa-Techirghiol-Sat, până
la Mangalia, Cavarna şi Balcic, deservind această regiune . foarte bogată
a litoralului.
In privinţa căilor de comunicaţie pe apă, de.servind Dobrogea şi prin
ea ţara întreagă, sunt următoarele de spus:
Este în deobşte cunoscut şi stabilit de către principiile economice
moderne, că transporturile pe apă de mărfuri şi persoane, prezintă avantagii,
faţă de transporturile pe uscat. Astăzi, când 'avantagiile transporturilor pe
apă, cât priveşte maximul de rapiditate şi tonagiu au fost realizate, con
juctura superiorităţii acestui fel de transport apare şi mai evidentă. Unde
.inai pun_e m că transporturile pe apă, co_mparabil teu cele de uscat, sunt
mult mai eftine, acest lucru constituind iarăş un factor foarte esenţial
producţiunei şi comerţului.
.
.
Desigur forţa motrică consumată pe apă e mai mică decât ţa · trans
portul pe · uscat. Amortizarea iarăş este mai 1esnicioasă la mijloacele de
transport pe apă. In fine uşurinţa de -a se creia rutele maritime, -în cele
mai mu1te cazuri naturale, prezintă o· superioritate de avantagiu, naturală,
-faţă de· căile· de transport pe uscat, cari aproape de cele mai multe ori au
fel de fel de piedici, ca accidente de trenurţ, niveluri, etc., piedici ce:
pentru a fi îndepărtate, provoc cheltueli şi muncă, în mare măsură. Aceste
desavantagii ale transporturilor de uscat;_ faţă de cele maritime; cunoscute
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omului prin instinct, ne arată de ·ce· primele popoare de neguţători în
istoria comerţului; au fost cele aşezate lângă mări şi fluvii navigabile.
Să vedem cari sunt căile de comunicaţie pe apă ale Dobrogei şi prin
Dobrogea, ale ţării.
Considerentul cel mai important, care a făcut ca Dobrogea să fie privită
ca cel mai esenţial şi necesar factor 'de propăşire şi expansiune economică
al României Mari, se datoreşte însuşi faptului, că· este singurul ţinut româ
nesc, care ţine contactul ţărei noastre cu Marea Neagră şi prin această
Mare, cu lumea întreagă. Se cunosc eforturile ce sunt făcute de popoarele
cari prin poziţia lor geografică, neavând contactul cu Marea, ţin să-l obţină
prin orice mijloace, fie politice, fie paşnice, prin- încheierea de convenţiuni
cu statele învecinate, favorizate din acest punct de vedere. Marea Neagră
este o mare închisă, însă prin strâmtoarea Dardanelelor, internaţionalizate
prin tratatul de pace, face posibil ca 'comerţul românesc pe mare să fie
deschis pe toate mările şi oceanele. Va 'trebui totuşi în viitor, ca ţara
noastră să vegheze în permanenţă, . ca starea 1de lucruri, actual în fiinţă
in Sti âmtori, prin Tratate internaţionale, să nu fie modificată în mod unila. teral în favoarea vreunui stat sau altul, tocmai pentru motivul intereselor
noastre superioare economice, - noi într'un astfel de caz, urmând a fi
singurul stat care am avea mai mult de perdut şi suferit. Am putea·
afirma că o astfel de situaţie, defavorabilă nouă, ar avea consecinţe incal
culabile pentru economia noastră generală, şi am fi expuşi să ne înăbuşim
înlăuntrul propriilor noastre graniţe.
'.Vedem că astăzi exportul nostru de produse ca: cereale, petrol, lemne,
etc., în cea mai mare măsură, se face, prin porturile · Brăila, Galaţi şi
Constanţa, pe mare.
Să vedem acum, dacă portul Constanţa, în felul cum se prezintă el
astăzi poate satisface cerinţele de trafic oe i se impun.
IS'a afirmat şi cu drept cuvânt, că ·constanţa este principalul port .de
export al ţărei, iar Galaţul principalul port de import. Dar un lucru::
Constanţa va . trebui transformată şi utilată în aşa mod, ca să corespundă
şi cerinţelor de import ale României întregite, tocmai din punctul de
vedere superior al intereselor de stat româneşti. Ştim cu toţii, că în
decursul iernei, ba chiar o parte din primăvară, din cauza condiţiunilor
atmc,sferice, Dunărea îngheţând, se ·paralizează orice activitate de comuni
caţie pc apă a ţărei prin porturile Galaţi şi :Srăila, deci în mod fatal
locul acestor 2 porturi, trebueşte să-l ia Constanţa, pentru întregul trafic
pe apă al ţării. S'a _vorbit mult 'în ultimul timp, şi pe drept cuvânt, că din
cauza neatenţiunei ce se dă porturilor noastre, o bună parte a importului
nostru, se face prin alte porturi streine, ca Triest, Fiume, Danzing, etc.,
ceeace ·este adânc de dăunător intereselor noastre. Va trebui ca prin măsuri
de ordin economic, ca reduceri de tarif C. F. R. pentru porturile noastre,
. măsuri vamale şi orice alte măsuri, s·ă căutăm să evităm concurenţa ·dăună
toare a porturilor streine, contribuind astfel la desvoltarea şi progresul
porturilor noastre. Se afirmă şi iarăşi cu drept cuvânt, că aşa cum a fost
înzestrat şi utilat până acum portul Constanţa, -pentru trebuinţele de
export ale ţărei, a putut face faţă necesităţilor. Această afirmaţiune este
justă până la un punct oarecare. Da, este ştiut, că exportul a două din
cele mai importante produse ale ţărei, cerealele şi petrolul n'au avut să
sufere, cât priveşte organizarea interioară a portu}ui Constanţa, de ·lipsa
de 1)1.ijloace suficiente. Numai că trebue să se ştie, că dacă portul Constanţa,
a fost creiat pentru traficul pe mare al unei ţări, ca România dinainte de
răsboi, acum, după răsboi, nu va mai putea face faţă cerinţelor de trafic
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ale României Mari. Evoluţia economică _a statelor �ste în plin. progres,
iar a celor' ce m.i suferit consecinţele răsboiului, în plină,· r,efacern, cu
atât mai mult evoluţia economică a României-Mari, va trebui în cu,tând
să-şi ia · avântul cerut, deoarece ştările anormale şi condiţiunile economice
provocate de răsboi, tind încetul ·cu încetul· spre normalizare. Criza ·econo· mică, care pare că bântue omenirea întreagă, dar mai ales ţara rf5fţstră, .
tinde să ia sfârşit, căci este cunoscut în istoria comerţului că nici o criză :
eooncmică _de state şi naţiuni, · nu a fost de ordine cronică, ci aceste ,
fenom�ne încetează, · când încetează şi Cl:!uzele cari le-au provocat. .
,1
Deci într'un timp apropiat, se va pune problema, ca portul Constanţa '
să fie refăcut şi mărit, în sensul cerinţelor economice de niâine. După i
cât ştiu, planurile de mărire 'ale portului Consfanţa sunt· lucrate la
Direcţiunea Porturilor Maritime, urmând'. numa.i a fi revăzute în sensul ·
necesităţilor ce se vor arăta�
Un proiect însă ce se pune cu toată insistenţa şi urgenţa ·pentru portul
,
Constanţa, este crearea zonei libere în port.
.•
:
Zonele libere în porturi prin natura lor, ati calitatea det ţi. corespunde ·
nu numai condiţiunilor interioare· economice ale unei· ţări,, dar · pot deservi ;
economiceşte şi alte ţări învecinate, anexate prin situaţia geografică a
locului sau constelaţia politică a timpului, la s·erviciile zondor libere din
respectivul ·port. Ca o consecinţă a acestor ·lucruri se ştie azi pr,ea bine,
că portul modern în noţiunea economică a cuvântulµi, îndeplineşte mai
multe funcţiuni, ca regională, industrial� şi comercială, din punctul de
vedere ecop.omic naţional sau internaţional.
_
,
Ce sunt zonele libere sau porturile france.? Sunt: loouri anume .
limitate şi : destinate·· în porturi, · în cari ,mărfurile în tranzit sunt scutite
de vamă, unde mărfurile se paf debarc�, vinde, manipula şi transforma,
fără a se plăti vreo taxă vamală şi unde ca î'ntr'un. fel de tărg, se pot
face toate speculaţiile asupra mărfurilor :tranzitate.
Astfel' de porturi libere, se ştie ain 'experienţă, că cu· timpul îşi
·
capătă o rnare •înflorire comercială prin afluenţa
· de măr,furi ce s� aglo:
merează în ele.
,
In ziiele noastr�, porturile · devenite france,, cuprind o zonă oarecar� ,
în port, în- care pot pătrunde numai comercianţi şi industriaşi, în vedereţ1
speculării şi transfor'mării. Astfel de . zone se numesc iibere sau· france1
Astăzi partea cea mai mar� a porturilor de importanţă din Europa,
posed zone libere.
Astfel în Orient, avem port liber Salonku_l, .creiat ca atare după
răsboi şi c;are, după rapoartele societăţii. de administraţie a portului liber
Salonic, ne arată· că a luat o mare desvoltare. ,
·
ffurci{ fac pregătiri pentru · a decreta ca port liber Constantinopolul,
tqcmai ca ,o contra-balansare a ·salonicului şi :pentru a face să îÎlvioreze
comerţul acestui oraş, care dela răsboi încoace e în continuă stagnare.
i
Italienii au următoarele zone france: Triest, Veneţia,
Fiume, Ancona,
·
·
Geneva, Livorno şi Oneglia.
Francezii au ca zone france; Marsilia.
Germanii: i:IU următoarele zone france: Hamburg,' Bremeri, Altona, Cuxhoven, Emden, Guestimunde, Stettin. .
, .
. . _Danezii au ca port liber admirabil. organizat cu ajutorul capitalului
amencan, Capitala · lor ; Copenhaga.
. ·
In Anglia; avem aşa zise porturi autonome, administrate de. oraşele
interesate, uneori cu concursul Camerelor de comerţ, ca Londra, Liverpool, Chasgov.
1

1
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Consiliul de administraţie în aceste porturi se compune din membrii
numiţi ,de guvern, sau Consiliul municipal, şi din membrii - în majoritate
aleşi de marii armatori, sau persoane competente în comerţul maritim.
Aşa dar, vedem, că tendinţa este ca toate porturile din Europa, de o
importanţă oarecare, să fie transformate în porturi libere, tocmai pentm că
s'a făcut dovada experienţii comerciale, că în 'felul aoesta li se asigiJră
mai bine, propăşirea şi progresul.
La noi în ţară, trebue s'o recunoaştem, că şi în această privinţă am
rămas înapoiaţi.
Este adevărat, că avem proiecte studiate, ca 4 porturi ale ţărei şi
anume: Galaţi, Brăila, Constanţa. şi Giurgiu să 'fie înzestrate cu zone
france, dar realizarea acestor proiecte a întârziat prea mult şi întârzie
încă. Este timpul ca guvernul ţărei să ducă la îndeplinire, cât mai grabnic
acest deziderat de primă necesitate economică pentru ţara noastră. Este_
tirnpui ca organizaţiunile profesionale din ţară, să se mişte şi să ceară
guvernelor ţărei, realizarea zonelor libere în porturi, la noi în ţară, ca o
condiţiune primordială de desvoltare a porturilor noastre şi implicit a ţărei.
In privinţa navigaţiei pe Dunăre, avem de făcut următoarele obser�
vaţiuni:
Tratatul dela Versailles prevede o Comisiune ,europeană a Dunărei,
din care Comisiune fac parte. următoarele state: Anglia, Franţa, Italia şi
România. Statutul întocmit la Paris a împărţit Dunărea în 2 părţi: Dunărea
maritimă dela Brăila la mare şi Dunărea fluvială, dela Ulm la Brăila,
Asupra Dunării maritime Comisiunea europeană exercită drepturile dinainte
de răsboi. Sediul Comisiunei este la Galaţi.
Din punctul de vedere al intereselor româneşti, avem de făcut obser�
vaţii, că statutul Dunării maritime, aşa cum este întocmit şi funcţionează
azi, la . Galaţi, nu satisface prin jurisdicţia sa de forţă autonomă şi de
. dispoziţie, cerinţele de comunicaţie pe această porţiune a Dunărei, neglijân·d
sau nefiind în stare să satisfacă anumite trebuinţe, impuse de comunicaţie,
la gurile · Dunării şi din acest motiv noi fiind expuşi în viitor, la unele
inconveniente grave, cât priveşte posibilităţile de comunicaţie viitoare şi
ale exportului nostru, pe această arteră principală de comunicaţie.
Mişcările sporadice şi continue în contra stărilor de lucruri dela
gurile Dunărei, pentru remedierea cărora Comisiunea Europeană, nu este
m stare sau nu are mijloacele necesare să intervină, se manifestă destul de
energic prin diversele· organizaţiuni · profesionale din porturile Galaţi şi
Brăila.
In tot cazul, guvernele ţărei vor trebui să dea toată atenţiunea acestor
chestiuni, pentru ca nu, într'un · timp oarecare apropiat, să ne pomenim
cu astf�l de stări de lucruri, cât priveşte navigaţia la gurile .Dunării, cari
să paralizeze total i;omunicaţia vaselor de mare.
Cât priveşte comunicaţia pe Dunărea fluvială, avem de observat, că
este dirijată de o Comisiune cu sediul, pe primii 5 ani, la Bratislava,
îngrijind ca navigaţiunea nici unui stat pe această parte a Dunărei să nu fie
împiedicată. In sensul dispoziţiunilor acestui statut, fiecare stat riveran,
este liber să facă orice lucrări,· cari ar ajuta la desvoltarea lui economică.
Vedem aşa dar, că comunicaţia pe toată lungimea Dunărei româneşti,
este dirijată în liniile statutelor celor 2 Comisiuni.
Pe malul dobrogean al · Dunării, avem următoarele porturi naturaie,
fără înzestrări deosebite şi cari au mai inult importanţa lor locală, pentru
exportul produselor agricole ale regiunei: Turtucaia, Silistra, Cernavoda,
Hârşova şi Tulcea. In viitor credem, că aceste porturi, îşi vor urma şi mai
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departe mersul lor progresiv economic, ca centre ale regiunilor respectîve
şi cu desvoltări de industrii locale agricole, etc. Un avânt mai intensh.r
se observă la oraşul Cernavoda, care ne arată desvoltarea unor industrii
în mare, ca industria de ciment; metalurgică, şi de petrol.
O arteră de comunicaţie dobrogeană, de mare importanţă pentru pro
vincia noastră şi pentru ţara întreagă, ar forma-o comunicaţia canalului navi
gabil Cernavoda-Constanţa. Să nu se creadă, că construcţia acestui canal ar
constitui un lucru nerealizabil, o utopie.
.
.
Să ne amintim, că deja în decursul răsboiului cel mare, s'au prelucrat
2 proiecte technice, pentru acest canal: Unul german şi altul maghiar. Este
perfect adevărat, că, acest canal ar constitui una din cele mai grandioase
lucrări, ce s'ar fi construit în ţara noastră, numai că şi această lucrare, ca
orişicare alta, trebue să fie privită din punctul de vedere al utilităţii, în
toate· direcţiunile ei. Dacă stăm să privim lucrul din acest punct de vedere,
singur hotărâtor, avem următoar•ele de spus: Ţara noastră, sub raportul ca
nalelor navigabile sau de irigaţie, a rămas întru totul înapoiată. Construcţia
canalului Cernavoda-Constanţa ar prezinta următoarele avantagii de ordin
naţional şi material pentru ţara noastră:
I. Prin canalul Rhin-M.ain-Dunăre, în curs de construcţie de germani,
am obţine cea mai scurtă, lesnicioasă şi eftină cale de navigaţie pe apă
între Occident şi Orient;
I. S'ar scurta ruta maritimă directă Dunăre-Orient cu circa 400 km.
ceeace ar fi un mare avantagiu pentru eftinirea transporturilor;
III. Ne-ar emancipa de sub influenţa Comisiunei maritime dunărene şi
implicit şi a jurisdicţiunei ei;
IV. Am evita, prin împotmolirea eventuală tot mai pronunţată a ca
nalului Sulina, construcţia altui canal dunărean, tot aşa de costisitor şi pro
t?lematic din punct de vedere al siguranţei navigaţiunei;
V. Am deschide o mulţime de posibilităţi productive, pe urma cons
trucţiei canalului, prin lucrările de irigaţiune ce s'ar putea face la construirea
acestui canal;
VI. Acest canal ar fi important şi din punct de vedere al apărării
naţionale, nefiind supus nici unei restricţiuni de tratat· internaţional.
Să · vedem acum cari sunt ramurile de activitate cele mai importante
ale Dobrogei.
I. Agricultura, formează baza ocupaţiunei principale a Dobrogei şi
ramura de căpetenie pe care se rea'zimă �lelalte ramuri de .activitate a
acestei provincii. Dobrogea, prin natura condiţiunilor sale atmosferice de
întotdeauna, este supusă deselor secete, din care cauză această ramură de
ocupaţie principală pentru populaţiune, putem zice, că este insuficientă,
cu �xcepţie ţinutul Cadrilaterului mai binecuvântat în această privinţă, prin
ploile, ce ne vin din Balcani.
Cari ar fi mijloacele de combatere a acestui flagel?
In lipsă de mijloace de irigaţie, până la un punct oarecare, s'ar putea
lupta în contra secetelor persistente, prin lucrarea mai intensivă a pământului
cu ajutorul forţelor mecanice şi _îngrăşămintelor artificiale.
Părerea mea personală este însă, că trebueşte dată o mai mare aten
ţiune creşterii vitelor în Dobrogea, · înlocuind, într'o msură oarecare, prin
economia de vite, efectele ce le provoacă seceta şi contribuind la odihnă
· ·
şi refacerea solului.
Exp
rie
ţa
ultimilor
ani
de
după
răsboi,
cred
că va contribui hotărât,
.m sensul � :1
1de1lor exprimate de subsemnatul.
Dar dacă această ramură principală de activitate omenească stagnează
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şi regresează din cauze independente de voinţa omului, cari ar fi de propus
activităţile economice de înlocuire, ce ar trebui iniţiate şi stimulate?
Susţinem, că comerţului şi industriei, i-ar reveni locul de onoare.
Să luăm întâi comerţul.
Este adevărat, că această ramură de activitate economică se desvoltă
în Dobrogea relativ în mod progresiv tinzând spre normalizare, care se
efectuează destul de încet. In situaţia actuală de criză mondială, nu putem
vorbi Qe o desvoltare normală în sensul adevărat al comerţului dobrogean.
Dar, dacă se va înfăptui, după cum suntem siguri, apropiatul împrumut extern,
vor qispare mai curând cauzele simptomatice şi inerente nestabilităţii va
lutare, lipsei de credit, precum şi dobânzilor urcate, cari toate contribuesc cu
mari piedici, la o desvoltare liniştită şi progresivă a comerţului nostru.
Excluzându-se piedicile amintite şi coordonate cu măsuri legislative de
susţinere a comerţului, putem zice că vom avea toate condiţiunile pentru ca
această ramură economică în Dobrogea· să-şi ia avântul necesar.
Putem zice, că dintre toate provinciile ţărei .româneşti, Dobrogea din
acest punct de vedere este cea favorizată, graţie situaţiunei sale! geografice
şi contactului imediat cu Dunărea şi Marea Neagră.
Deci, pentru promovarea comerţului, trebuesc dirijate toate iniţiativele
noastre.
Cât priveşte mişcarea industrială a provinciei, după cum am mai spus
şi în altă parte, aceasta este abea în faşe.
Se ştie din experienţă, că viaţa industrială nu se poate desvolta decât
acolo, unde există condiţiuni prielnice, ca materii prime, suficiente, căi de
comunicaţie bune, siguranţa administrativă şi corespunzătoare legiuri eco�
nomice.
Ce industrie s'ar putea desvolta în· Dobrogea? ·Mai întâi acele în�
dustrii, cari derivă din activitatea agricolă şi de economia de vite a pro••
vinciei, ca: mori, fabrici de uleiuri vegetale, fabrici de postav, etc. Solul
Dobrogei este puţin cercetat din punctul de vedere, al bogăţiilor subsolului.
După câte se ştie azi, se pot găsi în Dobrogea, minereuri, de aramă, fier,
bogăţii de sulf. J\vem la J\ltâm�Tepe, în judeţul Tulcea, o industrie înce
pătoare minieră, a soc. Creditul Minier, care promite mult în viitor.
Se poate desvolta cu cel mai mare sucees şi rentabilitate, industria
conservelor de peşte, Dobrogea fiind foarte bogată în această privinţă,
dealungul litoralului maritim şi prin ghiolurile (lacuri) numeroase în tot
lungul Mărei, în deltă şi dealungul Dunărei.
In delta Dunărei, avem un material prim, constatat ca important:
stuful, care se poate preta la alte industrii, ca fabricaţiunea hârtiei, etc.
Himântul dobrogean este foarte potrivit desvoltării industriei de ţigle,
cărămidă şi eeramică, precum şi la diverse colori naturale.
Ca concluzie ,putem spune în privinţa industriei, că Dobrogea întruneşte
în largă măsură condiţiunile unei ample desvoltări industriale, în plus având
avantajul căilor de comunicaţie lesnicioase pe apă. Când vorbim de o des�
voltare. în mare a industriei, vorbim de o industrie de export. Şi în această
privinţă suntem favorizaţi de natură, deoarece ne aflăm în apropierea ţărilor
de debuşeu industrial, înţelegând prin aceasta piaţa Orientului.
Să vedem acum ce importanţă poate reprezenta Dobrogea pentru co�
merţul internaţional.
Intâi şi întâi este de recunoscut, că din punct de vedere geografic,
Dobrogea reprezintă o arteră de transport şi de scurgere a produselor din
Occident şi Orient. Este calea cea mai scurtă, pe care se poat� face schimbul
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de mărfuri între ţările din nordul şi centrul Europei, către Orient şi Egipt.
Priviţi num'ai pe o hartă a Europei şi vă veţi convinge de adevăr.
Trebuesc numai, precum am spus, ca noi, ca ţara românească, să per
fecţioneze şi creeze căile de comunicaţie necesar,e şi să înzestreze portul
Constanţa cu utilajul necesar şi cu instituţiuiile trebuincioase, aceste mani
festaţiuni fiind însoţite şi de legiuri corespunzătoare economice, pentn-\ ca
schimbul internaţional să fie atras pe această linie, lucru ce ar contribui
în cea mai largă măsură la progresul portului Constanţa, a comerţului dobrogean şi implicit a comerţului naţional.
In legătură cu acest punct de vedere, am vedea comerţul de tranzit
al diverselor ţări, ca Ceho-Slovacia şi Polonia, către Balcani şi Orient,
făcându-se prin ţara noastră, prin portul Constanţa.
*

*

*

Optim_ismul nostru în progresul economic a Dobrogei şi ţărei româneşti
este mare. Noi în decursul desvoltării noastre de stat, am trecut etapele cele
mai încercate ale istoriei, bazându-ne pe dreptatea cauzelor noastre, pe
if;em:citatea rasei noastre şi pe însuşirile neamului nostru.
Suntem un stat tânăr, un popor tânăr. ·Viitorul ne surâde, să nu ne
lă5ăm dezamăgiţi de anumite stări actuale de fapt, sociale. Aceste. stări
sunt consecinţele groaznicului răsboi prin care am trecut şi se manifestă
de altfel, în lumea întreagă. Trebue totodată să constatăm, că viaţa socială a
tuturor popoarelor, şi tot aşa viaţa economică, merge spre o sigură însă
nătoşire. Va mai tr•ece puţin timp, ca toate' să-şi reia avântul lor firesc
natural, contribuind la fericirea popoarelor, bazată pe bună stare materială
şi pe o solidă civilizaţie. Va ajunge cred şi generaţia noastră atât de încer
cată acele fericite timpuri a,şa ca să putem afirma că România nu a fost,
ci va fi. Din toate provinciile ţărei româneşti, Dobrogea ca m�i mult favo
rizată de condiţiunile geografice naturale, se va resimţi mai mult în bine
de evoluţia lucrurilor.

�
�
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.de Căpit. NIC. ŞTEFAN

Vice-p1·eşedinte al Camerei de Comerţ

' '

· Nu se poate vorbi de Dobrogea ,şi nici de vre-u:O: centru ăl ei� fără
să ·se pom<:>nea:scă numele Aceluia care a realipit-o la Patria Mumă.
� u se pot sărbători 50 ani de uimitor progres românesc în aceas
tă regiune, 'fără să aducem prinosul nqstrn de recunoştinţă ·mecirioriei
Marelui şi Gloriosului Rege Carol I, care prin monumentalul pod peste
Dunăre şi prin creierea portului Constanţa; - «Perla Mărei ij'egTe» · a !ega.t, petitl;-l ţotd'auna,. D<;ibroge,a: de restul ţării şii a_, în�estrat Romama cu «,plamanul respiTatpr», de care are atata nevoie v1aţai econo
mic& a unui Stat sănătos, cţt'Jn este Sfatul Român.
. Viteaz în răsboiu, fin observator şi profund înţelegător �l v,remu
riJor, Regele Carol, a. înţele:s că un popor nu poate' propăşi fără o
intmsă activitate pe toate tărâmurile, dar mai presus de orice, nu se
poate progresa fără o bună înstări'r e economică. De aceea Il vedem îm
brăţişând cu toată căldura, nevoile Dobrogei, din cam îşi făcuse o
mândrie şi mai aJes nevoile comerţului, pentru care ai, fosţ o putere
·crec!,toaire. ,Iată .dece în aicest an de înălţătoare sărbătoare naţională co
merţ.ul aduce omagiul de profundă recunoştinţă memorieÎ Marelui
Rege Uarol I.

*

*

*

Până în s:eoolul al 19-lea nu poate. fi vorba ·de un cbmentl ,românesc
' întrucât datprită situaţiunei noastre politice de vasali turcilor, surplu
sul pro<lus(llor nu putea să circule liberJ fiind sortit să satisfacă cerin
ţele poipula.ţiei otom'ane.
Şi a:ceaştă stare de fapt, nu numai nu a fost prielnică unei înflo
riri economice, d8Jl' a fost germenul un.ui. regres de tristă memorie ridicrurea;produs.elo:i: prin pseudo-rechiziţie, a<lese,a fără plait� sau cu preţ
arbitraJ.· impus, descurajâtnd pe producător.
Regtllamentul or:�anic drun 1831 în Muntenia, şi 1832 în Moldova,
' · bazat pe• PaceaJ din· .Adrianopol (1829Y proclamă, pe�tru pdma oară

p
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libertatea comerţul ui şi desfiinţa.rea vămilor. i�terioqJ.·e (aosize) . destul
dt numeroase şi împovărătoare - functionâ:nd.între.regiuni, .oiiaşe, sate
şi chiar proprietăţi.- fixându -le pentru totdeau na, ·1a graniţe, între
State: In · acest stadiu de libertate, produs-ele româneşti au · putut cir
cula libere, făcându-se cunoscute şi cău tafe pe pieţele străine şi, ur. mare· aces,tor stări', a · fost un se:rio-s început al futensificărei culturii
cerealelor, creşterii viitelor ,� exploatării pădurilor.
Transporturile însă joacă un· ma;re rol în stabilirea preturilor. Şe
pune chestiunea acestora.
8U1penioritatea tran-spor.tulu.i pe apă faţă .de. cel de uscat, este bine
cunoscll!tă. Statul nostru, deşi avea la îndemâ'nă cărău.şul principal :
Dunărea, şi cel� -câteva port uri de marcă prin cari pompa în afară
surplusul producţiei, -şi alducea mărfurile necesare, înău ntru, totuş
prin satisfacei·ea obligaţiunilor impuse de Comisiunea Europeană dela
Sulina, pe deoparte, şi funcţionarea periodică a navigaţiei fluviale r_;e vreme de iarnă încetând orice tram;-.port�e de altă parte, nu se satis- .
făceau complect cerinţele unei vieţi economice cu aot.ivitate permanentă.
In această situaţiune se găsea comerţ ul românesc când a survenit
răshoiul ·din ]877-1878, u:rmrure căruia s'a: realipit' Dobrogea Paitriei
'.Murne şi grianitaJ noaistră s'ai
. mutat dela: Dunăre la! Mame.
:-

·1

••

':

'

..

•

,

· · Cum

•

•

•

•

'

am găsit• Dobrogea şi portul Constanţa

S.uiprafata totală a Dobrogei (jud. Constanţa ,şi T ulcea). este de

_1;5.623 km. p. Populaţiun�a ÎIIl 1878 se cifra la 140,000 locuitori, .faţă de
. 3�0.000 J:rţ 1�13 şi, ai'proape 500.000 în 1927. Dobrogea, pe atunci era «·o

stepă. ariidă, plină de bălării şi, străbătută numai de twrme ăe v�te şi
cete.d,e,tâlhari».·
,.
Suprafaţa cultivată în 1885 se cifra la 241.597 ha. iar în· 1905 · se
. ridică la 608.4.92 ha., cu o producţie de ·cereale în 1885 de 1.371.000 hl.
�aţă ·d� 5.1531000 hl.· în· 1905 ,şi 6.943.000 hl. în 1915. .
,.
Oa, vite găs�m : în 1880 cai. 45.198, boi 100.506, oi 783.000, faţă de
19]6„ C<;Li · 227.425, boi, 320.047; oi 2.266.230.
In afară -de pă,şun:ile întinse, te:renu l fertil, min unatele bogăţir mi. niere, :bălti înţinse cu peşte, cairi au fost puse în v;:i.loare prin hârnicia
populaţiei· Dobrogene; Dobrngea a format puntea <le legătu:ră a Ţării
Româneşti cu Marea şi prin p�rtul Constanţa, ·s'a stabilit: comunica
ţia pe a.pă -cu Orientul, desoo.izându-se calea spre occidentul civilizator
- dânidu-ni..,se astfel posibi1ili:atea unei puternice expansiuni'. comerciale
şi inidustriiţi;le--' ; a adus . stăipşni:roo gurilo� Dună:ri� pentr-µ , care/ încă
·· din trecutu l cel jnai depărta;t .s'a văT'sat atâta sânge şi_pri,n acoostă stş,
pân.iJre, ·ni s'a ·dat po·s:iibililţatea �urgerei şi pun.erei în valoare a 'ţlllei
însemnate· părţi a bogăţiilor -' şesului şi muntilor1 noştri, spre Marea
<'ea :!Il'.are. Stijpş,nirea gµrilor D_unărei garantează şi stăpânirea Deltei 'ei
(-în_,suprafată de 420:000 ha:)"ou bălţi cu peşteî şi ,stufuri-preţioruse.'
. · · Orăşelul Kirstendje· - Constanta de a.zi .:__. avea un mic port· cu
. ·Uii -ba�fo1 de 7 ha. faţă de 72 ha: azi ; ou Uill cheiu de' lemn, la care aco,�
tatţ vasele_ şi .�re abÎiaJ atingea lungimea 'de 200 m. 1. faţă! dei• 7765 m.,
·
· '
· .
lu ng-imear ,digurilor şi ·cheiurilor de azi:
Em CODlstruit de' o ·companie engleză şi. amenajat pentru a putea
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primi cerealele Dobrogei şi a le transporta pe apă. In interior, produ
sele erau transportate pe linia ferată Cernavodă-Constanta ·construită
de Engle2Ji, în lungime de 60 km.
Primele 'Îmbunătăţiri. - P:rewnţa liniei ferate Cernaivoda-Oons
tar.ţa, situaţia geografică, centrală; a portului Constanţa; funcţÎIOnarea
lui continuă, scutirea vaselor şi mărfurilor de a suporta obligaţiunile
Comisiunei Europene Dunărene del•a Sulm, înfiinţată după răsboillll
Crimeei (1856), 1scurtair� drumului cu 2-3 zile, evitând înconjurul pe
Dunăre şi Mare, dela Brăila-Galaţi 1a Constanţa, au creat portului Con
stanţa situaţiunea. de a servi, nu numai interesele Dobrogei, ci şi ale
ţării întregi. Mai mult, Constanţa; a devenit punctul de tranzit pentru
mărfurile orient.ale spre Polonia, Cehoslovacia, şi vice-versa.
Extinderea comercială 1ai care era. chemat portul nostru, a necesitat
o �rie d� îmbunăţăţţri. Astfel în anul 1895 sei. înau�rează linia forată
Bucureşti-Feteşti ş1 monumentalul pod «Regele varol I», peste Du
năre.. Odată legătura; cu centrul Ţării stabilită, atenţiunea conducătoiri. lvr se îndreaptă spre poritul Constanţa.
· Primele studii pentru creiarea noului port s'au 'Înooput în 1881, s'au
aprofundat în 1888, i:ar îrn 1896 s'au început lucrările. In 1904 s'a început
construcţia ,silozurilor şi bazinului de petrol, iair în 1909, în priooenţa
. R,eg,elui Carol s'au inlllllg1U:rail un siloz şi parte din ,staiţia de petrol. Lu
crădle 0001tinuă pâ.nă astăzi, învestmdu-se în pori până la 31 Decembrie
1927 suma de 77.369.073 lei auir.
Pentrn petrol. - Portul C_onst.anţa displll:Ile de 54 rezervoaoo cu o
capacitate de circa 19.000 vagoane. In ele se poiJ înm,agazina în acelaş
timp 4 trlenuri a câte 40 vagoane, fiecare cu patru produse diferite.
Din rezervoare se pot pompa; patru produse .diferite în: patru va
pcaine deodată, eul un debiit de 120-140 tone pe oră, de fiecare. Atât
r-redarea cât şi înm�az1narea se fa,.c mecanic· şi fără întrerupere, lucrându..,se 24 ore zilmc cu 3 ,schimburL
,Puterea de, predalre a staţiei de petrol depăşeşte .circa 300.000 va
goane anual, cifră neatinsă până în prezent de exportul nostru de petrol.
Pentru cereale. - Pentru cer�ale porlul diJSpune de 3 magazii din
care 2 funcţionează, iar a treia, deşi oorminată C011I11Plect, nu funcţio
nează neavând instalaţiile mecanice. Fiecare magazie are 250 silozui�i
(puţuri) în care se pot' înmagazina 3000 vagoane. Deci, în 3 magazii se
i::ot înmagazina, păstra şi curăţi de ţepi şi· corpuri streine, cereale, cu
cele mai moderne mijloace, 9000 vagoane.
Puterea de primire· a· fiecărei magazii este de 100 vagoane pe zi
de 8 ore.
.
·: .
Se pot preda cereale 'În 3 vapoare deodrută, debitul unei magazii
fiind 20 vagoane pe orăl sau 160 vagoane :pe ziua dei 8 ore. Ambele
magazii pot preda zilnic, 320 va�oane. Predand numai prin 2 magazii
şi lucrând numai cu Uili schimb (i, ore) s'ar preda anual 60.000 vagoane,
cifră ce nu a fost atinsă de exportul cerealelor prin portul Constanţa,
y,â11ă în prezent. Dacă s'ar tripla schimburile şi s'ar luCT'a 24 ore în loc
de B, şi predarea s'ar face numai prin 2 magazii, p.ut.eooa de predare s'ar
11idica 1a 180.000 vagoane anuaL Da.că s'ar complecta -şi a treia magazie
cu instalaţiile mecanice şi s'ar lucra cu 3 schimburi (24 ore la zi), predarea s'ar ridica la 270.000 vagoane anual.
Pentru mărfuri generale. - Ţinând cont că din totalul traficului de
import-.export al por:tului!, �trolul şi cerealele ireprezinit:ă 85%, se înţe
lege că restului de mărfuri 1i rămâne un procent neînsemnat şi de aceea
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ccmp,arativ, ou instalţiuniJe pentru cereale şi petrol, instalaţiunile pen�
tru mărfuri generale au lăsat mult de dorit, şi abia de câţiva ani se fac
conskuc.ţii demne de _chemarea Constanţei. In prezent, magaziile pen
tru mărfuri genell"ale ooupă o supmfaţă de 16.93 0 m. p., plus 3294 m. p.
mvgazie pentru: cereale oleaginoase (fasole, etc.) din cari:
: '
,
7330 m. p.
1. Magazii de beton armat
3800 m. p.
2. Mag;azii de ţaiblăJ ondula.tă
5800 m. p.
3. Magazii _de lemn proviizoriu
16.930 IID. p.
Peilltm punerea în mişcare a instalaţiunilor, portul dispune de o
u1.ină; electrică de 1600 HP.
Suprafaţa totală a portului este 212 Ha din oore 72 Ha este SUipra
faţa apei linehise. Lung�imea totală a digurilor şi cheiU!I'ilor eşte 7765 m.
Actualmente pot opera la chei.uri circa 40 vapoare deodată, iar puterea
de manipul�-e de mărfuri a pOJ.·tului Constanţa, luc,rând cu 3 ;Illligazii de
l!ereaJe (ziua: d'e 24 ore), cu staţia de petrol (ziua d:e 24 01ie) şi la mărfuri
generale_ s'ar urca; lai circa 600.000 vagoane anual, cifră <',e ar satisface
apr'o:pe în întregime nevoile comerţului românesc.
, Crearea Serv. Maritimi - Transportul mărfurilor jucând! un rol
principal nu numai pentxu răspândirea şi valorific.a.rea ţnărfurilor, da.r
şi pentru formarea preţurilor, era firesc ea odată! cu legăturile, pe c.1-i
ferate cu portul Constanţa să se sta1billească şi legături pe apă cu
Streinătatea:. •
Şi aceasta ·s'.a făcut prin crearea Serviciului Mairitim Român, în
J 8�5. când s'au CU..'1lipărat primele vase româneşti : «Meteor» şi «Medeea»
In 1906, Dacia, România şi Impă-ratul Traian: şi în 1912 Bucegi, Ca;rrpaţi
şi Durostor. Graţie .acestui serviciu s'a 01�g-anizat legături de apă ou
Egiptul, ţările depe coastele Mediiteranei şi ohia.r cu OooÎldientul. Prin
arest serviciu, pe lângă mândria noasfa.·ă ca popor, se' realizează eco
nomii însemnate prin efectuarea transporturilor şi ·se asig-ură păşirea
uostră ,spre cât mai multă independenţă economică şi din acest punct de
vedere.
Traficul Port. Constanţa. - Pentru a reliefa importanţa portului
Constanţa, pentru comerţul românesc, este nevoie să examinăm cu cifre,
rr,işcaxea; comercială din câţiva ani.
· In 1907 din totafol importului românesc numai 27.3% s'a adus ipe
uecat şi din totalul exportului, 5.65%.
Pe apă s'a: adus: la import 72.68% şi la expol.!.'tJ 93.66%, dÎIIltre cari
mimai prin Constail'lţa s'a adus: 1� import 24.48% ·şi la 1export 20.02%.
Rezultă deci! că portul Con1sfunţa a. satisfăcut un istfer:t din totalul :im
rortului, ţării şi 1/5 ilin: t.otalul exportului.
In 1913, importul ţării'. a fost 1.374.116 tone, ia� exportul 4.569.176
t.one, dim.. cari 'PI'În Constanta s'au adus : laJ import 238.611, la export
1.323.445 tone. Total: î.m.Irort şi export 5.943.192 tone, din: cari prin Con
stanta 1.562.056 tone, deci ceV'a mai mult ca un sfert din totalul trafi
cu.lui ţărei.
. . In 1926 -�litul ţărijj a fost 917.694 tone; exportul 6.103.676 tone.
Prm Constanţa: import 254.125 t.one; export 1.865.613 tone,
Totalul traficului ţării 7.021.370 tone.
Totalul traficului Constanţei 2.099.741, · deci o treime din traficul
·
;
total
al ţării.
.
·
Iată mersul portului Constanta dela
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IMPORT

ANII

EXPORT

TONE

°TONE

37.200
3.536
1881
74.359
18.041
1889
11.247
1890
87.840
17.917
1894
78.544
27.435
1895
53.812
1896
182.652
96.688
148.947
1897
155.855
123.604
1898
74.999
142.265
1899
119.952
60.963
1900
214.901
110.434
1901
372.081
55.844
1902
401.095
56.263
1903
. 286.018
65.597
1904
520.090
165.668
1905
731.641
96.508
1906
840.656
228.850
1907
619,710
151.988
-- 1908
694.895
89.832
1909
1.167.820
116.254
1910.
1.255.500
145.185
1911
1.16�.453
218.367
·1912
1.353.445
238.611
1913
426.293
. - u2.237
1914--23.065
29.047 I
1915
1916
}Războiul 1916 1918
1917
-:
46.294
1918
. 12.825
80.384
1919
236.815
90.737
1920
496.767
71.358
1921
608.845
144.527
1922
492.562
118.341
1923
543.068
155.006
1924
707.292
156.266
1925
1.631.485
234.128
l<l2fi 1.861.092
168.211
1927
17.593.762
3.697.445

.

:

!
:<;?�

li

---

-

:

T OTAL
TONE

40.736
89.400

11.247

105.757
105.979
236.464
241.635
279.459
217.264
180.915
325.335
427.925
457.358
351.615
685;758

828.149

-

1.069.506 ..:
771.69fL
784.727
1.284.074' �
1.400.685
1.386.82Q.,
1.562.056 ,...LL.
538.530
52.112

„

}

46.294
93.209
327.552
568.125
753.372
610.903
698.074
863.558
1.865.i;n
2.029'.303
21.291.207

•

..-

I

Examinând· traficul de mărfuri al portului Constanţa, distingem 2
epoci : epoca dina:inte de răsboi în care cea mai mare cifră o- atinge anul
19]3 cu 156.205 vagoane, după c-are urmează imediat a.nii 1911 cu 140.068
vagoane şi-1912 cu 138.682 vagoane.
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Dupăv răsboi, re�rtlul traţicului î! deţine anul _ 1927 _cu 203.QlO va
goane faţlă de 186.561 m 1926 şi 86.3551111925. Traf:ioul dm 1927 mtiiece
pe ee,] ,din 1913 cu 46.794 V�<>X)ane şi pe cel din 19111 cu 62.942' vagoane.
Sporir.ea traficului se �atoreş_te, în. p�ţmuţ rând, Intensificării'. ex:r;>or
tului produselor petrohfere din ultrmu am, care m 1927 atmg<' c1fr:t
dr: 144.123 vagoane fată de 91.302 vagoane în 1913 - maximum dinainte
de răsboiru.
Exportul - lmportub. - Procentul importului şi al exportului fa.tă
dP traficul geooraJ. al unui an, este foarte va:riiabil dela an la an. In
medie generală fosă -importul reprezintă dela 8-25% din total, iar ex
portul dela 75-92% din trafic. In 1927 :importul reprezintă: 8%, iar expo-.-tul 92 % din total.
·:
Exportul.· - Exportul unei ţări îl formmză produsele ce prisosesc
nevoilor interm.e. Incă! din prim.ele mceputuri ·ale comerţului românesc
prin portul Constanţa, 80� din totalul exportului l'a re:p,rezintat şi îl
reprezintă 2 produse principale : petrolul şi cereafo,le, după cari urmează
ch�r€'steaua, animale, zahăr şi alte; produsa, în cantitiîţi mai mwi. S'ar
pt,tea :,pune .da:r, cu drept cuvânt, că portul Constanţa este creat anume
p(c'ntru pomparea în _afară a peţrolului_ şi �realiel9r, î� care ,scop_ este şi
fuzestrat cu, cele mai moderne mstala.ţmm mecanice ŞI! cu capacitate\ de
predare ce ar puteao •satisface cerinţe,le între.gei ţări.
In 193, din rtalul exportului de 132.234 va.goane:

Petrolul şi produsele: lui reprezintă
CeI1ea1e reprezintă
Diverse mărfuri reprezintă

91.302 vagoane
37.225 va.goane
3.816 vagoane

In 1925 exportul petrolului se urcă la 49.220 vagoane, în 1926 la
�24.741 vagoane, deci cu un spor de 2½%, iar în 1927 la 144.123 vagoane

-- cea mai mare ·cifră atinsă de exportul petrolului nostru prin Con
!,.tanţa şi care în 1927 reprezintă 77.50% din totalul ex.portului.
In al doilea ,rând vin cerealele. 44.000 vagoane în' 1912; 37.224 va
0ane
în 1913; 15.631 vagoane în 1925; 29.620 va.goane în: 1926 şi 34.942
�
m 1927.

, .

.

.

S'a â.ntegi&trat o ,scădere •simţiforure la exportul cereialelon în anii
după răsboiu, din cauza expropierei, a distrugerei inventarului agiriool,
lipr,ei die credit, a anilor secetoşi, - cel mai mare export rămânând cel
din 1912 de 44.000 vagoane, d2 ca.:re ne-am apiropiat în 1927 prin: 34.942
va.gorune exportate. Procentul cerealelor din totalul exportului înr 1927
este de 18.79%.
Locul al treilea îl ocupă cheresteaua, care în 1925 se ridică la
3795 vagoane, în 1926 la 6793 vagoane şi în 1927, din cauza concurenţei
pe pieţele străine, ,soode la 4768 vagoane sau 2.50% din totalul expoll"
tului. Urmează zahăr,, făină de grâu, vite, cari în 1925 se ridică la 667
vagoane, iar în 1927 scad la 83 vagoane. Apoi, alimente, grăsimi' brânzc,turi. manufactură, etc.
Iată exportul produselor pe categorii în ·ultimii trei ani:
44

www.ziuaconstanta.ro

COMERŢUL PRIN PORTUL CONSTANTA

""::s

. tone
1925

Q)

SPECIFICAREA MĂRFURILOR

o

z
'

.. .
. .

1926

1927

tone

tone

....

= ....

r--���

Q)o a,

8,..- Q)

A-t

o.

. 492.209 1.247.419 1.441.234 77.50
Produse petrolifere
349.426 18.79
Cereale
156.313
296.201
. . '
47.688 2.57
37.952
Cherestea
67.931
1.173 0.07
Făină de grâu
11.208 0.60
Zahăr ...
.
862 0.05
715
3.674
Fructe
6.675
834 ·0.05
1.954
Vite mari şi mici .
f Alimente, grăsimi şi brânzeturi
1.173 0.06
401
517
34
9 Manufactură
325 0.02
116
1( Diverse
12 791
13.871
7.969 0.29
9 1.631.485 1.861.892 100
Total
1
2
3
4
5
6
7

. .

-

Dintre cereRle, porumbul şi orzul ţin recordul : porumbul în 1927
·ajunge la 15.397 vagoane saUi 50% din totalul exportului prirr silozuri
şi orzul 12.521, sau 41% din exportur prin ,silozuri•.
Cereale exporlate prin silozuri în 1925, 1926, 1927:

FELUL CEREALELOR

Porumb
Grâu
Orz.
Ovăz
Secară.
Măzărică .

..

.

.
Total

.

.

1925

1926

1927

Procent

tone

tone

tone

pe 1927

59.674 102.19t
248 26.600
61.100 109.734
1.863 10.104
208 1.722
1.025 1 2.680
t.24.118 1253.036

153.973 49.90
11.711
3.55
125.218 40.70
16.068
5.17
725
0.23
1.393
4.45
309.088 100.-

Importul.. - Din examinarea cifrelor, în linii generale, importul
prin portul Constanţa, i"eprezintă 1/4 din. totalul traficului.
Hepart�at pe categorii de mărluri tonajul importului variază dela
an la an. Aşa, în 1920-21, din totalul importului de 90.737 tone, cate-
g1.,�ria coloniale, maa:iufactură, diverse, reprezintă 66.040, rămânând fie
rih-iia, cu maşini şi unelte de fier cu 21.419 şi cărbunii eu 3.218. In anii
l922-23, 1923-24 şi 1924, primul loc la import, îl ocupă colonialele şi
. manufactura ; în al doilea rând urmează fierăria şi articolele de fie
:rtărie iar în al treilea loc figurează cărbunii. In linii 1925, 1926, 1927,
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p1•jmul loc în ocupă fi&ărăia; în 1925 şi 1926 în al doilE1a rând ·urmea
ză căTbunii de piatră iar în' 1927, maşinj şi unelte. Locul al treilea îl
ocupă colonialele în 1925 şi 1926, iar 1927 că.rbunii de p�ânt.

ANII

LUNILE

Ferărie
Coloniale
CARBUNI brută lucr. manufactură T OTAL
maş. unelte
diverse

1920/92�1 Apr.-31 Mart.
1921/922
"
"
1922/923
"
.,
1923
-31 Dec.
1924 1 lan.-31 Dec.
1925
"
"

3.218
9.833
31.787
21.463
24.966
26.192

21.419
26.111
50.286
29.336
54.220
63.560

li
I

90.737
7'1.358
144.587
88.756
155.006
156.274

66.040
35.414
62.514
37.957
75.820
66.522

J.mpor,tul prin portul Constanţa, pe categorii de mărfuri• .în: anii

1925-1927:

...,
i...

I

SPECIFICAREA
MARFURILOR

1925
TONE

1926

TONE

1927
TONE

PJiOCENT
pe 1927

J

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

Ferărie
Maşini şi unelte
Cărbuni de piatră
Manufactură
Coloniale
Alimente şi conserve
Untdelemn
Fructe
Uleiuiri şi unsori
Farmaceutice şi drog.
Diverse
Total import . . .

55.892
7.668
26.192
6.523

18.593
3.121
507
7.256

1.381
11.814

17.327
. 156.274

60.556
21.587
19.658
8.728
13.333
2.299
286

115.071

14.840

31.904
11.139
16.648
2.238
843
9.478
5.120

11.688

12.151

14.697

8.030
2.782
19.264

234.129

168.211

36.00

12.84
11.68

5.18
7.93
1.37
0.17
6.95
4.77
1.66
11.45
100.-

Imediat după răisboi, simţindu-,se nevoie de îmh1�căminte si a1i
mep.te, locul pum al impor.tului îl ocupă categoria coloniale, mariufac
tnră, iar după 1925, dându-se mare atenţiune tracţiunei meca:n,� atât
Î!-_l �gricultur! câţ şi la transpoTturi, fiarărja, maişi.niile şi .uneltele de
flerane ocupa primul loc.
1'ransportul mârfurilor pe apă. - Numărul vaselor inkate şi esi
t� din: portul Constanţa este în strânsă legătură cu traficul portului
şţ tonaJul vaselor. Numă(rnl vaselor. variază dela 388 în 1895 -până la
1.166 îin 1913.
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Numărui cel mai mare de vaise s'a înregistrat în 1913, 1.166 fată
d1-; _1.149 vase în 192�, Adeşi tonajul î�-1927 a fost de 2.334.233 şi în 1913
a fost de 2.�34.233 ş1 m 191-3 numai de 1.460.001 tone.
.Număru:l vaselor intrate în portul C.onstanţa, capacitatea şi încărcământul în tone dela 1895-1927 :

ANW,

No.
vaselor

Capacitatea în
tone

1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904

388
760
704
754

269.334
587.871
574.443
594.025
568.852
485.642
.552.718
633.958
723.854
727.679
849.706
958.833
1.015.973
889.734
937.461
1.107.228
1.249.181
1.237.570

1905
1906
1907
1908
1909
. 1910
1911
1912
1913
1927

.

506
,558
519
581
637
.622
691
760
802
764
733
843
. 996
1006
i 166
1149

1.460.001

2.334.233

Incărcământul
în tone

c,-,

. -

� -� .E
..... � ,c-.
i::
I
� E
Q)

in

Q)

)�

..;

�âl�o

� � )� Q)
.... "t:l � �

.§ E •; >
Q)

'�

-;

p.. � �

.8
71.256
178.109
87.998
39.003
141.105
88.011
105.530
121.250
170.718
232.312
i:::

.

· De remaa.·cat este progr,esul re,alizat în scu:rt timp de S. M. R. re
fori:tcir la procentul de.transporturi de mărfuri anual şi care în 1927 re
;r,-rezintă 10% din totalul traficului. lu 1927 primul loc la transporturi
11 oeupă vasele italiene, în număiT de 288 cu 670-436 tone, reprezentând
28.70% din totaliul traficului portului Constanţa în acel an; al doilea
loc îl ocupă casele engleze, în număr de 233, cu 585.350 tone, repre
zentând 25.06% di!n. totalul trarfiicului portului Constlţllţa pe 1927; şi al
_treilea loc il ocupă pavilionul român cu 189 vase, având 233.681 tone,
eu un pirocent din totailul tr.aificului de 9,60%. Urmează, în proporţii
mai mici, pavil:iionul,francez cu: 8%, 0Tioo cu 5 %, gortt:nan cu 5%, etc. La
transportul petrolulu:i! şi produselor lui, primul loc îl ocupă pavilionul
italian cu 29% din trafic; al doilea cel englez, cu 27,2% şi t,il treilea .pa�
viliouul român cu 7,14% din tra:fitc.
Desigur'. că vii.forul va spori tonajul S. �- R. cu noui vase, car�
vor da puteri noui tinerei noa�tre flote eomer�,iafo.

*

i,

Cu un cuvânt, 50 de ani de stăpânire românească !in Dobrogea au
fo�t suficienţ,i pentru a transforma, sub toate aspectele ei, pusta bân·
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tu:d.& de vânturi şi p1ilnă;'•de bălării a Dobrogei, în cea 'dintâi şi cea, mai
bogată provincie românească.
Păşind mai întâi cu cel IJU>j larg spirit de resipootl pentim. tot
patrimon.�ul moral şi material al mozaicului naţiunilor conlocuitoare,
patrimoniu gmrantat mai pe urmă, .şi !întărit prin legi bine chibzv.ite,
poporul românesc a putut întrona aci înfrăţirea, inkl.i.for�nti de\ rassă şi
m eninţă, şi-aisigura. pacea şi linişte.a. în interior, sub oblăduirea căll'ora şi
prin sărgu;i!nţa vecliilor şi nouilor coloni Dobrogeni, să se poată realiza
progresul Bobrogeţ de azi; ce constitue o adevărată minune, ţinându-se
cont de timpul real:iizăirilor. F.mct al străduinţelor poporului n®tru, pro
gresul celor 5.0 de ani_ de stăpânire pe a.ceste meleaguri înfăţişat prin
adevărate monumente neperitoaTe, lasă să se întrevadă în fiecare, o
părticică din sufletul creator şÎI civilizator al românului.
Dar mai priesus de toate, Dobrogea este şi rămâne, pia;ţa de scur
gere a pPodusclor noastre ·spre Orient şi Occident pe calea apei, iar
portul Constanţa este şi rămâne puterea şi fala. comerţului! românesc.
Semicentenarul Dobrogei este un examen de capacitate al spiritului
românesc, iaJ.· opera lui �ste garanţia mersului 'înainte pe care ne-o cere
ziua de mâine şi pe care trobue să o dirijeze comerţul, primul factor civ-ilizator.
•

•

I

'

•

'
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Camera de Comerţ şi Industrie, Constanţa - Sala Camerei arbitrale de judecată şi conciliaţiune.
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Comerţul de cereale în Dobrogea
de TULEA WEISBUCH'
P1· e ş e d i nt e l e Asociaţiei
Ce1·ealiştilor din Constanţa

Inceputurile şi desvoltarea · lui
La ocuparea Dobrogei după răJsboiul neatârnă.rei, românii găsiră în
această prbvincie UD( corner-ţi şi export de ,cereale în: proporţiuni extrem
de reduse. Puţiirele corăbii, şi vapoare cwri se abăroau pe la Constant.a
l1,d11eând articole dei coloniale şi manufacturate, încăricau la înapoere şi
ceva cereale dar ca.nt.ităt,i1le erau prea neînsemnate ca să ;poată eorns.titui
UD! export în înţelesul de1 azi 31 cuvântului. In :tot cazul aceste cer'eale
treceau foarte r.ar dincolo de Mairea Mediterană! ci de obiceiu se desfă- ·
ceau în Turcia şi prÎIIl. insulele gire.oeşti.
Schelele dunărene de pe malul dobrogean, azi atât de înfloritoare
şi pe undei se scurg, acum mii de v�oane .de• cereale .anual, erau necu
noscute pe timpul dominaţiunci otomane. · Singurele porturi Măcin şi
Cernavoda marcau oarecarei activitate.
Prodlwţia agricolă atât de re.dusă] pe acel timp se explică prin
raritatea populaţiunii rurale aptă! a cu1tiiva pământul şi iprin imensele
întinderi 9-e pământ lăsate în paragină. Acolo chiar -unde pământul era
pe alocurea lucrat, spruţiile lăsa:te priintire lanuri formau un teren prielnic
p�ntiru încuibarea şi dezvolta.rea gândacilor cari, favorizaţi de secetă,
nimiceau în mod sistematic puţinele semănături ce se făceau.
De altfcl, cu acoostă moştenire de gândaci au avut de furcă mulţi
ani şi oolOiniştii r'omâni până când _graţie .semănăturilor intense şi lanu
rik,r, masate, au putut fi stârpiţi.
Pe măsură •OO colonştiil români veniţi, în majoritate din Muntenia
şi Trrunsilvania, âncep săi se aşez-e temeinic în\ Dobrog,ea, aducând cu ei
dorul de mun9ă, şi dra;gostea dei acest pămân� care avea ,să rămână pe
veci aJl lor, pe aceia.ş măsură se înălţă sate, holdele înfloresc şi comerţul
de cereale. iai un ;avânt uÎlrnriitor.
·
;F-entru a inlesni agricultorilor vânzarea produselor fără a fÎI nevoiţi
să parcurgă distanţe mari pe drurp.uri iml)Jll"acticabiJe, Ministerul de
finant.e aiprobă încărcarea va:slor' cu cereale în ap,ropÎ!eirea satelor de pe
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malu} drept al fluviului, formând-astfel centre de desfacere �au mai
bine zis oboaire de cereale.
Aşa all) luat fiinţă schelele de ancărcare: Pilatra-Frecăţei, Turcoa:i:�
şi Pecineaga din Judeţul Tuleea; Topal, Boascic, Rasova, Mârleanu -ş1
Oltina din jud. Constanţa. Astfel că, numai după câţiV'a ani dela reane
xare, v;ede,m o flotriJă de caice şi ş1epuri încărcate, coborând Dunărea
r,pre Brăila, unde· rodul! muncii româneşti în Dobrogea se contopea şi
sP. înfră.ţea în vapoare, cu grânele venite din Patria Mumă, luând drumul
mărilor' depărtate.
Portul Constanţa, în primii ani după reanexare, deşi lipsit de orice
utilaj şi redus a exporta produsele unui hinterland restrâns, fără căi de ·
comunicaţie şi fără f.alnicrul pod dela Cern.avo.da care îl posedăm azi,
tutuşi portul oaipătă pe fiece, an o irnsemnătate mai mare iar vapoarele
dE: mare tonalj !ÎrnOOPI să 1se abată pe aici în mod regulat.
Ceiaice a dat viaţă portului făcând pe mulţi exportatori să se aşeze
aci dând o mare desvoltare comerţului de cereale, era varietatea produ
selor ce se cultiva Im Dobrogea, graţie solului şi climatului, prielnice
acestori culturi. Pe lângă grâlu, orz, porumb şi ovă,z sei mai · exportă
sm,ânţă. de in, meiu, grâu a.rnău1i şi rapiţă de toate felurile.
Lip.sin.du-ne materialul statistic necesar, nu pute_m preciza soara
progresivă a deisvoltării comerţulu.u şi exportului de cereale din Do
brogea, reduşi fiind a ne servi numai de amintiri şi c.uno,ştinţi personale-.
Apoi, chiar: de ar exista date -stati stice încă n'ar putea fi conclu
dente pentru următo&11e1e motive:
Vechii locuitori dobrogeni ştiu că acea.stă provjncie a fost foarte
des bântuită ide seootă. După un an de recoltă abundenfa, urnrau de
obicei câţiva ani de recolte mediocre sau nimicite cu totul din pricina
secetei. In asemenea condiţiuni cifrele export.ului nu' ne-ar putea spune
nimic în ceiruce priveşte măsura; în care aJ progresat producţia agricolă.
Ca punct d� orientare putem face urrmătoarea comwr�ţie : dacii la
1876 p:voducţilaj agr:irolă a, Dobrogei a f<;>St după unele strutistici incom
p1ecte, de aproxim;ativ douăzeci' milioane lei şi în prezent această pro
ducţie se cifrează CUI aprox:imaţie la trei miliarde lei, ne putem da seama
de priog,resele realizate.
Este :intereşant de menţionat evoluţia sistemului de vânzare şi cumpăraire aJ cerealelor în Dobrogea:.
Mulţi ani după rieanexme, tranzacţiunile se fă:ceau,de,şicu aplicaţiu
nea sistemului metric, dar pe unitate dle: măsură turcească: chila de opt
dublidecal:�tri.
.
Incepândl din a.nul 1904 oboarele de cereale a. u fost organizate pe
bazai legii Burselor şi puse sub controlul Oa:merilor de Comerţ;.
Sistemul tranzacţiunilor pe măsura de canacitate era un izvor nese
cat de conflicte lînţr,e vânzător şi cumpărăt{)II" -din pricina că principalele
produse negociate fiind orzul şi ovăzul a căror greutate specifică varia
dela o că.ruţă la alta însăşi măsurătoarea atârna de felul cum vânzătortul era mai meşter la umplutul baniţei. .
Abia pe la 1905 în urma unor numeroase demerf'.uri la care scriito
n1l acestor rânduri a luat o parte activă, s'a putut înlătura sistemul
mă�ur�i !1� �_apacitatie. _prÎ!1, introducerea, cel întâi în jud. Com:tanţ'.'.l., a
obligativ1tăţiii i:tronzacţ1un1lor pe/ suta de kilograme.
_ �sta locul s� menţionăm aci că, negustorii de cereale aşez.aţi în
mfente centrei dm Dobrogea, atât în jud. Tulcea cât ş� \În jud.
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Constanţa, au fost. de mare folos plugarilor români lipsiţi de seminţe
şi utilajul necesatr cultivării pământului şi nevoiţi mej:eu să caute ajutor
b ::tnii frecvenţi de secetă. Plugarii găseau la aceşti comercianţi sprijin
bănesc fără dobânzi uzurare. Aşa se şi explică convieţuiirea pacinică şi
buna înţelegie,re ce a rămas până în ziua de azi între aceste elemente de
diferite naţionalităţi cari au împăr.rţit în această provincie zile bune
şi zile rele.
Dacă aruncăm o privfre la cei.ace a fost Dobrogea noastră acum 50
de, ani, când· exportul total al produselor agricole dobrogene se uirca la
maximum 50.000 tone anual şi considerăm că azi se exportă aproxima
tiv 500.000 tone, pntem fi mândri de progresele realizate. Ţinând seamă
şi de diskugerHe pricinuite de războiul din 1916/17 când Dobrogea a
fost ce-a mai g.reu lovită, apoi progre-�.ul apare şi mai evident.
Vor,bind de acest progres, datori suntem să facem următoarea
constatwre:
Dacă fotr'un timp i:relativ atât de scurt, s'a putut realiza progrese
atât de uriaşe, aceasta se dato:reşte exclusiv spiritului pacinic al popula
ţiunei dobrogene, rnspecuoasă de autorităţi şi de in•stituţiile Statului,
constituind tot timpul un element ele ordine şi progres.
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Conducta noastră de petrol

de Ing. MIRCEA CIUPERCESCU

Producţia petroliferă a ţării a mers cu mari creşteri încât la 1911
s'a simţit nevoia de a se face o conductă de petrol, a înlesni transporturile
de la locul de producţiune la cel de desfacere (export).
In 1912 se înfiinţează o Lege a conductelor de petrol deschizându-se
şi credit�g_n_��consir.uireL�l-- '
r�ncipiul admis a fost acela general ca transporturile de ţiţei să se •·-t
dirijeze spre M.are iar acolo prin rafinării să se prelucreze, putându-se
exporta direct, cu tot felul de produse. Acest principiu trebuia acordat cu
situaţia de fapt, deoarece în interiorul 1ărei s·e găsea_ un număr însemnat
de rafinării. Prin însuşi· principiul legei se 'dădea mijlocul âcestor rafi
nării de a se strămuta la M.are, în virtutea unor despăgubiri raţionale„
acordate de stat.
Pentru a satisface toate aceste interese de prezent (1912) şi viitor,
s'au proectat, din centrul zonei noastre productive, Băicoi, 3 conducte,
una pentru ţiţ�" ro între 'Băicoi i Constau a ,,.i două cond te de_
-� 5" CJ) între aceleaşi puncte. a măsură e _p_r�yedere aceste conducte
s'au trecut prin Buzău-Făurei-Ţândărei, pentru a colecta eventual şipro
ducţia judeţului Buzău. +
Studiul acestor conducte odată terminat, s'a început şi construcţia
lor, răsboiul însă a împiedicat toată activitatea.
Conductele au rămas neterminate, instalaţiunile fiind chiar începute.
Imediat după răsboi, ţara reluându.:-şi activitatea, în chestia petrolului
se găseşte într'o situaţiune excepţională căci sondele fiind puse în activitate,
dădeau o producţiune foarte repede, crescândă, ce nu se putea nici înma
gazina, din lipsă complectă de rezervoare (acestea fiind distruse cu ocazia
răsboiului) şi nici nu se- putea transporta atât pe C. F. R. ce erau complect
lipsite de mijloace·· şi în special de cazane, cât şi •prin conducte ce erau
departe de a fi terminate.
In acelaş timp necesitatea mondială de produse petrolifere devenise
nefavorabilă pentru existenţă şi progres; România era obligată să ajute cu
cea mai mare rapiditate, pe Aliaţii ei,_ In aceste condiţiuni s'a depus o
activitate extraordinară din partea statului pentru punerea în funcţiune
în speciaf, a o mare conductă spre Constanţa, atât pentru\ a deservi pe Aliaţi
53

www.ziuaconstanta.ro

•

CONDUCTA NOASTRĂ DE PETROL
. cât şi pentru a trimite acest produs peste Mare, aceasta fiind singura
marfă care mergea la export. Cum cele 'două conducte de 5" c.o ai.t fost de
montate de ocupaţia străină şi instalate spre Giurgiu, s'a utilizat situaţiunea
de fapt, complectândtkSe şi aceste conducte spre Giurgiu cari ne dădeau
posibilitatea de a transporta pe calea Dunării produsele petrolifere atât în
amonte, cât şi în naval precum şi de a alimenta rafinăriile din Cernavoda
şi Orşova. Serviciile ce aceste conducte, mai ales în acele împrejurări, le-au
adus au fost incalculabile căci pe această cale se importau diferite mărfuri,
prin compensaţiune pentru nevoile noastre .interne.
Rând pe rând şi potrivit posibilităţilor bugetare, s'au adus tot felul
de complectări şi astăzi conductele funcţionează în condiţiuni cu totul1 s�tis
făcătoare, mulţumind în mod complect industria de petrol.
Actualmente conductele au în total 760 klm. repartizate după cum
urmeeză:
1. Marea conductă de lampant Constanta-Băicoi, cu o lungime de 320
km. şi un (OI între Ploeşti-Buzău de 229 mm. şi Buzău-Constanta de 254
mm.q,.>
2. Conducta de lampant Băicoi-Giurgiu, un cp de 127 mm.
3. Conducte de produse negre Băicoi-Giurgiu cu un co' .d..e 127 mm.
şi cp 180 km. lungime.
4. Conducta Băicoi-Bucureşti pentru alimentarea Capitalei cu un q.>
de 127 111,m. şi o lungime de 8.0 klm.
Toate aceste conducte, au o capacitate de transport de peste 3000
tone zilnic, sau peste 1.000.000 tone anual. .
In afară de acesl:ea, conducta mai dispune de un parc de r�zervoare
de 10.700 mc. capacitate şi instalaţiuni de pompe situate· la Băicoi, Ploeşti,
Buzău, şi Hagieni precum şi staţiuni de primire la Constanta, Giurgiu şi
Bucureşti, înzestrate cu cele mai moderne utilagii.
In faza în care ne găsim conducta azi dispune de un stoc de produse
petrolifere ( cari merg prin conductă) ceea ce dă mijlocul de a satisface
industria de petrol prin împrumuturi imediate de cupoane de aceste produse.
Putându-se preda o marfă la Constanţa sau Giurgiu îrţ chiar ziua când
se cere aceasta se va permite ca 'într'un viitor apropiat prin o standar
dizare, să se înfiinţeze şi recipisele Varante cari vor aduce comerţului de
petrol o · înflorire · şi mai mare.
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Meseriile şi Mica in
dustrie în Dobrogea
de ROMULUS COCEA
Vice-preşdinte al Camerei de Comerţ
Preşedinte al Corporaţiei meseriaşilo1·

Incă din veacul al XIII-lea locuitorii oraşelor noastre din Muntenia
şi Moldova, în special străinii - în majoritate nemţi şi unguri - aveau
un meşteşug.
Abia prin veacul al XVII-lea apare numele de meserie. Iar odată cu
începutul de organizare. a meseriilor, prin organizarea. 'lor, ia naştere şi
industria, care şi ea, la rândul ei, se clasifică în industrie mică, mare şi
mijlocie.
In mod ştiinţific nu le putem defini şi separa exact una de alta, însa
în Legea de organizare a mes,eriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti
din 1912 se enumără categoriile de meserii, iar prin Legea Camerelor de
comerţ şi industrie se numeşte industrie mică ace,ea care întrebuinţează
. cel mult 20 lucrători, sau maşini mişcate de motor, având; o forţă până la
5 cai putere ( ori cum transformării materialelor brute în stil mic îi zice111
meserie, transformarea în stil mare a aceleiaşi materii, nu poate fi decât
industrie).
După ·1870 - prin înfiinţarea breslelor cari ocroteau pe meseriaşi
de concurenţa streină - nemai fiind nici o regulă şi având libertatea ori
cine să exercite o mesed:e, fără a 'avea vre-un titlu de capadtate,-începe
o complectă dezorganizare a meseriaşilor.
Meseriaşii indigeni fiind surprinşi de această dezorganizare, sunt
înlocuiţi cu meseriaşi străini, cari, încetul cu 'încetul preponder,ează şi
comandă.
Astfel la 1878 când Dobrogea trece la Patria mumă situaţia se găseşte
aceeaşi şi în noul ţinut.
Iar dacă în Patria mumă hrisoavele pomenesc de bresle şi meserii încă
de acum 4 veacuri, aci în Dobrogea, unde totul era instabil, unde locuitorii
nu se ocupau de cât în mic cu agricultura şi în mar�, cu păstoritul .nu
putea să se desovlte şi să �xiste o industrie. Totul se procura din alte părţi,
pe cale de schimb.
Singura meserie care avea o vechime şi a cărei faimă trecuse până
departe
fiind căutate mărfurile .ei în toate regiunile, - era aceia a

www.ziuaconstanta.ro

55

MESERIILE ŞI MICA INDUSTJ?IE
,
caretăşeriei, căruţele dobrogene, având renumele lor (azi această meserie
dispare, înlocuindu-se cu industria de camionete şi camioane automobile).
Odată cu re- alipirea Dobrogei introducându-se şi dreptul de propietate
omul căpătând siguran.ţa, s'a atras după sine ·şi dezvoltarea meseriilor şi
industriei.
ilndustria, tare a progresat mai repede şi mai uşor, întrucât avea materie:
primă la îndemână, a fost a pietrei şi a cimentului.
Marele cariere de piatră dela' Turco aia şi Mahmudia; fabricile de ciment
dela Cernavoda, cum nu există, nu numai în restul ţării, dar chiar în Estul
Europei, sunt o dovadă. Fabrica de ciment dela Cernavoda, cu întinsele
şantiere de exploatare, carierele de piatră dela Başpunar-Tulcea, precum şi
minele de sulfat de cupru, sunt dovezi de posibilităţile desvoltării unor
întinse industrii.
Cum însă, atât în Regat cât şi în Dobrogea simţindu-se prea mult
nevoia de o reglementare a ex;ercitării meseriei cât şi de o naţionalizare a
ei, în anul 1888, - Ministru al 1ndustriei fiind d-l P. P. Carp, - s'a
venit· cu primul proect de lege pentru organizarea meseriilor.
Expunerea de motive găsia că: ,,e o necesitate ca meseriaşul român
să fie obiectul unei solicitudini deosebite din partea statului". 1 ).
,Citind acest proect de lege v•ezi grija omului de stat care prin formule
bine chibzuite, caută rezolvarea cât mai largă a problemei meseriilor. Astfel,
breslele • trebuiau constituite în . mod obligatoriu; iar pentru ca românul să
poată învăţa dela străini meseria, se preconiza înfiinţare de şcoli• ateliere.
Acest proect de lege nu· a putut vedea lumina zilei, Guvernul. din
·
care. făcea parte d-1 Carp căzând dela putere.
·
· In timp· ce Guvernele căutau soluţiuni pentru o cât mai bună regle
m�ntare a exercitării meşteşugului, în oraşe a început să se desvolte mica .
industrie; şi ca un început; şi or·ganizaţiile muncitoreşti.
Omul- este sociabil _,_ este o teorie cu titlu de· lege. In faţa · nevoilor
ce ·mergeau crescânde au .început să se formeze mici asociaţii, după munca
sau meseria pe care o îndeplineau societarii.
Cum massa industriaşilor creştea, în anul· 1900, Ministrul de Industrie
Nicolae Filipescu vine cu proectul de lege pentru· organizarea meseriilor, al.
doilea. după 12 ani. Proectul prevedea tot breslele · obligatorii, şi tot obli
gatoriu subvenţionate de comunele urbane.
In lege erau. multe articole luate după legile Austro-Ungare din aceasta
epocă; dar nici acest proect de lege nu a putut fi votat din cauza scurtei
dm ate a noului guvern.
Organizaţiile, de tot felul ce se înmulţeau, -simţitor„ asociaţiile mese
ri:aşilor ce creşteau şi 'ele şi cereau protecţia muncei- şt ·a· meseriei - face
după 30 ani de mişcare - să �e voteze 1prima lege îri 1912 de către Ministrul
Misir;:, lege pentru organizare<:? în mod echitabil a meseriilor.
După statistica· publicată: ·ae- către Ministerul' Agriculturei, Comerţului,
Industriei şi Domeniilor, din anul 1902, necesară pentru cunoaşterea situaţiei
ca· număr şi naţionalitate a meseriaşilor, din acel timp, reeşea că din
numărul de .98 mii meseriaşi patroni, lucrători şi· ucenici câţi erau la acea
dată, 600/o exercitau meseria în comunele urbanie, iar restul la ţară. După
naţionalitate, 700/o erau străini şi numai 30r•/o români.
In Dobrogea,. în special judeţul Constanţa care ne interesează, pe
lângă Camera ·de Comerţ şi industrie, conform legii din 1902, luase fiinţă
Camera de Meserii. Aceasta avea un consiliu alcătuit din :3 membri ai Came1. Expusă prin proectul de lege din organizarea meseriilor în 1888
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Palatul Muncii, Constanţa.
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rei de comerţ şi industrie, câte un delegat al diferitelor aşociaţiuni profe
sionale, cum erau: Corporaţia breslelor unite, ,,a meseriaşilor în fier şi
metal", ,,Sfânta Treime" din Cernavoda, etc.
Acest consiliu îşi alegea un preşedinte, iar pe lângă Cameră era ataşat
un secretar inspector, conform regulamentului pentru aplicarea legii mese
riilor şi art. 97 din legea organizării meseriilor. Consiliul se alegea pe 3
ani. Camera de meserii aproba bugetele diferitelor corporaţii; numea şi
revoca funcţionarii corporaţiilor; primea apelurile pentru obţinerea de bre
vete; ratifica alegerile Comisiei de arbitri, cari comisii, pentru şedinţele
ţinute, .primeau o diurnă; reforma şi decidea asupra cărţilor de capacitate,
cu un cuvânt era instanţa superioară prin purgatoriul căreia trecea. întreaga
mişcare a meseriaşilor constituiţi în diferite corporaţii.
In oraşul Constanţa funcţionau 2 corporaţii: 1) Corporaţia breslelor
unite şi 2) Corporaţia meseriaşilor în fier şi metal.
Dacă cercetăm bugetul Corporaţiei breslelor unite pe anul 1906, adică
după 4 ani dela punerea �n aplicare a Legii, v,edern, la venituri suma
de lei 12176, iar la cheltueli suma :tle lei 10089, din care pentru casa de
ajutor, se cheltuiau 4784 lei.
Pentru a stabili numărul mai apropiat, "de patroni şi lucrători
ce compuneau o corporaţie, relatăm că pentru alegerea comitetului corporaţiei
în fer şi metal din Constanţa, în anul 1905, au fost înscrişi cu drept â�
vot 158 membri, ( în anul 1912 993 membri, iar azi 11784).
După trei convocări consecutive abia s'au prezentat 20 din membrii
votanţi. Cum această alegere nu putea fi valabilă, s'a numit de. către.. Camera
de meserii, un comitet, din oficiu, care a fost ratificat de Minister. După
vre-o cinci ani de aplicare s'a văzut că prima Lege 1a meseriilor nu dă
rezultatele dorite şi că interesul breslei şi al profesiunei nu este destul de
apărat; de asemeni, Ca111erele de meserii, în felul cum erau angajate, dădeau
rezultate în contradicţie cu dorinţa clasei meşteşugare. Au prins atunci
nemulţumirile meseriaşilor contra modului abuziv cum se percepeau coti
zaţiile, ne.mulţumiri cari s'au manifestat la Congresul .meseriaşilor în anul
1904. Aceasta a făcut ca imediat în anul următor, Ministrul La,hovari sâ.
facă o minuţioasă anchetă privitoare la meseriaşi şi la aplicarea Legii pentru
organizarea meseriilor. (Lucrări publicate de Ministerul de industrie şi
comerţ în anul 1908-1909).
Motivarea anchetei d-l Ministru o face astfel: ,,faţă cu importanţa pe
care o înfăţişează din punctul de vedere economic şi social, clasa meseria
şilor, faţă cu importanta reformelor pe care 'le reclamă această intensă
pătură socială, şi- ţinând seamă de dificultăţile 'problemei şi de conse-·
cinţele sociale pe care să le pricinuiasciî o îndrumare în cutare sau cutare
sens, am crezut că este nevoe că, fmai tnainte de a se atinge alcătuirea
· actuală a meseriaşilor şi de a se face vre-o reformă trebue să se cunoască
de toţi, nu numai 'legea dar şi rezultatele aplicărei ei şi pe cât se poate
şi noile curente pe care această aplicare le-a provocat printre . meseriaşi.
Din ancheta oficială reeşea că în toată ţara erau înscrişi în Corporaţii,
apărat; de asemeni, Camerele de 1ţ1eserii, în felul cum erau angrenate, dădeau
41260.Meseriaşi patroni
Meseriaşi conducători
6189.Lucrători
64023.Ucenici
16369.'Faţă de statistica făcută în 1902 când s'a votat prima lege, a d-lui
Ministru Misir rezultă la această dată un număr dublu de patroni şi lucră•
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tori, - de unde deducem progresul vădit 'în industrie şi meserie
mai
·ales la micul producător.
Cum maşinismul modern datează de 50 ani, sigur, progresul mecanic
în atelierele mari a înlocuit meşterul micului atelier pdn automate,
conduse de un simplu lucrător.
Obiectele şi piesele scoase în serie, sunt exemplul cel mai vădit al
progresului maşinei. Cu toate acestea, fabrica nu poate şi nu a putut fabrica
tot ce omului îi trebue: Apoi costul de fabricaţie cu personal exterior, de
administraţie, zisă regie, face ca un obiect 1să coste mai mult decât cel
lucrat în micul atelier. Aşa fiind, pe lângă progresele realizate în marea
industrie, atelierele mici au început să crească 'în număr, şi desvoltarea
micii industrii să-şi ia avânt.
In Dobrogea, în speţă circumscripţia X-a de Camere de meserii,
legea din 1902 s'a căutat a se aplica cu st�icteţă. Numărul meseriaşilor
cari compuneau o corporaţie zilnică creştea, iar atelierele micului produ
cător, produceau tot ce regiunea noastră avea nevoe.
In Constanţa cele două corporaţii: Corporaţia meseriaşilor în fier
şi metal precum şi a Breslelor Unite cu toate că încă nu erau fuzionate,
pentru cauze mari, luptau împreună.
Următorul document face proba cea mai elocventă:
ROM.ANIA
CAMERA DE MESERII CIRC. X CONSTANŢA
Proces-Verbal
Şedinţa dela 16 August 1909
Sub preşedinţia d-lui Vasile Toma, Preşedinte, asistat de d-l Grig.
Obreja, secretar inspector.
Membrii prezenţi d-nii:
M.. Zamfirescu, D. Bălănescu, C. Constantinescu, C. Cantuniar.
. Un loc de membru este vacant prin demisia d-lui C. Filip. Camera
avend în vedere că Primăria comunei Constanţa în şedinţa din 12 Noem
bric 1907, aprobată de d-l Ministru de Interne cu No. 13812 din 4 Iulie
1908 a donat Camerei de Meserii şi corporaţiilor Breslelor Unite; şi a mese
ril'!şilor în fier şi metal din Constanţa, un teren de 450 mp. situat în oraşul
Constanţa, strada Mangalia colţ cu Bvd. ·Independenţei, teren a cărui
schiţă de plan se alăturează, - cu condiţie ca pe el să clădească local pentru
cancelariile caselor de ajutor, şcoalelor de· adulţi, dispensariilor şi insti
tuţiilor de şedinţe ale ambelor corporaţii, conform art. 48 al. 2-56-75
din legea pentru organizarea meseriilor; văzând deciziunile Corporaţiilor
'breslelor unite No. 18 din 14 August şi a Corporaţiilor meseriaşilor din
fier şi metal din Constanţa No. 16 din 14 August a. c. prin care �acceptă
donaţia; în baza art. 48 din legea organizării ·meseriilor;
DECIDE:
Aprobă donaţia suszisă şi aprobă şi acceptările făcute de Corporaţiile
breslelor unite şi a Meseriaşilor în fier şi metal şi deleagă pe d-l Vasile
Toma, preşedintele Camerei de Meserii, a participa în numele Camerii, la
facerea actelor şi a semna oriunde ar fi nevoe pentru aceasta.
Preşedinte, (ss) V. Toma
Membrii: ( ss) D. Bălănescu, M. Zamfirescu, C. Constantinescu, C.
Cantuniar.
Secretar inspector ( ss) Or. Alex. Obreia
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Din cetirea cu atenţiune a documentului, reese grija mare ce o aveau
Comitetele celor 2 Corporaţii ca să poată, împreună, construi un local unde
să se adăpostească casele lor de ajutor, dispensarile şi intituţiih� dependinte
de corpor1;1ţii; cum începutul de unire îl 'făcea primirea terenului donat de
Comună, celor 2 corporaţii.
Dacă in Iulie 1908 Ministerul de Interne a aprobat donaţia unui loc
făcută de Primăria Constanţa, Camerei de meserii, Corporaţia breslelor
unite şi meseriaşilor în fier şi metal; dacă admirăm gestul acesta, d.1;1tori
srntem să privim cu mândrie azi la măreţul Palat construit pe acel loc donat.
Acei din meseriaşii cari au luptat pentru căpătarea aoestui loc, acum 20. ani,
trebue să se simtă prea fericiţi văzând visul lor împlinit şi palatul lor inau�
gurânc;l.u�se cu ocazia semi�centenarului realipirei Dobrogei.
Comitetele celor 2 corporaţii după lungi desbateri şi în interesul
comur; al clasei meşteşugare, decide fuzionarea lor într'o singură corporaţie.
Astfel camera de meserii din Constanţa prin adresa No. 67 din 18 Mai
1910 comunică d�lor membri din cele doui:i Corporaţii că misiunea lor
încetează aducându�le mulţumirile de rigoare; iar prin .adresa No. 76 tot
din Mai 1910 Camera de Mese·rii, Preşedinte fiind d�l Toma, comunică
numirea din partea d�lui Ministru de Industrie a d�lor:
Mărăcineanu, maestru ferar,
M. Constantinescu, maestru frizer,
Ruse Stoicescu, maestru croitor,
.,.
St. M. Constantinescu, tâmplar,
Lazăr Petrescu, mecanic,
I. Pantelimonescu, lăcătuş,
N. G. Nicolau, electrician,
V. Georgescu, zidar şi
D. Apostolescu, lucrător cizmar,
ca membrii în comitetul provizoriu· al Corporaţiei meseriaşilor din Constanţa,
/6rmată prin fuzionarea celer două corporaţii.
Cum în Dobrogea ca şi în restul ţării neajunsurile legei erau destul
de mari, căci interesele membrilor din Corporaţie nu erau destul de bine
apărate - mai ales liberarea carnetelor şi b;,evetelor lăsa mult de dorit;
apoi prin naşterea unui element nou în domeniul economic - factor destul
de principal - muncitorul de tabrică, element care trebuea protejat şi nu
lăsat întâmplărei, - s'a făcut ca guvernanţii noştri cu răspundere să
reflecteze la modificarea legii din 1902, zisă leg,ea Misir şi în anul 1912,
sub ministeriatul d�lui N. Niţescu, se vine cu o Lege nouă al cărui regi,m
se aplică azi. Aplicarea nu se face însă pentru toată ţara. In Ardeal avem
un regim, în Bucovina altul, în vechiul Regat cu Dobrogea, altul.
Pentru a se putea da clasei meseriaşilor toată puterea de muncă şi
producţie, este absolut necesar unificarea acestor regimuri.
Legea din 1912 care se întitulează: ,,Legea pentru organizarea meseriilor creditului şi asigurărilor muncitoreşti" are două părţi principale:
1. Organizarea propriu zisă a meseriilor,
2. Asigurările sociale pentru boală accidente, invaliditate şi bătrâneţe.
Din desbaterile parlamentare din 1911-1912 şi expunerea de motive,
reese grija oea mai mare a căpeteniilor noastre ca prin această lege sa
se facă legătură cât mai mare şi mai armonică între interesul naţional şi
cel social.
1. Interesul ,naţional cerea stăruitor ca meşteşugarii şi lucrătorii indus�
triaşi români să capete pregătiri şi îndemânare şi să�şi desăvârşească cuno�
ştinţele profesionale cu . meşteşugarii streini.
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2. Interesul de ordin social constă şi impune în acelaş timp, organizarea
cât mai neîntârziată a asigurărilor muncitoreşti.
Principiile călăuzitoare ale legii cari rees din desbaterile Parlamentare
din anul 1911-1912 erau acestea: 1) ,,fiecare om care munceşte îndepli� neşte o funcţie socială", 2) muncitorul meseriaşul, neavând destulă prega
.. ) tire morală pentru ca să fie regulatorul conştiient al tuturor actelor sale
statul este •d:ator � prin legiuire, a impune asigurările obligatorii.
----- La Constanţa, în baza legii din 1912 se desfiinţează Camera de meserii
alipită pe lângă Camera de comerţ, începând să funcţioneze corporaţia
Ovidiu, cu un consiliu de administraţie, organizată pe bresle, şi cu uri
serviciu de asigurări.
Desvoltarea diferitelor întreprinderi industriale cât şi o mai •simţită
nevoe ca meseriaşul să fie mai bine cunoscut face ca în anul 1920 să ia
fiinţă Ministerul Muncii. Odată cu creerea acestui Minister se încep diferite
studii şi statistici necesare pentru noui legiferări; se votează legi, unele,
iar altele rămân în cartoane.
l\stfel sunt:
1. Legea pentru reglementarea conflictelor colective de muncă, vota
tă de Cameră la 12 l\ugust 1920.
2. Legea pentru organizarea plasării, publicată în monitorul oficial·
• ,
la 30 Septembrie 1921.
3. Legea sindicatelor profesionale, promulgată în Monitorul Oficial
din 26 Mai 1921 şi modificată prin legea persoanelor juridice din 6 Februarie 1924.
4. Legea pentru persoanele juridice, publicată în Monitorul Oficial
la 19 l\prilie 1924.
5. Legea pentru reglementarea migraţiunior, publicată în Monitorul
Oficial din 29 l\prilie 1925. ·
6. Legea persoanelor juridice, privind asociaţiile profesionale, · publicată i_n Monitorul Oficial din 22 Aprilie 1927.
· 7. Legea pentru· reglementarea n�pauzului duminical, publicată în Mo
nitorul Oficial la 18 Iunie 1925.
8. Legea pentru căminul de ucenici, publicată în Monitorul Oficial
din 21 Martie 1927.
9. Legea pentru unificarea taxelor ce se percep la eliberarea titlurilor,
publicată în Monitorul Oficial din 12 Ianuarie 1927.
10. Legea pentru organizarea serviciului de inspecţie al muncii, publicată
în Monitorul Oficial din 13 l\prilîe 1927.
11. ·Legea pentru înfiinţarea şi organizarea camerelor de muncă şi a
consiliului superior al Muncii, publicată în Monitorul Oficial din 14
Octombrie 1927.
12. Legea pentru înfiinţarea şi funcţionarea . asociaţiilor pentru preve•
derea socială şi îngrijirea comercianiţlor şi industriaşilor din România,
publicată în Monitorul Oficial din 3 Mai 1927.
Din potopul de legi enumărate mai sus, s'ar părea că fericirea s'a
abătut pe capul meseriaşului. nostru. Din toate, am cita Legea migraţiunilor
care, în deosebi .pe noi Constănţenii, ne-ar ·interesa prin limita ce ar pune-o
numărului deosebit de mare al străinilor cu paşaport, ce lucrează fără nici o
socoteală, clandestin, fără brevete sau camete. Dacă legea s'ar aplica aşa
cum glăsueşte sigur că situaţia meseriaşului nostru s'ar ameliora mult,
micşorându-se lipsa de lucru şi concurenţa cea mare dintre producători.
O altă lege, a Camerelor de .muncă, stă în cartoane şi nu vede lumina
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zilei, deşi a fost publicată în .Monitorul Oficial încă din 14 Aprilie 1927.
Pentru regiunea noastră - numărul salariaţilor fiind destul d<:'
important, - era necesară şi aplicarea acesteia.
Incă din 1926 .Ministerul Muncii Cooperaţiei şi Asigurărilor Sociale
a simţit nevoia de a consulta toate organizaţiile şi categoriile de salariaţi
şi producători.
Din desbaterile acelui congres ar reeşi urgenta nevoe de organizare
a meseriilor şi învăţământului profesional, a organizării Camerelor de
meserii precum şi necesitatea unui control cât inai riguros din partea celor
în drept 1 a exercitarea meseriilor. Nu mai puţin a reeşit la acel congres
şi nevoia unificării legii meseriilor, din diversele regiuni ale ţării.
Dacă am aruncat o privire retrospectivă industriei mici şi a meseriei
din ţară cum şi în parte din Dobrogea, merită să discutăm puţin şi regimul
de asistenţă, de organizare, de învăţământ profesional, �te. din ţară şi
în special din jud. Constanţa al micii industrii şi meseriilor.
Să luăm întâi asigurările sociale, organizate şi administrate de Casa
centrală a asigurărilor depinzând de ministerul muncii.
· In Constanţa administraţia propriu zisă adică a încasărilor prin
timbre speciale aplicate pe cărţulie la meşteri, lucrători şi muncitori, pre�
cum şi plăţile ce se dau asiguraţilor lpentru diferite cazur� de boală, invali�
ditate din bătrâneţe etc., este condusă de către un şef contabil asistat de
8 controlori, necesari la controlul bunei orândueli a aplicării timbrelor.
Trebue de remarcat că sub conducerea actualului şef contabil nere
. gulile, abuzurile şi multele neplăceri făcute asiguraţilor ·au dispărut comp
plect. Se simte adevărata ordine, se simte mâna omului datoriei care face
cinste locului ce�l ocupă.
Asistenţa medicală, compusă din 6 doctori, un subchirurg, 3 moaşe,
un farmacist şef, dau consultaţii tuturor asiguraţilor zilnic şi la ore fixe;
unul din medici este destinat pentru vizitele gratuite la domiciliu; medi
camentele ordonate de către d-nii medici sunt date din farmacia proprie.
In afară de această asistenţă medicală şi medicamente gratuite, asiguratul
mai primeşte şi o sumă de bani rpentru timpul când din cauza boalei nu
mai poate lucra.
Localul unde se primesc .consultaţiile lasă foarte mult de dorit. Acest
neajuns va trece odată cu mutarea Corporaţiei în noul local al Palatului
Muncii.
Cu toată stăruinţa pusă pentru ca unii tlin medici să fie punctuali
la orele de vizită stabilite, nu s'a .putut ajunge la iserviciul cel dorit. Totuşi
în general luată această binefacere socială, trecută prin lege şi având şi
marele noroc că în fruntea administraţiei Casei centrale a asigurărilor
sociale se. găseşte un om de multă inimă, un om 'cu calităţi altruiste, excep�
ţionale, un om care s'a identificat în se considera părintele asiguratului,
d-l Enescu, secondat de d-l director Răşcanu, face ca micile abateri dela
datorie al celor prea departe de d-lor să fie nu tolerate dar semnalate pentru
îndreptare.

Organizarea meseriilor
După descrierea trecutului am văzut dorinţa tuturor legiuitorilor ca
1regulamentarea învăţărei şi exercitării meseriei să fie cât mai îngrădită
şi ferită de intruşi. Legea din 1902 'cât şi cea din 191_ 2 prevede că:
nimeni nu poate exercita o meserie dacă nu posedă brevet de meşter sau
rnrnet de lucrător.
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Aceste brevete şi carnete se eliberează de către comitetele breslei
respective celor ce îndeplinesc anumite .�ondiţiu�i cerute ?e l�ge. Birou}
breslelor şi organizarea aceasta a mesernlor depinde de direcţia generala
a meseriilor pendinte de direcţia generală a meseriilor din N\inisterul muncii.
Dacă am avut cuvinte bune, meritate, de 'spus pentru conducători\Î
Casei centrale a asigurărilor sociale, nu pot '.spune acelaş - lucru de acei
puşi în Capul organizării meseriaşilor. In regiunea Constanţei şi Movila
numai cine nu vrea, nu exercită meserie. 'Meseriaşul cizmar clandestin
face pe croitorul; dulgherul, pe tâmplarul; fierarul pe sculptorul şi aşa
mai departe, - fapt ce aduce mari prejudicii meseriaşului şi patronulu_i
cinstit ce abia cu multă muncă a putut să�şi ia dreptul acordat de legi.
Este deci aci o comp}ectă toleranţă şi lipsă de control.
Pentru căpătarea brevetului sau carnetului de lucrător se încasează
taxe fantastice; cu toate acestea, Direcţia meseriilor nu găseşte o sumă
mizerabilă care să fie dată unui controlor al breslelor cu obligaţia expre�
să de a controla pe cei ce ex�rcită meseria dacă au sau nu, dreptul de
a o exercita:

Invăţăm,ântul m,uncitoresc
Nimeni nu poate fi azi contra unei cât mai bogate culturi date mese�
riaşului nostru, dar pentru ca această cultură să nu fie în detrimentul
sănătăţii ucenicului sau meseriaşului, trebue o coordonare între munca fizică
şi cea intelectuală. La noi aceasta s'a înţeles c'am greşit.
. Şcolile de ucenici extra· abuzează de timpul ucenicului. Acesta după
ce lucrează 10 ore pe zi ( opt ore de lucru nu s'au introdus), se mai duce,
nemâncat şi obosit dela lucru încă trei ore pentru a învăţa, unele cursuri
chiar nepotrivite (technologia fierului sau a lemnului o învaţă croitorul).
Invă(ământul muncitoresc lasă foarte mult de dorit pentru că aplicaţia
lui liu pare destul de studiată.

Organizaţiile profesionale
In regiunea noastră micii industriaşi simţind nevoea de a se uni pentru
salvgar.darea intereselor generale, s'au asociat în mai multe societăţi, astfel:
1) Uniunea Micilor Industriaşi Filiala Constanţa, numără aproape 200
membri, ce se conduc după o lege �pedală, votată de Parlament în anul
1919; 2) Societatea• ,,Inălţarea" o Asociaţie pe principiile cooperatiste;
3) Societatea technică, pe principii cooperatiste; 4) Societatea Energia
compusă tot pe principii cooperatiste.

Bănci pentru 'industrii şi meserii
. 1. Uniunea micilor industriaşi, datorită solidarităţii membrilor ei şi
cu concursul oamenilor de bine şi a creditului industrial are o bancă pe
principiile societăţilor anonime cu un capital de 5 milioane deplin vărsaţi.
Membrii ei iau împrumut cu o dobândă de 150/o.
2.. Banca Cuza Vodă pe principii de soc. cooperativă are membri patroni
meseriaşi, lucrători şi muncitori ce sunt ajutaţi cu sume mai mici.
Din iniţiativa unor inimoşi meseriaşi s'a constituit o Societate fune
rară Sf. Gheorghe". Scopul vorbeşte prin numele ei. S��ietatea are un
număr important de membri far ajutorul pe care�l dă este destul de bine
venit, mai ales azi cân.d numărul de meseriaşi a crescut iar cantitatea ·
de lucru a scăzut.
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Lipsa de lucru
Şi regiunea noastră a resimţit acest rău social zis somaj. Criza acută
care a bântuit lumea abătându-se peste ţara 'noastră, s'a resimţit şi în
regiunea Constanţei.
Instituţiile ·de stat, judeţ şi comună, făcând economiile bugetare cuv<:
nite, au redus multe din lucrările· proectate. 'Iar particularul, fabricantul
sau simplul cetăţean, din lipsă de numerar, şi-a redus întreaga capacitate
de lucru. Recunoaştem însă că acum în urmă, cu ocazia nevoiei unor,
lucrări pentru semicentenar, lipsa de lucru s'a mai ameliorat. La aceasta
a contribuit şi terminarea Palatului muncii, unde o întreagă masă de
mici industriaşi şi meseriaşi �unt într'o ocupaţie febrilă.
Industrie mare propriu zisă, în Constanţa, avem foarte puţină: o
fabrică de tăbăcărie, o, moară două, o fabrică, două, de făcut bidoane a
unor .societăţi petrolifere, e tot ce putem numi industrie mare.
In schimb industria mică e în maximul �i de producţie şi progresul
ei e de remarcat. Clasaţi între micii industriaşi avem chiar inventatori ale
căror invenţii au trecut de frontiera Ţării. :A.paratul de ars cu păcură
pentru Îl:icălzitul cuptoarelor, al d-lui Munteanu, aparat ce se fabrică în
atelierele d-sale a început a fi introdus şi îri Constantinopol, fiind foarte
mult căutat.
Ateliere nenumărate avem pentru prelucrarea lemnului; ateliere meca
nice şi ateliere pentru turnarea metalului; ateliere 'renumite pentru face
rea căruţelor dobrogene, lăcătuşerii artistice, instalaţiuni de ceramică, tri
cotaje, ţesătorie, etc. Cu un cuvânt o întreagă industrie, de care omul are
nevoe pentru trebuinţele sale.
Prin legea de organizare a Camerelor de tomerţ şi industrie, industria
ca şi comerţul se clasifică în mai foulte categorii după importanţa şi felul
ei. Orice fel de producător, care plăteşte impozitul profesional şi adi
; , având şi firmă înscrisă, poate fi înscris în listele elec
ţionalul de 1oo
torale pentru alegerea membrilor în Camera de comerţ şi industrie, secţia
industrială.
Din recenta statistică pentru înscrierile diverselor industrii în listele
Camerii pe anul 1929, reese un plus 'de aproape 400/o membri faţă de
numărul celor înscrişi anul trecut. Ei sunt repartizaţi în modul următor:
Categoria IX: industria alimentară, înscrişi 38, plătind impozit de
; adică lei 451.932.
1oo
. Categoria X: Diverse industrii, în_scrişi 68, cu impozit de lei 667,234.
Categoria XI: Industria mică, înscrişi 163, plătind impozit 476,037
( Casa asigurărilor sociale a meşterului, lucrătorului, şi muncitorului, care
în anul 1912, la promulgarea legii, avea un număr de 993 membri, ajungei
în anul 1928, la un număr de · 11784 membri asiguraţi, încasându-se şi
făcându-se plăţi în medicamente şi numerar aproape de Lei 3 milioane).
Tabloul ataşat numeric cât şi în mod 'grafic cercetat în 1;1mănunţime
arată progresul realizat ·pe acest tărâm, treaptă 'cu treaptă, dela 1877, data
realipirei Dobrogei şi până azi.
Cu un avânt şi pentru încheiere, recapitulând expuner,ea succintă ce
am făcut până aci, am putea spune că graţie inteligenţii, adaptabilităţii şi
tenacităţii meseriaşului nostru, mica industrie şi meseria în Dobrogea au
d�venit azi un însemnat factor de progres pentru Provincie şi pentru ţară.
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CASA CENTRALĂ A ASIGURĂRILOR SOCIALE

INC A SARI
ANUL

Fond
Casa Boală

Fond
Casa
Invaliditate

D iver se

51.7621

TOTAL

133.762

1912/9131

82.000

1914/915

37.000

23.000

15. VUI.916

13.000

1.600

50.602

-'r920/921

77.000

16.000

423.380

526.380

56.000

127.896.

839.896

19131914 I
19:5/916
1916

1919/920

52.000

33.0UO
14.000

-

34.000

10 073

22.000

10.197

3.498

9.000

7.009

173.203

65.160

�
h]_,

513.267

4.700

-

1.500

513.203

; 921/922

1.650.000 561.000 1.810.346

1927

3.482.000 647.000 1.053.803

1928

5.300

56.760

��
CI)

51.000

7.700

1920/921

76.000

1.000

20.000

416.267

19221923

95.300

7.000 182.000

528.838

33.600

3.000

�

65.400

2.700

68.514

1916

15.VIII.916

32.000

18.973

412.550

754.067

95.254

65.100

25.173

..,._

480.150

813.138 .

1.045.807

1923

165.740

24.000

3.421.346

1925

268.200

44.000 160.000 2.898.200

3.370.60�1&

5.182.803

1927

79.000 270.000 4.391.965

5.023.965

3.689.484

63.000 1.779.460

3.475.A60

2.128.939. 396.000 1.160.�43
1
.

3.385.782

1924

320.000

62.000

94.000

71.000

715.467

40.700 143.0_00 2.942.461

1926

312.464

1928

249.926 70.000 304.000 2.316.204
1
1

până la l Sept.

283.000
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26.498
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1 Sept.

1.600

1914/915
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132.464
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1.596.594

2 033.000

13.000

2.200

Diverşi
Medicamt.

�

116.608 1

56

1.400

459.594

1926

2.oool

7.700

54.000

1.501.000 238.000 2.950.484

1912/913 113.800

Pensii

1915/916

1.083.000

1924

Ajut or
Inmormântare

65.197

67.009

1923

668.000

Ajutor
Boală

24.000

36.000

1922/923

ANUL

1913/914

96.073

304.000

1921/922

PLAŢI
.

ASIGURAIII PATRONI-MESERIAŞI CONSŢ�NŢA

3.168.467

3.438.625

2.984.220

Din membrii Consiliului de ad-==
ministraţie · al Camerei şi al
Bursei· de Comert' Constanta
'
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CO�IITETU:L DE DIRECŢIE AL CAl\IEREI DE COl\IERŢ CONSTANŢA

Sus: Dr. Şt. Boroş, preşedinte; dela stânga spre dreapta: Căpit. Nic. Ştefan, vice-preşedinte;
Romulus Cocea, vice-preşedinte; prof. Jean Stoenescu-Dunăre, comisar al guve'enului;
dr. Octav Văleanu, secretar general.
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Dela stânga spre dreapta în ordine alJ'::ibetică: 1) C. Alimăneştianu, (m. de drept); 2)
Abramovici Leon, (mcmbl'u Bursă); 3) Atanasiu P., (m. numit); 4) Belloiu D.; 5)
Boem I. G.; 6) Belloiu I. D., (membru !a Bursă).
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1) Bulgărea I.; 2) Bărbulescu Ion; 3) Bârsan P., (111. numit); 4) Bandu I. C.; 5) Ber
berianu I. ; 6) Corbeanu N., (m. nnmit).
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1) Carp V.; 2) Constantinescu C., (membru la Bursă); 3) Cazacu I. D.; 4) Damadian·
Agap, (membru la Bursă); 5) Fanuache I., (m. numit) ; 6) Frangopol Stavru.
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eo., Ion; 3) Ionescu Gr., (m. corespond
1) Golea Ion, (m. numit) ; 2) Funo�
ent); 4)
Georgescu
I.
George
;
5)
Iordăchescu
Radu ; 6) Ionescu Gh. N., (m. numit). ,.....,
.
•1
-=
't

"=-·
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( 1) Manicatide T. (şi preşedinte al Bursei) ; 2) Macri D., (m. nu!nit) ; _3) l\!Iangoianu H.,
(m. corespondent); 4) Miga I.; 5) Negulescu I., (m. nunut); Niculescu V.
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1) Nicolau I. P.; 2) Negru N., comandor, (m. numit); 3) Oancea I., delegat Camera de
agricultură; 4) Panait Mihalache; 5) Poladian P., (m. numit); 6) Poppa Gh,
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1) Rigani G.; 2) Reichardt Fr.; 3) Sarry N. Const. ; 4) Sachetti Francisc; 5) Steţcu G.•
(m. numit) ; 6) Şeitan Octavian, (nf. Bursă).
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1) Teodorescu Alex.; 2) Teodoru M., Administ. financiar, (m. Bursă); 3) Theodorescu
Valahu I., (deleg. Camera Agricolă) ; 4) Vasciotti V.; 5) Tranulis D., (m. corespondent);
6) Weisbuch Tulea.
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Elisabeta direct. şc. super. com. fete, delegată.
3) Topor Zainea (deleg. Feclera a
· . e producţie şi consum); 4) Vasiliu George;
5) Taşcovici D. (reprezentant. Băncii Naţionale; 6) Xantopol I. D. (vice-preşedinte Bursă).
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Industria în Dobrogea

de Ing. N. NĂSTURAŞ
Inspector industrial

Industr:ia Dobrogiană, formn.rtă la început djn imtalaţiuni mici ca.ri
· satisfăceau nurn.:ai nevoile locale ale provinciei, cum erau 1n.orile. ţără•
neşti, prese.le de u],ei, druracele de lână, cazanele pentru săpun, etc., nu
mară! astăzi fabrici tî.n: :toate ramurile, suficient de rp,ari, ca să: poată
ap,roviziona şi populaţia din I."estul ţării, având! chiar UlliOle ·surplusuri
de producţie şi penrtlru export.
Numai, ·luând fiecare ramură de industrie în par.te şi dând date' sta
tistice asupra: lor, ne· putem da seama, de situaţia generală' ai industriei
de azi în Dobrogia, de ce,e-ace s'a făcut până în prezent şii -ooeace trebue
să ,se facă pe viitor.
.

Industria metalurgică
Introducerea maşinilor agricole, precum şi desvoltarea industriei
alimentare: şi a rafmeriilLor de petrol, au contribuit mult la înfiiniţarea
de ateliere de reparaţiuni mooanice, fabrici de ambalaje, de şuruburi,
· etc. Oraşele Galaţi şi BTăila, absorbind cea mai mare p3Jrle din importul
şi e:x,port, ul ţării noastre, au făcut ca celelalte porturi din Dobrogia să
nu şi mai poată înfiinţa şantiere. navale, astfel că :toate r,epamţiiunile de
vase ,oovin în majoritate ,sus menţionatelor porturi, care posed aistfel
de şantiere.
Aistăzi av�m 'Învestit în industria metalurg:iică un capital de 3.414.504
lei aur, cu o forţă motrică 1749 HP. şi 1286 lucr;ători, af-airă de perso
nal_p.1 toohnic şi admini• strativ, care se urcă la cifm dei. 144. Vom dai câ
t&va · date asupra celo'!.' mai principale din fabriici, din această ramură. ..-,
1. - Pr,ogresul agricol, Cobn.din, cu un capital înviostit 38.900 lei
aur. forţă motrice 12 HP. p;er.sOillal 24, produce maşini agricole.
2. - Japy� Viellard et Co., Cernavoda, fabrică de şuruburi, cu un
capital social de 50.000.000 lei posedă o forţă motrică 280 HP., şi un
r.umăr de 200 lucrători; produce şurubuiri şi nituri de toate, dimensiu
nile, piuliţe, etc.
.
3. Soc. anonimă de transport, Constanţa, cu un capital social de '1°
�' _5.000.000 lei, un capital învestit 244.520 lei aur, o forţă motrice 8 HP. şi
� 4�lucrători. Face divieirse reparaţiuni mecanice, lucrări ·de tâmplărie; "'
1

,
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•

având în prezent şi o secţie de fabricat hidroavioane.
4. - Sac. «Eenergia», Constn.nţa, capital învestit 67.431 lei aur, 40
lucrători şi 45 HP. Luorează diver.se piese, :pentru maşini, făcând orice
:reparaţiiu.ni meoani�.
� · .
.
.
5. - E. Woff, Co'.Illstan.ţa, 268 HP., 541.000 lei aur, cav:11tal mvestit
Pe lângă diverse piose şi reparaţiuni mecalll.roe, lucrează
şi 250 lucrători.
e
n.E:tăzi rezrvorure de diferite capacităţi.
6. - D. Daviidsohn,, Constanţa, capital!învestit 22.400 ],ei aur, 22 HP.
'i-:i 6 lucrători. Toarnă diferite piese de fontă.
·7. - Şt. Gazacov, Tulcea, capital învestit 11.000 lei aur, 10 -lucrători,
lucrează sobe ş:ii cazane divei.'se, de tablă.
.
8. - I. Dimitrof, Baza.Tgic,.
C.."l.pital învestit 12.000. lei aur, 14 HP. ş1
e
13 lucrători, faoo divers reparaţiuni mecanice.
9. - H. Ştefano1,•, Bazargic, capital învestit 14.100 lei aur, 4 HP., 2
lucrători. Produce reparaţiuni div:oose.
10.
Soc. Aquil0t-Franco�Română, Constanta, fabrică de ambalaje
metalice cu
capital învestit 50.000 1-ei :aur, 140 HP. şi 13 lucrători,
fabrică diverse -bidoane şi lăfil de lemn, necesarei exportului produselor oetrolifere.
11. - Soc. Astra-Română, Constanţa., fabrică de ambalaje metalice,
capital învestit 88.8615vlei aur, 150 HP. şi 190 lucrători, produce bidoane
şi lăzi de lemn, necesare pentru exportul produsP.lor de pe;trol.
12. -·soc „ Stea,u<JJ;-Jlomwnă,, Con-sl:n.nţa, capital învestit 410.000 lei
aur, 150 HP. şi 180 lucrători, produce tot bidoane şi lăzi de lemn, pen
tru. acela.ş scop indicat mn.i ,sus.
12. -Soc. Steaua-Română, Constanţru, capital învestit 410.000 leii·
1:25 HP. şi 90 J.uarători, aceleaşi produse: bidoane şi lăzi de lemn.
14. - Soc. Tomis, Constanţa, capital învestit 478.750 le:iJ aur. 31 HP.
şi 120 lucrători, fabrică bidoane, găleţi, lăzi de. lemn, eilc.
Ca uzini 1clectrioe .particulare, putem menţio1I1a: Uzi,na ing. Jijie,
Sulina, cu un crupital învestit 500.000 lei aur, 500 HiP. şil 8 lucrători. şi
Uzina soc. A. Mov.,ila Techirghiol cu 108 HP. şi per,sonal 17.
Faţă de capitalul învestit, forţa motrice, cât şi nu'mă.rulJ lucrător.i
lr>r, ce ,s'-a:u menţionat 1a fiooarci din fabrici, crupaieitatea lor de produc
ţie e destul de însemnată, ca să. poată satisface nevoile şi oer'.inţele din
�fară. Astfel în 1927, valoarea produselor fabrioolor din industria meta
lurgii.că se urcă la suma de\ 81.2Q3.000 lei, cu menţiune eă o pM"te d.:iJn
fabricele de amballiruje n'au lucrat de loo tot anuil.

1J.n

Industria lemnului

m

In Dobrogia întâlmrn păduri la nordul şi ,sudul ei. Cum pă<lurile
produc materia primă
o cantitate destul de ambond(mtă, industria
lemnului, care a luait o extindere m.aire în ţară, e în curs de desvoltare
şi în Dobrogea. Găsim aci, UTmătoaa:-ele fabrici mai principale de che
restea şi tâmplărie m�canică:
1. - A. Avr.a.�de; Tuloe.:'1-, fabrică die. cherestea, cu un crupifal
învestit 62.000 lei aur, 275 HP. şi 30 luorătorL
2. - Şt. Borş, Isaooa, fabrică de cherestea, capital învestit 78.843
ll'i aur, 45 HP. şi 27 luorăJtori.
. 3. - StQJYl,ciu J!ujoiu,· Constanţa, tâmplărie mecanică şi mobilă, capital învestit 78.928 'lei aUII', 52 HP. şi 4 lucrători.
..
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4. - S. A. de transport, CaJre s'a menţionat la atelÎle1r1ele mecanice.. �
5. - A..Gum.us<f'Îla;n,, Cons1Janţa capital învestit 59.500 le:iJ aur, 40
HP., 5 ,luorători, produce tâmplărie mecanică diversă, roţi de traro.-smisie.
Mai putem menţiona Soc. Aqi1,ila Franco-Română, soc. Astra Ro
m.ână, soc. Steaua Română şi Concord,i.a, ale căror produse, lăzi de
lemn, servesc la împachetarea brdoan:rnlor cu benzină, ce se exportă Îlil
f.trăinătate, în ,cailltităţi, ce variază cu producţia petroliferă a fiecărei
din •societăţi.
..
.
.

Industria chimică
In Dobr1ogia: găsim !IOOterie primă în abondenţă,' _pooiru desvoltarea
industriei chimice. Astfel pentru fabricele de culori de pământ şi ocruri
avmn: dealud întregi de astf.cT de pământ colorant, iar fa.bricele de! sul
fat şi acid sul.furric din ţară, se aprovizionează cu pirită din Dobrogia..
Industria chimică cuprinde aci mai mult3 ramuri, pe care le vom speci
fic.a odată cu desoriereaJ câtorva din fabrici mai principaJle:
1. - Soc.. Mirooo Vodă, ou sediul în. Bucureşti posedă iî.n corn. Defce·a,
jud. Constanţa, o-fabTică de culori de pământ şi ocruri, a,oţiionată de o
forţă motrice 47 HP. şi 25 lucrători.
2. - Soc. Tomis, Constanţa, posedă, ca anexă. la fabrica de ambalaje metalice, o oooţie de lacuri şi vopsele.
3.- - Fabrioo Furnica I. Vasiliu, Constanţa, cu un număr de 20 lu
crători, produce diverse produse chimice, unsori, carton asfaltat, să
pun, etc.
4. Soc. Columbp,a, Ce['navoda, cu un caipita1 social de 138.000.000 lei,
posedă în Certnavoda o refiJn.eriiel de :peitrol 0111 243 HP,. şrn 143 lucrători.
A pr1odus în ,anul 1927, rarf:iinâ:nd! ţiţei, o cantitate de benzină, petrol des
tilat, ·ulei minerail şi păcură, în: valoare de 206.706.9361 lei. Fabrici! de
săpun sistematice, nu exi�ă în Dobrogea, decât în mod irudimentar cu
simple cazane, şi forme pentru fabricat ,săpun de rufe.

Industria alimenta,ră
Cuprindei pentru Dobrog,e.a, următoarele ramuri: morăritul, curăţi
toare de cereale,, fabrici de bere, de uleiuri vegeta,le, d� mezeluTi, aipe
gazoase, de rahat şi bomboane, ·etc.
'Ne. vom măJrgfari m descriere, numai la instalaţiunile mari, lăsâind la
o parte morile ţărăneşti şi ;presele de ulei, de care vom vorbi în genera,1
la sfârşitul acestui capitol.
1. - Moara DamaiJA.ian & Fii Constanţa, capital î:nvestit 50.000 lei
am, 80 HP, ş{ 6 ;lucrători.
2. - Moara Maior-Andreevici, Com. Lipniţa, ca.pital învestit 104.281
le.ii aur, 70 HP, şi 4 lucrători.
3. - Moarra Dobrogiwnă,, Constanţa,, cap.iltal învestit 162.890 lei aur,
lC)G HP şi 6. lucrători.
·4_ - Industria Românească, Ce.rnavoda, capital învestit 93.000 lei
aur, 150 HP şi 4 lucrători!
5. - Moara Dobrogia, Bazrurg-ic, capital învestit 569.142 .lei aur, 200
·
HP, şi 35 lucrători.
6'. - Moara Radi Beşcof, Bazargic, capital investit 165.426 lei aur,
2b0. HP ş.ii 36 lucrători.,
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7. - Moara Nădejdea, Baz.airgic, capital învestit 244.375 lei aur, 150
HP şi 10 lucrăto:ri.
8. - S. A. Industrială, Balcic, posedă 2 mori (din care una moara
Oaliacra), capital învestit 600.000 lei aur, 585 HP şi 12 lucrători.
9. � Moara Tonoeff, Baz.argic, capital ' învestit 138.700 loi aur, 75
1
HP şi 3 luorăto:ri.
10. - M oard Praţii Sideri, Silistr:a, caipital învestit 325.000 lei aur,
325 HP şi 4 lucrători4
11 - Moara Corina, Silistra, capital
· înveistit 166.365 lei aur, 96 HP
şi 18 lucrători.
.
12. - M.oara Soc. Turtucaia, capital învestit 313.941 lci aur, 275 HP,
şi JO lucrători. ;
l3. - Moatra.Saturn, Hagichioi, capital <'investit 345.000 lei aur, 120
HP şi 15 lucrători.
14. - Moara Gloria, Constanţa, capital învestit 200.000 lei aur, 100
HP şi 4 lucrători.
15. - P. O. Vasa;lopo� Constanţa, curăţitor de oorawe, capital în
vestit 50.000 le� ,aur, 20 HP şi 4 lucrători.
16. - Soc. A. Rangoon, Constanţa curăţitorie de orez, capital în
vestit 82.500 lei ia.UT, 40 HP şi 10 lucrători.
17. - Rizeria Românească, Constanţa, capital învestit.100.000 lei
aur, 75 HP şi 6 lucrători.
18. - Fraţii Gruber, Constanţa, fabrică dei bere,· capital înviestit
330.000 lei aur, 34 HP şi 10, lucrători.
19. - Alexe Sszonov, Tulcea, fab. de uleiuri vegetale, -capital înves
. tit 32.,00 lei aur, 65 HP şî rşi 3 lucrători.
20. - CompanM Dobrogeană, Medj:idia, fabrieă de ulei, capital în-,
vestit 132.684 lei aur, 65 HP şi 1 lucrător.
21. Industria agricolă dobrogeană, Constanţa:, fab. de ulei, ca
p:iital învestit 110.000 ·]ei1 aur, 91 HP şi 20 lucrători.
22. - Damian Gherghief, Ba,zar,gJc, fwb. de ulei vegetal, capital în
vestit 100.000 lei aur, 24 HP şi 6 lucrători.
23. - Industria aăimentară dobrogeană, Con!stanţa,, fab. de me
zeluri, ,capital învestit 28.460 lei aur, 10 HP şi 4 lucrători.
24. - Soc. Minerala, Consanţa, fab. de ape ga.zoas(:j, capital înves
tit 33-107 lei aur, 10 HP şi 4 lucrători.
25. - Soe. Unirea, Tulcea, fab. de ape gazoase, ,capital învrestit
16.218 lei •aur, 15 HP şi 5 lucrători.
26. - Soc. Concordia, Bazargic, f.ab. de ape gazoase ,şi ghiaţă arti
ficială, cu 6 HP şi 7 lucrători.
. '2:7.--:- Bella Gusta, Constanţa, f.a.b. de rahat şi halva, capital înve3tit 50.-000 lei aur, 20 HP. şj 6 lucrători.
..
28. - Venus, Constanţa, fab. de rahat şi halva, capital învestit
75.000 lei aur, 25 HP. �i 5 lucrători.
Din statistica anuală, făcută pe anul 1927, găsim produs�, a fabri
celor ·sus menţionate, ca : făină, orez cură.ţit, orz curăţit, uleiuri vege
tale, mezeluri, · ape gazoase, rahat, halva, etc. în valoare ·de 261.434.000
lei.
Morile ţărăneşti, în Dobrogea, sunt destul &e răspândite, dat fiind
că cerealele, sunt cultivate pe întinderi mari şi· cu îngrij!Îre, as�fel di
macinişul, pentru trebuinţ,ele ţăranilor se face pe loc. A'.'.Stfel Judeţul
68
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Constanţa posed'ă peste 80 mori ţărăne,şti, cu o forţă motrică totală
de 2.690 HP.
Jud. Tulcea are peste 40 mori ţărăne.şti, cu o forţă} motrică totală
de 1500 HP.
J uid. Duro.stor, are pesta 70 mori ţărăneşti, cu 1600 HP forţă mo
trică totală, şi jud. Caliacrn 60 mori ţărăneşti, cu o forţă motrică de .
l.750 HP.

Industria textilă şi Pielării
lndit.tStria textilă şi a pielăriei în Dobrogea o putem astfel împărţi:
fabrice1e de postavuri .şi' torturi de lână, care întrebuinţează ca mate
rial prim, lână, destul de aibondentă în Dobrogea, pân,zm;uri ş :i' ţesătu
rifo d� bumbac, cari întrebuinţează material prim numai ,din străină. ta:te, frânghieriile, ce întrebuinţează cânepă indigenă şi din străinătate
şi tăbăcăriile.
.Principalele fabrici
sunt următoarele:
l
1. - E. Vlarilmirov, :Tulcea, fabrică de frânghierie, capital înves
tit 16.000 lei aur şi 6 lucrători.
2. - I. Pandrrea, Topolog, fab. de postav şi dimie, capital înves
tit 26.000 let aur, 8 HP şi 4 lucrători.
3. Soc. 'A non. Industria · textilă, Baz..-u·gic, fabrică de postav, ca
. pital în.vestit 190.271 lei aur, 130 HP şi 30 lucrămori.
4. - Fraţii 1S'teinke, Munfatlar, fabrică de postav, capital înves
tit 52.715 lei aur, 25 HP şr 5 lucrători.
· 5. - C.ooperativa Sănăitatea, Constanţa, fabrica· de pânză, capital
învestit 200.000 lei aur, 110 HP şi 40 lucrători
6. - D. A. Cosmeto, Tukea, fabrică de covoare, capital înv�stit
15.000 lei aur şi 40 lucrători.
7. - Soc. anon. Talpa, Tulcea, tăbăcărie, cu un capital învestit de
1.874.048 Ier aur, 126 HP şi' 89 lucrători.
8. - I. Melamed, Bazargic, tăibăcărie, cu un capital învestit 45.900
lei aur, 25 HP 1şi 9 luorăto�i.
9� - Tăbăe.ikr,va,l Româlnească, Ponstanţa, capital învestiti 80.400 lei
aur, 206" HP şi 30 lucrători.
, 10. - D. Caloyros, Consitanţa, tăbăcărie, capital învestit 90.980 lei
aur, 60 HP şi 18 lucrăitocl.
Valoarea produ:sefor tuturor acestor fabrici, în cursul anului 1927,
a fost de 130.686.552 lei.

Industria ce1 amică
r

Materialul prhn ca : airgrifa, piatra calcară, granitul. caolinul şi ni
sipul, ce se găseşte din ruboilldienţă în Dobrogea, poate farce ea Indu•:,;
tria cerlMnicii, să cave,te o f1rumoas-ă desvoltare, şi cm proclu.sele cele
mai .varia.te. Astăzi ·găsim .instalate fabrici de, căi·ămizi şi ţigle, de ci
ment, a!l'ticole de faianţă. etc., din care cele mai principale sunt :
1. - IPabrica «Ovidiu» A. Damadian, Constanţa, produce tuburi de
ciment şi bazalt.
2. - Industriile cer(JJlrl,ice, Medgidia, fabrică ele cărămidă, oaipital
învestiit 92.00-0 lei aur, 80 HP ,şi 25 lucrători.
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3. - Soc. Twrtucaia, instalaţie comună! cu moara, posedă o fabrică
de ţigle .ş,i cărămildă. .
.·
4. - Fraţi'i Pu,şchilif,, Oernavodă, fabrică: de oăirămidăJ şi ţigle, ca
pital investit 2-3.000 le.il aur, 46 HP şi 48 lucrători.
5. - Soc. Ciment din Eutropa Or-ientoJlă, Cernavodă, cu un cap,ital
,soo'i,a,l 7.000.000 franci belgieni, capital învestit 5.446.900 lei aur, 2481
HP şi 181 lucr.ători.
6. - T. Maniccotiâie, Murfatla;r, fabrică de cretă, capitali învestit
30.000 lei aur, 10 HP, şi 10 lUJCrători.
7. - Faibrica de ţigle Duţu Papuc, Ilârşova, cu o forţă motrică
de 35 HP.
8. - Boc. Turcoaaa Granit, corn. Tu.rooaia„ jud.. Tulooa, ou 1m ca
pital -social de 3.500.000 lei, 95 HP şi 350 lucrători, pentru o iproductie
anuală de 45.000 tone pav:ele, piatră spartă, etc.
Fa.iantele •şi -portelam.urile au rămas în urmă -cu desvoltarea lor.
importându-le în prezent dim. Străinătate, oo toate că în Dobrogea eao
linul este destul de bun şi] în -cantitate suficientă:

Arte Grafice
Ramura cartonajelor, şi oonifooţieii de hârtie cup1'1Îillde fabricele

«Alba Iulia» şi «Kiahta» di'n Constanta� iar ca tipbgra.fi� putem men
ţionaJ «Dobroge,a Jună», «Vvctori-a», «Constwnţa», şi . «Albina», t<?,ato
din oraşul Constanta., Donce;f, Luca ,şiJ Pana.itescu, din ,T'lllcea, Hristu
lladilof,
Radilof, Zwndali şi Ivan Smocof din Ba.zargti'c.

.v.

.

,,
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Instituţiile de credit
din jitdeţul Constanţa

de Dr. OCT. VĂLEANU
Secretarul Camerei de Comert

P1rimele organizaţii bancare în jud.. Constanţa, sunt şi dintre pri
m13le .din Dobrogea şi !încep cu anul 1894 când îşi creiază sucursala în
craşul metropolă «Banca Naţională» şi «Banca Agricolă». Cinci ani
mai târziu (la 1899), se creiază şi prima instituţie de credit cu capital
lcc:11 «Banoa de Soont din Cons1:Jarn,ţa», (zisă a Mocanilor), tr.aaJ.sformată
mai târaiu în B.anca <<(k:e-ditui DobrogeiP>, emblemă sub ciare furn,oţjjonează
şi azi. Treptat, aproape toate marile întreprinderi bancare di_n Bucureşti
îşi: stab:iilesc sucrurs·ale m ooaşul şi ju:d. Constanţa! şi pa.r'aJlel cm aceasta
iau fiinţă şi organizaţii locale, astfel:
1894: Banoo :Naţională, sucursală, în Constanţa.
Banca Agncolă, sucursală, în Constanta.
1899: Banca de Scont din Constanţa, (azi Banca Creditul Dobrogei), cu
capital local, în Constanţa.
1905: .:Salillca ,de Credlirt R'omâm., ,sucur:sală, în Constanţa.
1906: Banca Generală Română (azi B-ca: Generală a Ţării Româneşti),
sucursală, în Coilistanţa.
1908: Banca de Sconta României, sucursală, în Constanţa.
Banca Comercială Română, S'l.1cursală, iî.n Constanţa.
1911: Banca Sindicatului Agr-:iicol (azi Banca Maritimă) cu capital local,
în Constanţa.
Banca Unirea Comercială, cu capital local, în Constanţa.
-Banca Alimăneştianu, cu ca,pita:l local, în Constanţa.
Ban:ea Român00iscă, sireu.rsală, în Consfanţai.
1912: Banca Dobrogei, cu capital local, în Medgidia.
1913: B1aJ1.1Ca UeTn.avodia, ou Clalp:ita.1 local, în Cernruviodia;.
Ba:nca Cred!itul Dobrog.oon, cu capital dob1•ogean, IÎnl Ce1rnavod'a.
1.914.: Banca Marmorosch Blank & Co. Constanţa, su,cu.rs., în Constanţa.
1916: Federala Băncilor Popula1re, cu capital local, în-Constanţa.
1919: Banca Constanţa, cu capit.:11 local, în Constanţa.
, Banoa Cerealişililor, .suoUJrsală m Constanţa.
.19:!0: Banca Lazaris., sucursală,· în .Construnţa.
1
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Banca Tra.Illsilvania, sucursală, în Constanţa.
Banca Indusirie:i: şi Comerţului Dobrogean, cu caipital local, fo
Constanţa.
1922 Banca Fra:no
o -Română, sucm,sală, în Con1stanţa.
1923: Banca Mercur, cu capital local, în Cernavoda.
Banca Chrissov,eloni, ,sucursală, în Constanţa,
Banca Elleno-Română, sucursală, în Constanţa.
Banca Ţăranilor din Durostor, sucursală, în Constanţa.
1924: Banca Centrală de Comerţ, cu capital local, în Constanţa..
1925: Banca Inidustri,ilor şi Meseriilor Dobrogiene, cu capital local, în
Consianţa.
Banca Medgidia, cu capital local, în Medgidia.·
Banca Coonercială !talo-Română, sucursală, în Constanţa.
1927: Banca de Scont din Medgidia, cu capi1Ja1: local, în Medgidia.
Banca de Depuner.:i şi Credit, sucursală, în Constanţa:
19:!8: Casa Generală de Economii din Braşov, sucursală, \în Constanţa.
Banca Salariaţilor Publici, sucursală, în Cons¼nţa.
Banca Comerţului, cu capital local, în Constanţa.
In afară: de Banca de Scont din Constanţa (,azi Creditul Dobrogei),
înfiinţată în 1899, până în anul 1911 nu avem nici o organizaţie inde
pendentă, cu capital propriu local; acea.stă perioadă se oo.racterizează
prin venirea capitalului din alte părţi ale ţării, în special din Bucureşti,
capital adus de organizaţii cu experienţă -�i mai ,ales cu fonduri sufi
ciente, pentru începuturi chiam riscante; lucrul este uşor exp1icaibil, căci
no·11a �egiune necimoscând până la reanexare mecaiilismul vieţii finan
ciare, orice încercare în acest domeniu de ,activitate se fă.coo. cu multă
timiditate. In urm.a intensificării valorif.:icăJrii din! ce în ce a produselor
. agricole, prin ameaiajarea portului. Constanţa pentru export, iniţiativa
locală în crearea instituţiilor de credit sporeşte, şi continuă până fu
·preajma maTelui :rjăsboi mondia). După aoost eveniment, începând cu
anul 1919 şi până în prezent, avântul creerii băncilor este şi mai pronun
ţat şj) în afară de 1926, în toţi ceilalţi ani, iau fiinţă noui bănci.
O car'acteristică demnă de subliniat 1În evoluţia băncilor din judeţul
Cc.nstanţa, o găsim în acea că, în ultimul timp, se crează instituţii de
crt>dit urmărind sp,rijinirea anumitor clase productive. Astfel în 1916
ia fiinţă Federala Băncilor Populare, care adunăl forţele risipite ale
celor 114 bănci populare ce au început a se creia încă din 1899, iar în
1925 încep activitatea «Banca Industriilor şi Meser,iilor Dobrogene» din
<J.on1s-tainţia, :wopunândlu:7şi oa prim soop acordarea de credite eftirne me
aar:iaşrlor. şi «Casia ,d e �edit a agricruiltorilor» care cu dobânzii reduse
pune la disp10ziţi,a, plugarilor din judeţ sumele necesare producţiei agri
cole, la care trebue să mai adăugăm şi contribuţia Casei de Gaj a Agri
cultorilor din jud. Constanţa depe lângă Banca Naţională.
Dintre bă.ncile enumărate mai sus unele din ele nu mai functionează
fiind fii!e 1:ichidate, fie fuzionate cu alte întreprinderi similare,
fie
·
' că
şi-au schimbat denumirea.
Vom face o descriere a activităţii celor cari funcţionează astăzi,
ln!ând d� hază bilanţurile opemţiunilor pe ultimul an (1927). In preala
bit clasificarea făcută şi în alte 'Împrejurări, va facilita examinarea lor.
Tinând seamă de originea capitalului şi natura operaţiilo.r, instituţiile de credit se împrurt astfel :
I. Cu capital local:
1921:
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a) întreprinderi cari fac operaţii .bancare propriu zis (băncile co- ,
merciale).
b) băncile cooperatiste.

a) Băncile comerciale cu capital local
c) sucursalele celor dela «a».
d) Banca Naţională şi Casa de Gaj a Agricultorilor.
a) BANCILE COMERCIALE CU CAPITAL LOCAL
In judeţul Constanţa mai funcţionează a1stăzi 11 băncii cu cwpital
kcal care se ridică la 36½ milioane şi dispune de fonduri de rezervă
legale în sumă ,de 6.849.276 lei.
Ele .sunt mimătoairele:
ln Constanta: «B01111C31 CreditUJl Dobro_gei», înfiinţată în anul 1899
sub d:en'llmirea de «Banca. de Scont din Constanţa»., denumire ce şi-o
• schimbă Îlli anul 1921; dispune de un capital de 5 milioane lei şi
1.900.000 1ei fonduri de rezervă.
«B8Jilca. Maritimă», înfiinţată în anul 1911 sul) denumirea de «Banca
Sjnd:î,catului AgTicoI»1 dispune de un capital de 7½ milioane lei şi 2
milioane fonduri· de -re.ze:nvă.
«Banca Unirea Comercială»> înfiinţată în 1911; dispune de un capital de 2 milioane lei. .
«Banca Constanţa», 1înfiinţată în 1919, disp1.me de un carpital; de 5
milioane lei şi 200.000 lei fonduri de rezervă.
«Banm Centrală de Comerţ», înfiililţată în 1924, dispune de un
capital de 2 milioane lei şi 100.000 lei fonduri de rezervă.
«Banca Industriilor şi Meseriilor Dobrogene», înfiinţată în 1925,
dii;;pune de un capital de 3 milioane lei şi 74.400 leii fonduri de rezervă.
«Oassa de Credit a Agricultorilor>>, înfiinţată în 1925, dispune de un
capjta:l de 1 milion lei şi 406.876 lei fonduri de rezervă.
«Banca Comerţului», înfiinţată lin 1928, dispun� cîte un .(capital
de' 2 milioane lei.
ln Medgidiia : «Banca: Meidgidia>', înfiinţa-tă în 1925; dispune de
un capital de 5 niiliorune lei şi 168.000 lei fonduri de rezervă.
«Banca de Scont din Medgidia», înfiinţată în 1927, dispUlile d� un
capital de 1 mi:lion lei.
ln Cernavoda: «Banca Cernavoda», înfiinţată în 1913, dispune de
un capital de 5 milioane lei şi 2 milioane fonduri de rezervă.
Repa11tiţia pe looolităţi cu indiicaţiune.a capitalului şi a fondului
de rezerr.·vă este următoairea :

-

LOCALITATEA

Constanţa
Medgidia
Cemavoda ..
Total

.. . ..
.

No.
băncilor
8

2
1
11

Capital

27.500.000
6.000.000
5.000.000
38.500.000

Fond de
rezervă

TOTAL

4.681.276

32.181.276

168.000
2.000.000
6.849.276

6.168.000
7. 000.000
45.349.276
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Reiese, cum este şi firesc, că oraşul Constanţa ocupă primul rând
în judeţ, datorită f.aiptului că nevoile sale financiare sunt cu mult maj
ma·ri diecât ale celorlalte oon:tre cari oferă, totuşi, posibilÎltăţi mai mari
pentru viitor; astfel, odată cu terminai-ea liniei ferate spre Tulcea,
Me.dgid\i.a va înlesni, prin faptul că este aşezată la intersecţia tuturor
principalelor mijloaoo de comunicaţie ale Dobrogei, desvoltarea ope
r9.ţiunilor, -banoore; Cara.omer, ptji;n simţitorul prog,res economic, va
atrage de sigur atenţia capitalurilor interesate în asemenea operraţiuni;
iar Ma.m.g,aJ.-:iia, ale �i c.a:lri.rtăţi climaiterâ.ce .sunt din ce în .ce mai vialo
rtf:i.cate, va :ooc1ama ,şi ea crearea U:D.ei bănci.
Dim. tabloul de mai sus se poate remar,ca cu uşurinţă spiritul de
prevedere al oll'.'ganizajiiilo;r, banciare, întrucât la un .capital de 38 jum.
milioane lei, ,dispune de 6.849. 276 lei fonduri de rezervă, COOaJce dă un
procent d:e 17.78%. DaJCă ţinem seamă că în capitalul de mai sus intră
cu lei 2.000.000 şi «Banca Comerţului» din Constanţa, înfiinţată în
cur.sul anului 1928, neavâm.d deci în,cheiat un bi1anţ şi deci nici posi- •
bilitatea creeri fondulUJi de rezervă, acest procent se ridică la 18.76.
Judecându-le parţial, unele dim. ele ating procente cu mult mai ridi
cate. Astfel Banca Cernavoda, la: 5 milioane capiital, dispune de 2 milioane ro:re:rrve sau 40%.
Bem.-eficiile nete date de această categorie de bănci în cursul anului
rn27 reprrezintă la capitalul de 36½ mi,lioane ·şi fondul de reoorvă de
6.849.276 deci în totial 43.349.276 lei, cifra. de 5.971.252 Siau 13.77% rre
partizaţi astfel :
(Notă: La Oonstanţa vor fi trecute num.ru, 7 bănci, îrrtrucfut Banca
Comerţului înfiinţată în 1928 nu şi-a încheiat încă un bilanţ).

LOCALITATEA

Constanţa. '
Medgidia . •
Cernavoda .
Total.

.

No.
bănci- CAPITAL
lor

7
2
'1

10

Fond de
rezervă

I

TOTAL., Beneficii

25.500.000 4.681.276 30.181.276 3.148.971
168.000 6.168.000 1.524.897
6.000.000
5.000.000 2.000.000 7.000.000 1.297.384
36.500.000 6.849.276 43.349.276 5.971.252

I

°Io
10.43
24.72
18.54
13.77

Uâlt priveştă' celelalte cOIJlturi de valorj, situaţia lor es.te următoare :
No.
Portofoliu
băncilor

LOCALITATEA

.. ..

Constanţa .
Medgidia ,
Cernavoda
Total.

.

7
2
1

10

35.695.628
14.182.358
6.560.135
56.438.121

Conturi
curente
debitoare

27.761.044
2.328.052
8.808.027
38.897.123
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Depuneri
Conturi
spre
curente
fructificare creditoare

9.675.471
3.571.868
5.977.548
19.224.887

15.674.296
2.718.560
4.014.471
22.407.327
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Portofoliul, în sumă dB 56,438.121 şi care reprezintă cam odată şi
jumăta1Je capitalul, cupniln&3 efootele reescontate la Banca Naţională,
ca _şi cele aflate în mâinile băncilor; importanţa acestu� cont se poate
deduce mai uşor comparâm:d suma de mai\ sus cu reescontul primit de
Banca ::Naţională în cursul anulu.i' 1927, şi care se ridică la 4.644 efecte
în -valoare de lei 339.787.429 lei.
Repartiţia pe bănci este următoarea:
CONSTANŢA
B-ca Creditul Dobrogei . 18.580.900
6.088.679
" Maritima ......
1.575.949
" Constanţa . . . . .
4.287.756
" Centrală de Comerţ
" Industrii şi Mese�ii
Dobrogene.... 2.722.500
699.244
" Unirea · Comercială
" Casa de Credit a
Agricultorilor ...
1.740.600
Total ... 35.694.628

MEDGIDIA
10.791.638
B-ca Medgidia .
B-ca de Scont
din Medgidia .
Total

3.390.720
14.182.358

CERNAVODA
B-ca Cernavoda .

6.560.135

In afară ,de sumefo' pe cari aceste bănci le acordă cl:iienţilor pe bază
de poliţie, şi a căror, quaintum: l'am văzut mai sus, postul conturilor cu
renrt:e debitoare ,ne arată împnl!IIl.utUTile date cu alte garanţii : ipoteci.
g,ajuri, morale, etc. -SrumaJ acestui g,en de împrumuturi, este ,de 38.897.123
lei, adm circa 2/3 ,din totalul portofoliului, sau ceva mai puţin de 1/3
din totialuJ plasamentului.
Pe bănci, conturile cur.rente debitoa['e se repartizează astfel:
MEDGIDIA
CONSTANŢA
B-ca
Medgidia
... 2.185.983
B-ca Creditul Dobrogei . 2,734.123
Scont
din
de
18.052.610
Maritima
......
"
"
Medgidia ......
5.164.808
142.069
" Constanţa . . . . .
636.280
" Centrală de Comerţ
Total .... 2.328.052
632.380
" Ind. şi Meserii ...
540.843
CERNAVODA
,, Unirea Comercială
B-ca Cernavoda .. 8.808.027
Total .... 27.761.044
Depunerile spre .fruotificar� şi conturile cur,ente crediltoare repre
zentând majoritatea din fonrlurrne ce băncile şi le-aiu pro. cura;t în afară
de reeso01D:tul acordat de Bancai Naţională, nu pot forma obiectul unor
observatiluini .separata, întrucât contaibilitatea le înregistrează în unele
întreprincLer;i global, :i.rur în alrtele le deosebeşte unele de altele. Astfel
dintre băI11C:ula -cari ne inte.resoo.ză acmm, ,iCred'itul Dobrogei» nu arată
njmic la «Depuneri spre fructificaire»; în schimb sold'ul «Oonturilor
cure:rute creditoare», care depăşeşte 10½ milioane, ne ind'ioă că· · cupr;im:dc
şi umrl şi altul din conim.ril.
.
Quantumul aoostor două conturi ne amtă pe deopa:r:1e1 gradul de
încreaere de care .se buoură -înirre, prinderea în faţa marelui public, fie
din viaţa comer-ciallă sau nu, iar pe de alta înţeleg,eroo pe care condu
cătorii o au în scopul întreprinderii d:e a lucra cât mai mult cu. banii
altora, ,adică de a le dir:iija dispon1bilităţile acolo unde se simte nevoja.
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Situaţia acestor conturiil pe oraşe, la băncile cu capital local e:ste
următoarea :
LOCALITATEA

Constanţa
Medgidia
Cernavodă

I bă��Îor I
7
2

I

1

10

I

Depuneri spre
fructificare

I

Conturi curente
creditoare

TOT A L

9.675.471
3.571.868
5.977.548

15.674.296
2.718.560
4.014.471

25.349.767
6.290.428
9.992.019

19.224.887

22.407.327

41.632.214

Proporţiia acestor oonturi şi oapita:l plus fondul de re:ziervă (mij
loace proprii) este de 96%, ia11 pe localităţi, următoarea:
LOCALITA�EA I

Monstanţa
Cedgidia
Cernavoda

bă:C�ior

Capital şi fond
c
de rezervă
.

I

,

Depuneri spre fructificare
şi conturi curente
creditoare

O/o

2

1

30.181.276
6.168.000
7.000.000

25.349.767
6.290.428
9.992.019

84
102
142

10

43.349.276

41.632.214

96

7

Dirn1Jre băncile cu capital local înfiinţate în judeţul Oonstanţa, a;rătato la înooput, şi-au mtrerup:t aictivifatea următoarele:
Ba.Ma AlimăneştilWu din Qonstanţa, înf.iinţată în anul 1911.
Banca Dobrogei, din Moogiidia, în�iinţată în 1912.
Banica Oreditul Dobrogean, din Cernavoda, înfiinţată în 1913.
Banca Industriei şi Comerţ;ului Dobro:gean, dJin Consta:nt,a, înfi:iin
ţată în 1921.
Banicia Meirour, din <Jk:lrnavoda, înfiinţată în anul 1923.
b) Băncile cooperatiste
O pUJternică organizaţie de credit o formează în judeţul Constanţa,
băncile populare, stabiil'fill!d una din cele mai frumoase mi,şcări coopera
tiste.
Prima înjg,hebare are loc încă din anul 1899, iar astăzi găsim fe
deralizate 114 bănci populare; pe ani, ele s'au înfiinţat astfel :
Anul
înfiinţării

1899
1901
1902
1903
1904
1905
1906

No.

1
1
7
11
18
5
5

Anul
înfiinţării

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913

No.

6

8
7
8
8

6
1

76

www.ziuaconstanta.ro

Anul
înfiinţării

1914
1916
1919
1921
1922
1925
1927

No.

3
7
5
2
·3

.. ,

1

1
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In total 114 bănci populare, cuprinzând un număr de 15228 membri.
O
analiză a bilanţului general :tl băncilor populare din oraşul şi
.
Judeţul Constanţa, pe anul 1927, va forma cea mai bună orientare asu
pra forţei de cari aceste orgamzaţii dispun :
PASIV

ACTIV

I

Cassa.
Imprumut şi a;an� I
cereale
Efecte publice
Mobilier.
Dob. datorată
Capital Federala
Capital Central B-cii
Populare.
Imobil
Diverse conturi
Total activ

.

. .
.
.

.
.

1.054.183,41
79.271.195,73
128.437,64
911.524,17
1.367.068,68
2.544.067,88
96.688,05
347.123,25
15.508.860,45
101.299.149,26

Capital social
Depuneri spre fructi•
ficare • • . •
Fond de rezervă .
• mobilier.
• imobil
»
cultural
Cont c u r e n t Fede.
rală
Diverse conturi
Profit net
Total pasiv

.

. .. ..
.

29.899.081,14
23.704.694,31
1.761.068,13
437.623,18
1.095.038,49
205.193,88
21.499.921,85
18.441.966,56
4.183.561,72
101.229.149,26

(I pri, mă indicaţiune o avem la postul de capital care reprezintă
suma de 29.899.081 lei, la care adăugând fondul de rezervă de 1-761.068
depăşesc 30.000.000 let
Hepa.rtizat la număru� de 15.228 membri, revine de fiecaire un ·ca
pital ,de 2078 lei.
Dar ceeace evi,denţiază mai bine acth.�ifa.tea desfăşurată, este contul
· «,lmprumut şi avans pe cereale» care însumează aproape 80 milioane
şi care reprezintă .sUiillele ridiicate de depunătorii produselor agricols
spre ·a fi vândute în comun, u,nul din punctele esenţiale ale progresuluj
acestor bănci.
;'1.1,ot · atât de important este şi contul .depu,neri spre fructificare, cu
un totail de aproape 24 milioane lei; este mijlocul cel mari: bun a vedea
cum pot fi strânse micile economii ale plugarilor pr'in organizaţii se
rioase. Reiparit.iizat la n'lllllWrul membri:lor revine cam 1600 lei de fiooa.re.
Uât priveşte benef�ciu, dacă ţinem seamă de capital ,şi de fondul
de rezervă, dă un procent de 10,05%, pr-0cent ce, dacă nru este ridicat
ca la celelalte într,eprinderi de credit în genere, este just:iif�cat de fap
tul oă SIOOp� b�I)IO:ÎJlo!r poplllilaJ.re este altul decât al celor cm. opeT.a,ţ:ii ban
care propriu Zl!se.
Acţiunea izolată a băm1cilor populare, a căror desvolt.are era îm�
pieclicată mai ales de lipsa unui stimulent şi a unor directive centrale,
a determinat înfiinţar.ea «F·ederalei Băncilor Populare».
In Constanţa, această organizaţie s:e constitue la 12 Augwst 1916,
grupânldu-se 55 bănci populare din întregul judeţ şi procurându-şi un
capital subscr.is de 195.000 lei şi văr.sat de 20.350 lei. Opera_ţiunile nouei
formaţiuni încep în �iar ac_el a.:n.VDi� ne�ericir� _activiţ_atea saA a JoAst
mtTand intreruptă .die 1-zbUJcmirea razbornlm mond1ail.; remcepe 1nsa m
anul 1919. Ceeace a 'll['rmărit în primul rând «Federala», a fost "_'alori
fa·.a:rea produselor ţăirăneşti p�� vânzarea în: �o�u�. � t:impuţ Şili vom
vedea mai jos, câmpul dle aict1v1tateV a� aoo�tei. mst!tuţn A se 1Jt.u:ide cu
priruz.ând şi alte nevoi ale masselor ţaraneşti, orgamzate m banCli popu77
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lare, ca de ex. cultivarea ideilor cooperatiste, aprovizionairea cu se
minţe, proouraTea de localuri şi în ultimul timp secundarea operei de
colonizare în această regimne.
·
Pentru a; putea releva mai bine cele expuse mai sus, examinarea
anumitor conturi din bilanţul pe 1927 este necesară :
Oaipi.rflalu]j şi fondul de -rez.ervă însumează 3.320.301 lei (2.983.000+
337.701 lei).
C:riedi:tul de caire s'a bucurat pe lângă Casa Centnailă a fost dacă _nu
suficienij faţă de nevioi, :totuşi! :destul de maTe, dia.tor�tă puterei dre care
dispunei cele 114 bănci feldeMlizate; astf,el la1 un capiita:l ,al acestoria de
.aproape 30.000.000 Casa: Centr:aJ.ă a acordiat un credit de 20 milioane lei.
Din examinairea :mJaâi deplairte a bilamţului rei.Î!ese că «Fie;deraJa» a ws
Ja dii�oziţia băncilor populare peste 20 milioane le1�
Cat prriveşte vânzările în comun, despre caro am spus mai sus, că
este' ceeace «Ifedwala» a urmărit în prim rând, . au fost efectuate
as. .tfel în 1�27:
Kgr. VALOAREA în Lei

Băncile populare din jud. Cons
tanţa în număr de 45 au vândut
diferite cereale

5.824.473

29.788.662. -

Idem şi cooperativele din alte
judeţe în număr de 18 .

2.385.275

11.888.828.-

Diverse cooperative şi proprietari

2.809.626

14.858.357.-

Total Kgr. .

11.019.384 Lei 56.535.847.

FELUL CEREALELOR
Orz
Porumb
Grâu .
Fasole .
Ovăz . ..
Rapiţă .. .

Kgr. 6.379.320.4.064.104._:_
424.550."
75.135.70.540.,,
735.Kgr. 11.019.384.-

Cn�dituI _,special acordat pentru aiceste operaţiuni a fost de 2½ mil.
Avantajul pentru producători există nu numai în obţine:rea celui
mai hun preţ, da1r şi în faptul că «Ji,ederala» s.cordă avansuri de 20_:_30%
asnpra mărfurilor depozitate, spr:e. a fi vândute !în eomun.
Procurarea 1oominţelor a fost iarăşi preocupareai de aproape a
. «Fedemlei» mai ales în ultimii ani M.ntuiţi de secetă. Creditele obţinute
în acest scop au fost de 10 milioane, sumă cu care s'au procurat seminţe
în prim rrând dela formele statului, cari au făcut o mai serioasă selec1,ion:rure şi în urmă dela producători particulari, sa.u chiar din comerţ.
Canti.tăiţhle procura¼ în anul 1927 -sun� de 93.623 kgr1,. grâu şi anume:
dda forma statului din Bazargic 29.553 kgr., dela ferma din Hamamgia
, 33.960 kgr. şi dela particulari 30.110 kgT.; cantităţile s'aiu .distribuit la
18 _bănci pax:ticulare cu acordP.rea de credit; totodată, pentru însămin
ţenle de primăvweă s'au procurat şi 'distribuit la 36' org.anr:izaţii coope78
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r.ative 733.845 kg,r. orz şi 462.836 kgr. ovăz. Totalul este deci de 1.290.304
kgr. care ar satisface ou ap,roxfu::taţie 12.000 Ha!.
Deşi primele organizaţii ale băncilor popu.laire apar acum aproape
30 ani, totuşi, cea mai mare prte din ele, nu dispun de localurile lor
proprii; cu mtiijloacele materiale ce le au la nndemână, înfăptuirea acestei
n�voi este o chestiune prea grea; «Feder'ala» şi-a luat acea1Stă sarcină;
primul început îl ved€1ll în 1919 când a creiat în buget lill fond special,
ce a fost alimentat în fiecare an. Cu ocazia dării de sc..,amă pe 1928, s'a
prezeintiat adunălrei generale un p:rloiect de «Regclament penfo:-u con
strucţii de lor,aluri tip al bănci10!l'. pop:uli .are din jud. Constanţa». Fon
durile se vor strânge de «Federală» diin depunerile băncilor populare
ale sumelor ou această destinaţie, din o cotă ce adunarea generală a
«Federalei» o va .diestina acestui scop •în fiecare an, şi prdn obţinerea
unni credit dela Centrala Băncilor Populare.
Iată acUini câteva date asupra primului 'Început de cre.2.re a unui
fond perutru. imobrle, ;şi orure arată quantumllll său la ,diferite •�ci :
. La 31 Decembrie 1919 Lei
71.233
La 31 Decembrie 1925 Lei 568.817
La 31 Decembrie 1926 Lei
793.711
La 31 Decembrie 1927 Lei 1.095.048.
Refo:rma agrară a creiaf, din cauza mieii desimi 8J populaţiei !în
jutleţ.uJ IliOlsUI"ll nevoia colonizării în: localităţile Îin oari ,sunt :disponi1bili
tăţi. d:e ioorernruri, w p,lu:gatri din regi'l111ilo un:dei! expro:pir.ierile nu1 au: ,satis
făcut cerinţele de pământ.
Coloniză.rile formează în jud. Constanţa\ una djn cele ma± mari
cpere sociale şi n:ationale şi sunt ,sprijinite cu credite > în prim rând
de Casa de gaj a Agricultorilor. Băncile poPfUlare contr�buesc ct� o
însemnată parte la acest credit. Astfel, din examinarea bilanţului «Fede
ralei» din Constanţa, rezultă că s'au acordat coloniştilor !Împrumuturi
co ating suma de 60.345.000 lei.
E foarte probabil că cu timpul, mărindu-şi capacitatea de cr.edit
prîn complectarea treptată a gospodăriilor şi inventarelor agricole, colo
niştii să se intereseze din punct de vodere al creditelor, mai mult băn
cile oooperamilst:e.
Paralel cu ;preocuparea materială «Federala Băncilor Populare din
Constanţa» desfăşoară o aictivitate ş:ÎJ în vederea pregătirii spirituale a
membrilor săi. Astfel în cur,sul anului 1927 org,anizează în judeţ cercuri
de propagandă cooperatistă, cultumlă şi naţională în Localităţile Maa.1galia, Medgidia, Cernavoda, Pa.ntelimon, HâJI'şova, C,avaclar, Toprai
sar, Caraomer, Constanţa, Adamclisi şi Cogealac.
Şi cu cât mai irodn:iică ar fi cooperaţia, noa;stră rurală, dacă ea s'ar
manifesta printr'un orga,nism mai disc.ipLinat şi cu mişcări automate.
In această: privinţă îmi rumintesc să fi: citit o ptj3conimre de vân
zarea în comun a cerealelor, datorită d-lui V. Năidejde, fosil bursier al
Ministerului de Industriile şi Oomerţ pentru stucUul comerţului de ce-
reale la Anvers şi care se baza pe principiul strângerii şi păstrării în
comun a cerealelor, la locui. de producţie.
Healiza.rea acestui principiu, foarte apropiat· de fiinţa ag.ricultornlui nostru, ţăranul, cere:
.
1) Infiinvarea de mruo,azii colective săteşti pe prineipiuJ. oooperiatist
în orice sat pr.oducător' d'e mai multe cereale de cât trebuinţele locale,
luo�u, mai uşor de realizait decât să-şi constru�ascâ fie-care ag·ricultot
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mag.a.zia sa :i:ndividuală, la ca:rie trebuie să ajungă neapărat
· ' dacă vrea
să-,şi va:lorifice recoltai sa.
2) Infiinţarea clasificării cerealelor ce se depozitează în comun,
în mag.az�He săteşti, ;r,ezultând din calificarea deosebită firească, dintre
produsele diferiţilor ,deponenţi.
3) Rectificarea .şi racordarea clasificărilor din mai multe sate din·
tr'o mgiU!IJJe C'onivenah:ii ustahill.h, piem.tru ea să .se evite dena1nmairea cla
sificării făcută de conJd .cerea fiecărei magazii săteşti în parte.
4) Recii:l'ica-reru şi raiem,darea clasificărilor mai multor regiuni pe
o zonă convenabil stabilită.
· 5) Infiinţarea ,de recipise-warrant cu care deponentul să se poată
îrnprumultJa 1a Banca Populară d'in sat sau alt institut de credit, asupra
cerealelor ce a depus spre vânzare.
6) Vânzarea în comun de către · organe centrale.
Această operă ,de stimulenţă pr,aictică a celei mai însemnate surse
de producţiei:naţională, 3.t,o-r:LCUltura, cere şi alte- condiţiuni pentru reali
zarea ei pe cari însă.nu ne propunem să le desvoltăm deocamdată.
Ueiia ce ar fi inteiresant de relevat, sunt consecinţele ce ea ar aduce
pe de oparte pentru agricultori -şi pe de altă parte pentru comercianţi.
Cum s'a spus, agT.icultoruil este mai întâi scutit de efortul indivi
dual de a-Şii reahza maigaizia sa :iindiv:iiduală, care niciodată nu atinge
bunele condiţiuni ale unei magazii săteşti colective şi a cărei cotă parte
îl va costa şi mai eftin (şi-o v:a putea avea şi pe credit) de cât maga�:ia
individuală.
J)ep0'11enţii de cereaLe se vor întrece în condiţiona;rea prod111selor
lor, căci aceasta hotăreşte preţul (conform cu calitatea lor).
Agricultorul îşi va găsi imediat primii bani de care are nevoie
fără ca să fie întrerupt dela ocupaţia sa, · tocmai în toiul activităţii
agricole.
Vânzar,ea în comun, va scuti pe agr i cultor de risipa cantităţilor
mici, căci în magazia sătească se pot depune ori ce cantităţi spre vân�
zare.
Mag1aziil0 săteşti pot fi o chezăşie de cre,dit pentru agricultor şi
înainte de dep.un�re, a carealelor sale.
Coonffi'cianţii v.or avea prin magauile săteşti siguranţa cea mai
mare a afacerilor încheiate, atât în privinţa cali tăţii mărfurilor şi can�
tităţii cât şi în privinţa livrării lor. Cu aceste co:ridiţillllli comercianţii
la rândul lor, pot face angajamente sigure în străinătate.
Existenţa ma.gazLiJ.or săteşti ar putea âa cele mai precise rezul
tate statistice neooSaJre comerţului în normalizarea cererii ,şi ofertei,
precum şi statului în aşezairea iimpozitelor, în eventwa,l,e rechiziţii, în
alimentarea regiunilor bântuite ;de s-ecetă., în întrebuinţairea raţională a
mijloacelor de transporl, etc., etc.

c) Băncile comerciale sucursale
· In afară, de băncile cu capital local, mişcarea financiară este complectată de contribuţia următoarelor bănci ,sucursale:
IN CONSTANTA:
Bnca Agricolă, din Bucureşti, înfiinţată în 1894.
Banca de Credit Român, din Bucureşti, !înfiinţată în 1905.
80
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:- ·1
. Banca Generală. a Ţării Româneşti, din Bucureşti, (fost.ăl
Ba:o.ca .GeneJ'ală a României); înfiinţată în 1906.
. ,
Banca de Scont a României, din Bucureşti, înfiinţată în 1908,
Banca Come:mială Română, din Bucureşti, înfiinţată înJ acelaş an.
-B,anoo Românească; dim. Bucureşti, înfiinţată în 1911.
Banca Marmorosch Blank & Co., din Bucureşti, înfiinţam în 1914.
:Banca Lazaris, din Bucureşti, înfiinţată in 1923.
Ban.cal Franco-Română, din Bucurşti, înfiinţată în 1922.
Banca Comercială !talo-Română, din Bucureşti, fuifiinţată în 1925.
Banca: de Depuneri şi Credit, din Bucureşti, înfiinţată în 1927.
Oasa Genertală de Economii, din Braşov, cu care & fuzionat
Banca Transilvaniei, înfiinţată în; anul 1928.
Banca Salariaţilor Publici, din Bucureşti, înfiinţată în anul 1928.
IN HÂRŞOVA:
Banoa Dunărea, din Tulcea, înfiinţată în 1927.
IN COGEALAC:
BaDJCaJ Dunărea, din Tulcea:, înfiinţată în 1926.
· Următoarele sucursale ai,1 fost lichidate:
' 1:
IN CONSTANŢA:
Ban� Cerea1iştifor, dfun Bucureşti, înfiiniţaiă în 1919.
Hrun� T;r.amritlvanin, din BlllCureşti, înfiinţată în 1920, a fuzionat în
1928 cu Casa Generală de Economii din Braşov.
Banca, FJIUeno-Română, din BII'ă'i:ltru, înfwţată un 1923.
Banca Tărarmlor din Durostor, înfiinţată în 1923.
Altele din ele au fost înfiinţate în cursul anului 1928, deci examinarea: de � jos, nu le va cuprinde. Ele sunt :
Cassa Generală de Economii ditn Braşov.
Banca Sal,ariapiilor Publici.
Pentru a vedea: activitatea băncilor sucUll'Sale, ne orientăm după
următoarea siituaţie la 31 Decembrie 1927.
Plasament

Fonduri
Procurate de centrală

Procurate de sucursale

157.362.068

189.619.941

430.302.558

Intrucât p�deoparte băncile sucurasle nu îşi lînoheie bfilanţuri
apaiite, ele înglobându-se în cel general, întocmit de oontrnale, iar pe de
altă din ooum. că operaţiunile jndiependente ale suooTsaleil.or. nu au carac
terul public, şil deci obţinerea datelor. amămmţiite este îngreuiată de! ,in
teresul secretului profesional, suntem: obligaţi a face con.sideraiţiuni
gen�rale numai asupm posturilor _de mai sus.
DUJpăj cum 1se vede, postul «fonduri plr'ocur8Jte de sucursale» atinge
cifra de 189.619.941, depăşind pe oole procuratede-centrale cu 32.257.873,
cari se ridică la 430.302.558; cu alte cuvinte, la această mişcare finan
ciară, capitalul iooail oontrliibue în afară de cel angajat la întreprindieTile
bancare looale, cu o sumă atât de mportantă.
Fondurile procurate d� centrale corespund cu soldul iSău ereditar
în scriptele sucursalelor; dacă mai ţinem seamă că în curi&u1 anului de
foarte multe ori acest so1d este debitor, apoirlul capit.alului local este
încă şi' mai mărit.
Cât priveşte p1asametntul suma de 430.302.558 reprezintă tat'ailul său
şi industrial)
fără a putea fi separat pe :ruatum sa (agricol, comercial
'
întrucât multe bănci îl înregistrează astfel.
.
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Operaţiunile de finanţare mai remaToabile sunt ale Băncii Rom.â
ne�ti ca.re susţine Tălbăcăria RomMJ.ea.scă pentru indus,tria, tăbăcitului şi
Banca Crieditul Dobrogiei.

d) Banca Naţională şi Casa de

împrumut pe gaj a agricultorilor

I. BANOA NAŢJONALA.
ln lucrarea sa «Istoricul Băncii Naţionale a României», d-l Victor
Slăvescu împaDte - începând! cu anul 1880, da.ta înfiinţării Băncii
.Naţionale, - activitatea primului nostru institut de en:i.iS!i.une în cinci
epoci (1880-1890), (1891-1900), (1901-1914), (1914-1918) f}i (1919-1924).
· ln Constanţa, Ban.ca Naţională îşi înf;iinţează o agenţie încă din
anul 1894, adlică în epoca JI şi est..e prima organizaţie banca:ră în aicest
judeţ; în acel an îşi oceiază\ sucursală •Şi Banca Agricolă..
Infiiinţarea ambelor rucestor două sucursale în · acielaiş an nu se
datoreşte întâmplării, ci unor cauze destul de cunoscute; marea criză
din acel an., consecinţă a uneia din cele mai mari sooete, a determinat
înfiinţarea Băncei Ag.r'.iicole prin legea specială din Martie 1894, cu sco
pul de a ajuta agricultura, atât de greu încercată, creind sucursale
chim· dlin acel an în diferite cenrke mai ales cele bâintmte mai rău de
secetă; BamJCa Naţională a acordat un larg reescont al efectelor agri
cole, prezentate de Banca Agricolă; din strânsa legătură între aceste
Emcursale, ne explicăm creareai lor în acelaş an, 1a noi.
O serie de ani operaţiile tinerei agenţii sunt reduse, din cauza
lipsei altor: orgaini'.llaţâi de oredlit pe car,i să le ;poaită sprijini. In afară
de o formaţie în 1899, deaibia în 1905 încep a se naşte întreprinderi ban
_care cu cap:iJtal fie local fie de airur1ea. Activitatea Băncii Na.ţionale spo
reşte şi ea simţitor, �ar actualmente, după cum vom vedea maci. jos, din
analiza operaţiunilor pe 1927, ooupă unul din primele locuri faţă de
celelalte agenţii sau sucursale, jucând un rol din cele mai importaJ1tE::
în politica de naţionalizare a �giunei noastre.
Banca Naţională din Constanţa, a făcut la. început numai opera·
ţfamile rezervate une_i agenţii (soont), mai târziu şi din cele atribuite
f-t:.Cursailelor, ca !îrnp11,umutru.ri' pe ga.rj de efeote publice, warnnte, metale
pr�ţioaseJ, etc.
Situaţiunea operaţiunilor de scont este următoarea :
Efecte primite la
scont în anii

Valoarea

1919
1920
1921
1922
-1923
1924
1925
1926
1927

4.027.122
9.051.467
22.047.109
35.713,228
110.486.432
209.172.109
261.872.032
271.985.643
339.787.429
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Intru.cât oontaibilitateâ nu; a deoseb:iit unele de altele efectele co
merciale, agricole, industriale, etc., decât de.abia în 1928' sumele de
mai sus reprezintă valoarea globală a întregului scont.
Progresul activităţii Băncii Naţionale la mişcarea financiară este
de8tul de evident din acest tablou, căruia însă trebue să-i acordăm o
c.arecare relrutivitrute, impusă de deprecierile monezii noastre ce, totuşi,
nu a scăzut în aceeaşi, p;roplOrţie cu sporirea scontuJui. Astfel, dacă dela
19] 9 până la 1927 s�o:q.tul creşte de circa 85 ori, deprecierea valutară
marchează o proporţie de circa 3 ori.
Această observaţiune mai este sprjjinită şi de u:ranătoriul fapt : în
timp ce îp. perioada 1919-1927, fluctuaţiunile valutare marcau uneori o
creştere a valorii leului, în perioa:de chiar de o oairecar:e •durată mai
lungă. re1escontul Băncji Naţionale însă a fost în o continuă aseen
denţ.ă.
Uâteva consideraţiuni asupra scontulur în 1927 :
S'au prezentat în cursu! anului 5553 poliţe în valoare de
Lei 391.451.422.
Au fost respinse în cursul anului 909 poliţe în valoare de
Lei 51.663.993.Au fost admise în cursul anului 4644 poliţe în valoare de
Lei 339.786.429.
Soldul efectelor scontate la 31 Decemurie 1927 era de Lei 100.862.226.
provenit astfel:
Lei 62.67_7.305.50
Soldul la 31 Decembrie 1926
,, 339.787.429.Scontate în cursul anului 1927
Total Lei 402,464.734.50
Lei 301.602.508.50
Achitate şi preschimbate în cursul anului 1927
Lei 100.862.226.Sold la 31 Decembrie 1927

.Portofoliul a atins cifra cea mai mare la. 20 Decembrie 1927 în
sumă de lei BS.212.200 şi cea mai mi,că e la 10 Ianuarie 1927 cu suma
de lei 59.082.360.
Dim operaţiunile de scont s'•au realizat beneficii de lei 4.699.896.
PentDu a veni şi mai mult în ajutorul comerţului, industrei şi agri
culturji, Banca, Naţională a făcut în: a.fară de scontul acordat celorlalte
bănci, împrumutuTi directe, cu dobânzi reduse.
Si:i,tuaţia acestor operaţiuni (împrumuturi pe gaj, efecte publi�e,
warante şi metale preţioase) este următoarea în 1927 :
Lei
,,
Total Lei
"
Rambursate·- în cursul anului 1927
Sold la 31 Dec. 1927 Lei

Sold la 31 Decembrie 1926
Imprumuturi acordate în cursul anului 1927

4.564.700.
38.204.400.42.769.100.
34.541.300.
8.227.800.-

Cifra cea mai mare a afalls-o în 1927 la 5 N oembrie ,şi anume lei
4.827.800 iar cea mai mică la 14 Martie, eu lei 3.932.000.
Din operaţiunile de împrumuturi a rezultat în anul 1927 un he�
neficiu de 323.510 lei.
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Mişca.rea efectelor· pUJbliJoo, warantelor şi metalelor pr:eţioa,se aflate
în garanţi-e pentru împr_umllltu.Ti: este următoarea în anul 1927:
Sold la 31 Decembrie 1926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lei 13.345.400
,, 96.173.500
Intrate în cursul anului 1927 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . Lei 109.518.900
Eşite în cursul anului 1927
Sold la 31 Decembrie 1927

•

•

•

•

•

•

•

•

•

J

•

•

•

•

•

•

•

Lei 87.366.200
Lei 22.152.700

•

Consecventă ,eu rolul său de 11"...,gulator al circulaţiei, Banca1 Naţio
na:lă a adbptat toate metodele cunoscut� pentr-u a facilita eât mai mult

operaţiimtile comerciale, asigurâil!dru-le o rapiditate cât mai mMe. Ast
fel pe lângă U&c;;a de Compensaţiune înfiinţată în 1919 în B:ucuroşti, a
:introdus în ultimul timp servicillll de viramente la: agent:ili. şi sucursale,
i;�:iciu ce v3: lua· desi� pr:o�Iţ:i.:i. � ee în ce ma.'il. mari, simplificând
a:i::tfel tot mai mult relaţiiun:ile mtre firmele comerciale.
In Constanţa, mişcarea v::i;namentelor în 1927 a fost următoarea:
Disponibilul viramentelor la 31 Decembrie 1926 . . . . . Lei
4.379.000
,, 1.930.458.000
Intrări în cursul anului 1927 . . . . . . . . . . . . . . . .
Lei 1.934.837.OOO
Total .
Eşiri în cursul anului 1927 . . . . . . . . . .
Sold la 31 Decembrie 1927 . . . . . .•. . . .

Lei 1.928.221.000
6.616.000
"

Mişcarea totail.ă înl CUI'SU]_ anului a fost de le.i 3.858.679.000 ş1
s·a încasat comisioane din aceste operaţiuni în sumă d.e 69.000 lei.

* *

Pentru o mai complectă ediffoaire a activităţii Băncii Naţionale
din Constanţa, consultarea mişcării Oassei djn următorul tablou fjgte
necesară:
In anul 1919
»
1920
» . » 1921
»
» 1922 ·.
»
» · 1923
»
» 1924
»
» 1925
» 1926
»
»
» 1927
))

129.852.649,66
375.255.777,60
»
617. 794.303,18
»
969.679.926,78
»
909.977.636,78
» 1.042.311.581,06
»
1.277.129.100, 75
» - 1.902.975.032,59
» 3.163.5 06.021,23

Lei

,.

Situaţia cassei în 1927 provine din:
Sold la 31 Decembrie 1926 Lei
18.378.795,29
lncasări în cursul anului 1927 "
1.587.601.896,20
Total Lei . .. 1.605.980.691,49
Plăţi în cursul anului 1927. . . 1.575.904.125,03
Soldul cassei la 31 Dec. 1927 Lei
30.076.566,46
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IJ. CASA DE IMPRUMUT PE

GAJ A AGRICULTORiLOR

Casele dei Imprumut pe gaj ale Agricultorilor se înfiinţează în
JD15 cu scopul! de a ajuta agrioo.1twra., ce primeai o nouă .'lovitură d'in
cau1za rălZbomlU;:i! mondial, oare pedeoparte provocase sc.umpiTea chel
tueMor de prod'llcţie, iar, pedealta desfiinţase debuşeiurile d�n străină
tate ale ,cerealelor noastre, pentru cari se obţinea preţuri foarte re
clm=e, oferite numai de consumul :Î!Illtern. Acestor instiimţi)i le dă cel mai
mare concurs Banca NaţiiOnală, punândru-le la dispoziţie fonduri, loca
lrnr·He şi chiar personalll'l. său. In Constanţa acliv'.irl:atea CaJsei de gaj
aparei în cea mai mare desfăşmare însă după război, îndep1iniil!d una
din -cele mai mari opere economioo-sooî,a1e. Regiunea noastră a fost .
una din cele mai distr:u.se de război; sate întregi au dispărut complect.
Lipsa] totală de oase, vite-, uneil.te agricole şi bani a locuirtoirilor d01bro
gmi, mai ,aJes ţărani, a îrndem.niat Casa ·de gaj să-şi indreptie toate wten
ţiunile asupra- acestora. Ou începerea 8Jllului 1919 această instituţie îşi
reia, irutensificându-şi-o activi:i;tama, cu următorul scop:
1) &facerea gospodăriilor şi inventarelor agricole.
2) Desfacerea produselor cu cele mai bune preţlll"ir."
Pentru primul deziderat, Casa de gaj a acordat largi împrumwturi
garantate «cu vitele ceJ se obligau a cumpăra şi semănăturile ce se an
gajau a face», iar pentru a:l doilea, a organiZiat vânzările în comun, di
rect în Străinătate; m aioost scop cerealele se depoz,iitaru. în ,s.ilozuri,
acordâil!du-se însemnate avansuri.
Operaţiunile C�sei de gaj, dela: 1919 până azi au fost urmă:toa:rele:
Imprumutuni· pentru rrefacer-ea gospodăriilor şi procurarea inven
tarelott.· ag;r':i1eole şi seminţe :
Dela 1919 până la
In anul
,, ,,
,, ,,
,, ,,

1923
1924
1925
1926
1927

în valoare
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
Total Lei

de Lei
,, ,,
,, ,,
,,
·" ,,

Imprumuturi pentru colonizărl:
ln anul 1924 în valoare de
,,
,,
,, ,, 1925 ,,
Total Lei • •
Vânzări în comun:
Până în anul 1923 kgr. 73.237.205 în val. de
In anul 1924 „ 8.233.107 ,, ,, ,,
Total kgr. 81.470.312 în val. de

Lei
,,
•

169.364.811
9.385.000
14.980.000
4.380.000
2.870.000
200.979.811
6.000.000
1.400.000
7.400.000

Lei 308.829.974
,,
54.110.140
Lei · 362.940.114

Prin împr.umuturile acordate plugarilor dăunaţi de război .şi prin
beneficiile ce aceştia au avut în urma vânzărilor în comun, s'au r€lfă
out JO.OOo gospodării şi s'au cumpăiraJt_ ap;roape 20.000 vite mari' şi
peste 30.000 vi1:e mid.
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Cât de măreaţă a fos� opera naiţională ai Casei de gaj în acest ju- .
det. o vedem în rapoiitul Consiliului de Administraţie al Băncii .Na'
ţiNrnle cwtre Adumweia. gi.ffil!ernlă din 1921, ear,e face menţiune despre
opera acestei instituţii financiare astfel:
«A fost o măsură bună luată de guvern în scopul de a
«actiiva lucrările agricole, şi anume măsura de a cumpăra să
«mânţa, plătind-o şi a o da agricultorilor, cu în:da.toriirea de a
«o restitui ,din 1recolta viitoare. In acest scop guvernul ne-a
«,cerut un împrumut de 200.000 lei, pe care în vederea: scopu
«pului urmărit, ne-am grăbit a-l acorda, împrumut care e su
«pus aprobălrii D-vs. în şedinţa de astăzi.
· «In judeţul Constanţa, Casai de împrumut pe gaj cu aju
«torul Băncii Naţionale şi în special al Directorului său şi a
«funcţionarilor ei, a izbutit într'un singur an a; aduce reface
«rea şi prospei('itatea llll'.Ui judeţ din cele mai încercate de in
«vaz1une.
«In a'devăr, prin această activitate, s'a ajuns a se reface
«peste 6.000-·gospodării ţărăneşti, s'a procurat agriculturei
«peste 20.000 capete de vite mari şi mici şi s'a făcut ca judeţul
«să rui:bă semăn:artie peste 220.000 hectare, pe câilldi în aruul pre
«ceclient, se semăm1S1e numa.ii 70-80.000 Ha. DaJCă. s'ar fi făcut
«şi aiurea aşa, nu ne-am găsi în situaţiunea de faţă».
* * *
După cum se vede, instituţiile de cr.edit au contribuit şi eJe alături
de cehlalt,l! factori, cu 'll!Il. aiporr;ii dlestmJ. de însemnat la opera românească
ci\vili7taltorru-e a unei regiuniJ amiemile, acum 50 ani arproape swlbatooă.
Progil'lesul sub as;peotiul vieţii financiare eiste şi mai bine definit,
dacă m gândim numaiii l,a fap.tmJ. că I.ai 1878 nu functiona în Dobrogea
nici d organizaţie baamară:. Opera de înflorn-e are încă dmrm mult de
mern ; diimm.ţele srunt gata a o ajuta.
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Marina de comerţ naţională.
Dela nimic la tancuri de petrol

de Comandor AUREL NEGULESCU

.illra o vreme, şi nu prea de mult, - când cuvântul «vapor» aducea
în minte, la remorcă cuvintele «englez, grec, italian», - iar ·cuvântul
«mai�ină:» pe acela de «neamţ».
}1,ără -neamţ maşina • nu· putea merge şi nici vaporul fără englez
·
sau grec.
«Român» şi «maT.inar» sau «mecanic» erau cuvinte oo nu puteau
sta .alături -. ci cel puţin despărţite de un «şi».
«Român şi marinar>� sau «Român şi mecanic»!
FerdiooJ11,d, fostull Ţar al Bulgariei, fu S'I.H'prins, când br.icUJl «Mir
cea0 şi crucÎ!şetorul «Elisabeta» ancor-ară în f.aţa Euxinogradului
(1898), fie în batjocură, într-ebă pe comandantul de atunci -d. amiral
Balescu).
- «De unde vă recrutaţi ma1rinari;i: h
Răspunsul, pe cât de scurt, pe atât de elocvent fu :
- «Dcla mtmte, Majestate!»
Câtă învăţătură pentru cei cari se îndoiau, - poate mai sunt încă,
do ,calităţile «universale» ale poporului' nostru; ciob3illul defa munte,
plugarul dela şes ... în doi, ani deveneau marinari ,desăvâirşiţi, răstur
nători ai tradiţiei cu «nemţii, grecii .şi englezii»!
A fost odată... cai nici odată!...
.
Şcoala uentru ofiţeri şi oohipele, a fost marina militaQ·ă. «Comoroia]jzarea» însă; a elementelor formate pe «Mircea» şi «Eli,sabeta» nu era
încă întrez.ă1iiită. � sau abia de câţiva.
Ţ,aJr<,a producea şi exporta grâu. sar«:\ pe.trol... alte truri fosă câştigan
cu căratul lor, şi ciirşijgul bine înţeles îl plătea p1r oduicătorul, ţăr.anul
român.
Acelaşi lucru şi la! Dunăre, pe undele căreiia nu flutur,a de cât
steaguri greceşti şi a111Striiace.
Nioi wnu� d�n marii noştri negustori nu-şi dădea seam� cât ar fi
fo�t ele câ:ştjgat clacă. grâul ar fi fost transportat, ca dela cona,c la gară,
1
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cu şlepuri pr·oprii sau româneşti până la Brăila şi d'e a�i cu vapoa;re
proprii
sau româneşti.
'
Iar. dacă 1lili mar,inar căuta a- l conYinge, răspunsul eira :
- «Dar dacă se înooacă vaiporu:l cu marfă cu toU »
In zadar i se lămurea că arat marfa cât şi Vi8ip,Orul s-e �ig'ilră, că
î:n caz de p-endere totală şi, despăgubirea e totală, nimeni nu îndrăs:noo
să învestească banii în atât de riscate(?) între.prinderi.
Exemiplul l'a ,diat Statul, mulţămită unui om cu vederi largi răpo
satul Manu, directorul R, M. S,· Pentru a nu mai plăti cărăuşie la
transportul sărei în Serbia şi Grecia, a înfiinţat .Serviciul maritim şi
cel fluvial, - iCail'le treptat a ajuns la oole 8 orurgobotlliri şi � pasagere
ale N. F.' R., cu curse regulait.e Regensburg -,Vâlcov' - Sulina! şi Con
ale N;. F. R., cu <iurse riegiulate Regensburg - Vâlcov - Sulina şi Con
stanţa - ,U:ospoli - Pir:eu - Alexandria - Napoli - Marseille.
Personal.ul l,a Î'Illceput a fos� străin - dalmatin - după doi ani
însă marina militară a fui"nizat · maTinari români, dela comandant' şi
până la bucătar.
Irmeputul a fost bun şi dragostea cu care toţi îşi îndeplineau ser
viciuJ a avut ca efect moral încreidm-ea generală.în mar.iinarii noştri,
iar ca efect economic :
Marina comercială (S. M. R. şi N. F. R.) a .Statului a devenit şi
ea o ,şcoală, pregătin:d personal pentru societăţile ce trebuiau să ia fiinţă.
MaTfa românească ,s'a ,făcut. cunoscută şi s'a întrodus .prin calităţile ,eti. pe pieţe noi (până în Egipt, scânduri, cue, în Siria).
Vasele având foarte rare şi mÎICi avarii, - plătite de cei oari. le-au
provocat, nu 'd e ai noştri, - nu s'a111 mai asigurlait 1:a societăţii particu
· lart>. Tă:ruânân:d astfel anual 800.000 lei în visteria statului.
'Pootru marfă societăţile de aisigura:re cereau p:dme foarte mici.
Deci, negustorii preferau: va:sele noastre, şi ca 3/talre navlul asigmrat.
Toate a-cesteaJ, repet, datorită numai marinarilor român.i� ştiinţei .
lor, dar mai ales -dragostei Jo-r! pentru vasele româneşti pe cairi abia Ie
intrezărrise în visul ce-i atrăsese la marină.
1Primul şi cel mai greu prus făcut, încep ş.i parliicularii să se mişte.
Oele dintâi vapoare româneşti după S M. R. au fost «Maria» şi
«Jrjna» ale d-lui Kiriakides.
Apoi la Dunăre întrepiri.nlzătoarea Ba:nca Românească întemeiază
la DUTit�re S. R. D. cu şltepuri, remorchere şi vase· d:e pasageri: - iar la
mare�creiază soc. «Românita»· cu un parc de 6 vase de mare tonaj.
Idleia a fost a unor marinari, b4ie înţeles neputincioşi - înţeleasă
însă de d. V.inti:lă Brătianu. ,In founte'a ambelor societăţ� au! fost puşi
doi marinairi, - comandorii Boerescu şi Teodorescu. Le dau numele
pentru a se vedea că nu numai În! arta conducerei vaselor pe apă ma:ri
narii noştri au fost şi s:unt. la înălţime, - ci şi; în alCl0a a condiucer.ei
lor, comerciale dela uscat, caire dacă nu e bună, duce totuJ. la fund.
O nouă _societate ·«Ma.ritim:a:» cu două vaipoare se înfiin�ază la
.Brăila pentru. mare şi ill'.la, «Dunărea» pentru Dunăre.
RăJshoiuJ a stânjenit mult mersul normal al cttren'tului înoop:u.t:
valuta a scumpit vapoarele, wstfel că trei noui societăţi «Navigaţia
Română», «Generala Română», <<Lo-yidul Român.» aibia ,se menţin; - ceia,
din urmă e chiar pe cale de fu7Mnare cu S. R. 'D. Tra.ficu.11 redus în
general şi lipsa de export la noi ,a ţinut câtva timp vasele legate -la. cheu.
1

•
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ţici î�să .se. ".'ede a�antajul vapoa!elor: Jle nu. sunt legaw d� ţară
de cat pn:n pawhon. Cand nu e marfa locala, se duc acolo unde poate
g:ăsj_ Ami, · V!Me1e noastre au făout t:rafioul America <l'e Nord, ooa de
Sud şi Anglia, cu beneficii enorme în valută forte.
DaJcă pe tot gl.obul cargoboturile lă1;1c.ezesc, - un singur, fel de
vanoaŢe lucrează: Tam.eurile, va.sie speciale ;penilru.' căratul produselor
pefrohfere. Motorul a învins căldare.a, automobilul a isgonit calul şi
părura a înlocuit cărbuneloe.
Ţara noastră atât de bogată în petrol, ţara noastră cu atâtea so
ciotăii. de exploatare a petrolului, nu avea până anul trecut nici mi
tanc ! Paradoxal !
Aci nu mai era vorbă de un proprietar de moşie de o obştie să
teai,:că, ci de societăţi mari, cu sute de milioane învestite în te.renuri
, cari ascUllldeau milia;rde, ce a,şitepfau numai să ţâşnească din pământ.
l_n schimb la Constanţa venea să ne care petrolul nostru Tan
curi americane şi japoneze ! !.lnceputul s'ai făcut în fine şi în această direcţiune de societatea
românească «.Steaua Română» cuJ trei vapoare .repartizate de alia.ţi ca
aparţinând societăţe,i încă depe vremea când erau german•e :
«Steaua Română» (6900Q, tone) pentru Angliia.
«Ptr. Bar.bu Ştirbey» (5500 tone) pentru Mediterana.
«h M.raz.ec» (1000 tone) pe.nhm' Ai'hipelag.
E un început, - chiar pentru aeeastă societate, - o, moştenire
cam trebue sporită ·şi imitată şi de celelalte societăţi.
.lDconom:iia vaselor proprii, fără a mai vor,bi din punct de vedere
i
ratr. otio şi, nici de persona1uJ românesc care-şi câştigă o pâine, e următoarea:
Să însemnăm, spTe UJŞUJI"inţăJ cu :
A Costul petroluluii saiuJ benzinei adus la vapor (Gonstanţa),
�r Cheltuiala vaporllllui cu consumaţia, p0rsonalul, taxe, repa•
raţii, etc.
t Câştigul societăţei de va,poare
·,
c Oâ.ştigul eventual al societăţei petrolifere
V Preţul de vânzare pe p)ilaţa de destinaţie
' ..- r'1 ' '
· '\
loolaţiia, între aoosite eilermmte va fi :
A +T
t + Q = ,V oore se mai poate seri
V = (A
T + t) = Q
Dacă vrem să fie câişiti.g-, parantezul trebue să a:i1be o valoare mai
mică decât C (vânzare) ib.ine ·înţeles. Contţari'u, va fi pa,gu,bă.
Să an:alizăm formula în ambele ca,zur1:
l) Producătorul (cerealiist sau petrolist) nu are vapoar.e.
C9stul m.ăr,fei A. P.reţul vânzărei V, T cheltuelile va,porulu11 sunt
variabile.
· t, poate fi urcat i;ntenţionat de armator, -:-- mai ·a;l�s la t�r! de
care e mare lipsă, - fie' spire a specula nevom· producatorulm f�e sub
pre.s:inmea saru din imbol<llull a,lt�i ţă;ri producătoare conou:rente. (cum ar
·
fi Am!�riea ·foiţă de noi).
„
Producătorul e pus atunm. ,.m urmatoarea dilema: sau plateşte cat
i !<e cere, s.pre a se ţine oe angaijament, şi af�ci para'nvte�ul (A+T.+_t)
p0ate întrece vânzarea şi rezu1taitul e negativ, �ba,. '8-?'u nu trrnute
ri1arfa, · ...:.. şi atunci �de clientul, - tot p3.i:,uuba, ... rmna.

+
+
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In cazul cel mai feriicit însă are câştigul C.
11. Producătorul are vapoaJ_.e.
1n acest caz numai factorul A rămâne neschimbat, - toti ceilalti:
pm-antezul capătă alte valori.
t dispare, ,se amtloo·ză.
T din cauza personalului românesc plătit în lei. furniturilor româ-
neşti, hnană românooscă, etc. se reduce la o treime de-vine 3.
P,airantezul (A+T+t) se tr1ansformă în (A+f mai, mic decât

pre.cedentul cu (t -j-- 2: cmre rămâne î·n punga producătorului�
Această reduee'.re a. cheltuelilor poate înrăuri fie factorul V fie
factorul C:

C+t+:T

In acest .caz pairte d!in spor Sf\ transformă în dividende, parte în
îmbtmăitătfrea traiuluj func,ţ;iooarnor. muncitorilor şi rămânf' în tari-1.
Dacă nu se schimbă câştigul O, adică d-acă producătorul îşi pro
pun<' a rămâne la acefaş câştig.. procentual, atunci se scade preţul vân
zărei V cu diferenţa. bart:e orice concurent şi mărindu-şi cliientela îşi
măreşte pl'oducţia, prim ea câştig.ul, etc.
Si într'un ooz şi în altul numai câiştig.
Sn luăm un exemplu. spre fixarea ideilor. Să presupunem că
A=3000 lei tona. -- costul mărfej_
T=30 shi1ini=1500 lei tona
t = 2 shiHni= 100 lei funa
-···· .
C=�% iar vaporul înca1rcă, 7000 tone. Vom awa:
3000X7000 --- 21..000.000
A Costul mărfei
T Cheltue_lile vapor. l500X7-000 = lO.!'i00.000
........t câştigul vapor.
100X7000 =
700.000
.- . ....
C câştigul producăto,..-ului.
1.050.000
'llotal vânzare 33.250.000
c11 vapor străin deci câştiigul ar fi de un miliion cinci zeci -d� mii, dacn t nu e speculaf, de nmmator. Orice· urmare a Jui t micşoreazş, pe C
până la anulare şi transfor.mare în pagubă.
Cu vaporul propriu câştigu l
700.000
C:reşte cut
2T
7.000.000
�i" . . . . . . .
7.700.000
Total
deci. şmpte milioan� şapte sute ele mii câştig PESTID câştigul p1·evă
zut la un singur voiaj Ri 1m singur vapor.
Daeă vaporul fa:ce 5 călătorii pe an, câştigul se ridică Ja 38.500.000.
treizeci şi. opt de milioane. cinci.sute de mii la un siuţn1.r vapor. Da.ci:i
producătorul are mai multe vapoare. profitul Re fomulţeşte cu numă
rul Jor, orofit pe cate prod'ncărorul fărll: vapor nu-l are!
La nceste <'.,âtiev,a (') mmoane anual, se mai adaugă:
1) Producătorul cu vaporul nu plăfeşte contra-staliie în caz d[P, în
târziere la îneărcare. cum e obliigat cel fătă vapor. Ori contria-stalia e
delia l00.000 lej ,pe zi în su,s!
· Navlurile plătindu-se în lire engleze. producătorul cu vap()r fa<>r.>
c::. i-1:in,nfo în tară, oo]e 11.000.0000 navlu la, fiecare voiaj saru aiduce în
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ţară. <'.âte 11.000 lii,e engleze când transportul îl plăteşte cumpărăto
rul, pe când -eel fără vapor scoate din �ră.
3) Uheltuiala -de 3.500.000 a v-aporului propriu rămâne mai mult
de jumătate în ţară.
4) .Personalul fiind român,esc şj al producătorului, va îngriji de
vapor şi de marfă, V'a ·susţine şi apăra interesele producătorului arm ator - aceasta -confundându-se cu ale sale.
Toate acestBa aiu fost vă-Zlllte şi cântă.rite de germani când aJU con
struit vapoal.'ele. au fost înţelese de conducătorii soc. «Steaua Română»
cfmd le-wu pus imediat în exploatare cu pavilion şi personal românesc
�i s{, gândesc a mări p•a,11001 pe măsmă ce se va. mă.ri şi producţia.
.Pe când şi celelalte societăţi 1 Şi1 acum să ne exploateze alţii1

•
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. de N. SEVER CARPINIŞEANU
Diplomat-laureat din Pa1·is al Şcoalei
de · Î'l?,alte. studii sociale ; al Şcoalei de
înalte studii internaţionale;
al Şcoalei
·
de jurnalism�

I. - O SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA TJ?,ECUTULUI
MUNCII DE PORT

In Româ11;ia.
Munca în porturi - înţelegând prin aceasta eforttu] fizic, depus
pentru încărioorea şi desoămoa:rea va.rpoaa::elor - n'are, relativ, decât un
::::curt trecut la noi în ţară.
Auxiliairă a comerţului de import-export, istoria ei nu poate fi decât
.•
strâns legată de istoria acestui comerţ.
Şi nu numai în ceeace priveşte trecutul, dar chiar şi un ceeace pri
veşte înflorirea şi descreşterea sa, munca de po:rt zigzagând diIDoot după
înflorirea şi descreşterea comerţului de import-export, are unele. ClaJI"ae-"
teristici comune cu iacesta.
Deci ,pentru 1a trage o l:im;ie lămmitoare în jst.oria ei, v:rând n�vrân<l,
va trebui să urmărim linia trecutului comerţului de import-export.
In sumara noastră oeTcetare nu vom merge până săi arătăm când
�•a încărcat primul vas cu marfă românească, ,sau când s'a descărcat
pe solul nostru, primul vas ou marfă străină. Chiar dacă am putea face
o astfel ,(fu cercetare, ea n'ar prezenta ma:re inte:r:es pentru ·suhiecţul
nostru. Noi vom căuta să stabilim doar epoca în care comerţul de im
port-ex.pod, prin· frroovenţ,a transporituxilor sale, a putut da naştere la
munoo de port deosebită de munca ooa:zională a hamallâcului.
Care poate fi această epocă t S'a făcut începutul profesionalizării
muncii de care ne ocupăm odată pentru toate porturile României 1\
Istoriceşte, înainte -de 1878, nu putem vorbi de porturi româneşti,
tlecât de cele ale Principatelor, de porturile dunărenei.
Traficul de mărfuri prim acestea, într'un groo apreciabil, n'a în
ceput SlăJ se facă decâit dim momentul în care MM-ea Neagră a .fost deschisă libertăţii comerţuluL
, ,
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Aceasta are loc în a:nul 1829, odată cu tratatul de La Adrianopol,
când Prfacipatele române dobândesc şi ele libertatea comeecială.
Că înainte de 1829 J>rincipatele noastre au mai avut, i.n răstimpuri,
libertăţi comerciale şi legături de această natură cu. Austro-Ungaria
sa.u alte ţări, este neîndoios. Acele libertăţi însă n'au fost de natură să
provoace o -creştere a comerţului exterior, apreciabilă. Dacă socotim va
isahtatea turcă lin. care am fost supuşi, cu reg·imul ei de abuzu;ri şi nesi
gurnnţă; numeroasele oCUipaţiuni · străi.ne făcute pe teritoriul nostru;
producţiiunea pr.imitivă a ţărilor; lipsa de capitailuri, etc. vom înţe·
lege şi mai bine aces:t lucru. Jn tot cazul libertăţile comerciale ante
rioare de 1829 .an.1 fost folosite m:a.i mu1t. pentru, ,a se creia legăturli eoo
nomi<Je cu A'llstria şi Polonia, pe uscat şi nu pe apă. Deci. ele nu pot fi
lu� în seamă în ,ceiiace priveşte munca de port.
Pentru ca comerţul nootr:u de export şi paralel cu el cel de import, să
poată loo avânt, chmir drupă 1829, mai trebuiau mijloace de transport,
pe apă. Pr.mcipatele DJU ave.au de n:iJci un fel. A trebuit şi aci o coinci
denţă.: e:x;pansnmea com101'cială a Angliei în Orient. Această ţară sfâr
şind ap1roa.pe de întins antenele sale comerciale pe drumul In<liiilor şi
a.l Americei, înoopu să-ş.i îndrepteze privirea spre coastele noastre_.
(Politiloa Angliei dela începutul secolului al 18-lea, a oontribui,t în mare
pao:te la provoOţl.rea deschiderii MăTii Negre, liber:tăţii comeroiaJ.e).
V aisele Aingliei ,deci wbcrrdiară cheurile porturilor noastre dună
rene: Galaţi şi Brăila. Odată cu vienirea lor, comerţul de ewort român
dobândii aceste trei elemerute necesare înfloririi lui: preţ pentru pro
duJSe, cap�tal, mijloc de transport.
'l1ot cu această ocaziune se întemeiă mai serios şi comerţul de im·
pmt de pi'oduse străi.!Ile.
In pe['.iioada oo ,a mmat deci rr1rata:m:tlui dela Adrialllopol, şi pe mă
sura ce relaţiunile comerciale cu Străinătatea se intensificau; pe mă
srnrf°t ce exemplul Angliei a fost imitat, şi de alte ţări, munca încărcării
şi descătrcărilor de v.ase începu să se formeze.
Deş1 dela data de CaJr.e ne ocupăm convenţiuni interna4iionaJle sta-·
· bileau şi garantau drepturile comerciale în Marea Neagră ale Puterilor
europene, totuş� dracă considerăm că ,până la dzboiul; Crimeiei, gurile
Dunarii au fost în stăpânirea rusească, pe deoparte, iar pe de alta, că
însuşi comerţul nostru extern e.t'a 1a începutrurile sale, putem trage con
cluz1unea că în perioada dela 1830 la 1�56, cm toate că În' continuă
creştere, traficul de mărfuri prin porturi nu devenise atât de intens
încât m marginea lui să poaită întreţine permanent muncitori la încăr
catul vaselor; să poată cu un cwvânt face din munca de port o profe
.s·iune prin regularitatea sa.
După războiul Cr:imeiiei, odată ou refrocedarea Sudului Basara.biei,
GuriJe Dunării ne revin în st.'ipânire; dobândrn cu această oca
ziune mai multă libertate de mişcare.
·
In per:ioruda continuă, trecând peste luptele politice dill1 ţară, ce,
în�pute suih cliiv�se aspoote la 1848, s'au continuat din ce în ce mai
âcut, la 1856, 1864, 1866 şi până la 1877, - s'a: prod'lls în Principatele
rcmâne un rev.irim@t al deşteptării economice. Ofeirta de preţu!I'!i. pentru
pn,d.usele naţionale a provocat stimulentul produoţiunoi; avuţie pen
tru unii: boerii; sărăcie penti"it1 alţii: ţăir:runii; ridicarea rentei agrico:le,
nec�sitatea de îngrijire a ţăranului fără experienţă la muncă, etc. toate
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acestea indicau desvoltarea burghezi.iei române şi întădrea ciasei fe.u·
dale boereşti în jurul oomertului din ce în ce mai înfloritor.
Odlată p1,in,eipatele, imriite, în ajunul anului 1877 deja Ţara noas
fa'ă. avea o producţie 1�gulată destinată exportulu:ii şi importa dease
meni produse străine, d�schi.zând debuşeu.rile interne fabricatelor oe�
ci dentale.
N'am! putea spune însă dacă! i1a 1877 aveam la Brăila şi la Gala.ţi
o muncă de port profesionalizată. In tot cazul ea era, într'Q mică mă
sură, reprezentată· de mâna de; lucru naţională, datorită faptului că
eorăbiile turceşti ce înainte veneau. în aipele norustre spre a ridica pen
trn Poa.rfa, cereale, adruceau în echipaj, p'e muncitorii cari mcăr.cau
vasele. Pe măsură ce munca de port devenea remuneratorie, acest ech1pnj debarca şi se aoiruia. pil"in portm,i, trăind din descărcaiiea vaselor.
Am mai putea adăuga 1a areasta şi faptul că străinii cail'Î veneau dupr.
avuţii 1a noi în ţară: greoi, armeni, etc. până să-şi găsească o ocupaţiune stabilă, se făceau hamali în port.
·
DU!pă războiul Indepeud!enţii munca în por.t intră <'ert în pe1rioada
de p-rofesiollializare. România vijictorioasă, de acum stăpână pe oosti·
nele ei, pătrunde în .rândU!l strutelor Europei ca o ţară ce politiceşte şi
economiceşte avea alte puţie-i şi prezenta aloo garanţii.
A mai contribuit la sporirea comerţului d1mărean şi întemeierea
Uomisinmei europene. a Duinărei şi tăerea de către aceasta a Canalului
Sulina car,e a uşurat navigaţia pe acest fluviu.
De după :războiul mcliependenţii totdeauna paralel cu progresul
ccmertmlui de impocl.--export, profesionalizarea muncii de port, s'a în
faptuit pe două căi: specializare; permanentiza.re.
Spieeiailizare.a s'.a făoUJt atunci numai în c0i1ace priveşte cunoştinţa
în('ărcăxii şi aşezării mămf.ii înt,r'un vais, nu şi în ce.�ace priveşte divi
zirm ea muncii de îne..ăroarn şi descă,rcare; iar permanentizarea se rea
Ji,zase numai în ceiiace p1riveşte sezonul de acti.vitate al poicturilor:
toa:rnJlla, când producţia aflua spre eşire şi o paTte <lin primăvară
e.ân<l începea imp01,tul, pentru restul timpului: iarna, era îngheţ im
vara, apatie.
Ji,aptul că munca de por,t era sezonieră: intensă în unel€ epoci ale
anului şi sla:bă până la :im!ex.i\Sltenţă, în alte epoci ale aceluiaş an, .arată
cii numărul muncitorilor de port a fost foaTte variat: şi) că în tot cazul
numai unii ernu mai p&manţi restul de muncitori eraiu «soooni.şti11
în port.

ln Dobrogea.
Dela 1878, odrută cu reaimxarea Dobrogei, portwrile României se
sporesc ou cele ale .acestei provirn�ti. .
Portul însemnat care putea sa ruba aci o munc1.tonm� deJa efo�-·
maită. chiar înainte de venirea noastră, a fost portul Balmc. Desrvit
dn poziţ.iun�a sa naturală, în putinţă deci d� a adăposti ·corăbiile de
capric:iliJ.e furioase ale Mării Negre, el a fost de cu vreme cercetait de
corăbile sitrăine.
.
.
,.
D. Ion Ionescu dela Bmd, în car, taa sn: «Eţcursnme „ agricol! m
Dobrogea,» făouită Ia 1850, ne spune că 1n. Balcic pulsa 1:q adevar o
V
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viaţă comercială regulată. Un număr de aproape 300 ,c;oră;bii pe · an
.
era11 îlicărcate a:ci, cu cereale, lână, seu, a.ba, brânză, etc.
CrueLalte porturi dobrogene sufereau însă de aioalmie. Cavarna ca
şi Ma.nigalia erau deschise Mării, nu ofereau nici o proteguhie· din a
ceastă -cauză erau oco\i1:e de oorăbii, cari nu puteau să aifle id ele un
adăpost. Abia dacii pentru ,sou.rită vreme aneorau aci 2, 3 oorăbii pe an.
. Co11;stainţa şiv (?ernavoda nu erau mai puţin lipsi/te d:e poziţiuni
f.avora:b1le ancorarilor -de v.ase. Despre aceste din urmă .aşezări oori
illl luat apoi desvoliare, Ionescu Delahrad, ne spune că la 1850 'Con
stanţa raibia dacă avea 80 oase i.air Cernavoda. 40. Singurul trafic a;l a
cPStor! două; porturi, era o neîns� trecere de călători, ce aduşi
de Loy;d-ul .a:ustriaJC, deba.rcaru la C'ern�voda şi contin'Ui81U drumul spre
CoI11Stanţa, ou mijloace primitilve de tran sport.
Aoeste ,două porturi au crescut însă în importanţă dela data când
e11glejii, .oonvinşi de! utilitateai unei liegătur,i directe mtt':e Dunăre şi
Mare, cal'le .să ducă la aceasta din urmă pe drumul cel ma:i! scurt, au
oreiat linia Cernavodia-Constanţa. Dela aceaistă dată a început să se
înfiripe şi ooi o muncitorime de port.
Porturile Constanţa şi Oe11I1av.oda au înooput însă să eie o serioasă
desvoltare comercială, dela venirea romârnilor, după 1880, g.r,a.ţie chib
zuitei politici a statului! nostru, .crure vro.ia( să f acii din Consta.nţa
principala poantă comel'Qială a. ţării.
In fine, mai e portul Sulina, care drtrpă instalarea Comisirunei Eu
ropene a Dunării şi tăerea Braţului Sulina a prins să eiie desvoltare.
.Alăitlllri de impor:ta.1;1iţa mereu crescândă a celor două mari por
turi dunărene, de aci înai1J1te istoria muncii de port ,se continuă şi în
jurul desvoltării porturilor dobrogene; a mijloacelor de comunicaţie
pe uscat şi pe apă cairi d!eserv.esc aceste porturi.
La 1878, portul Constanţa, sub influenţa engleză, avea, cert, un
început de desVl()ltare, început oare a fă,cut pe Regele Carol ,să exdame
că poDirul nostru este «un ;port frumos»; oo,i 64 km. de linie ferată.în
temeiată de englezi, - răsoompăraţi de statul nostru cu 16.459.873
miJioane lei .aur - prestau un real serviciu comerţului; mai lipsea
însă şi Portului, adapt:airea -necesară serviciului pentru care era desti
nat de �i â.ncolo1 dar şi liniei Constanţa'-Oertnavoda lipseau :im. stala
ţinnile accesorii ca şi legăturile sale cu Testul României: _ portul Con
stai11ţa trebuia întemeilat dini nou deci iar -pentru ea. •ful:ia feraită să poată
fi de o reală! uti, li.tate ţării, trebuiau oonrstrniite: linia BucrnrBşti-Fe
teşti; lin:i:a Feteşti-Cernavoda cu podurile peste Dunăre şi Borcea.;
mai era necesară reoonstruri.
. Tea linieii Oernavoda-Construiţa, con
strujre de gări, şi gări oo. triaj cum au fost cele din Constanţa, Pallas,
etc. Ou cu cuvânt, pentruca traficul de mărfuri prin Cernavod:a--Con
stanţa să poată dobândi die svoltarea pe. care noua pozii,ţi'llile a Statului
no8tru o impmea, trebuiau făcute instalaţiuni şi repaTaţiun i .de circa
70.000.000 lei aur. Mai tl'lebui:a, de ăci, rusiguraită căTăuşiia ,pe ma['e. :In. fiinţarea unui parc de vase comerciale române . era o cerinţă tot atât
de grabnică.
.
..
lor .s'a pornit de_ __ !�-�a!ă:_ �ir�� __P?l�_ ti��--�hibzuiită_ -�
, J -� La_r(Ji:făptuirea
· · ---- . . 1
t:J_
ueg-e Ul
'aro .1 '
1
In Mesagiul pentn1 deschi!der� Cor.purilor legiuţto�� � 15-:-27
,fNoemhrie 1878 se şi msistă ,asupra «necesităţii grabnicei uniri a siste96
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�nul-wi _d'e cale -[erat(i, d,in ţară cu_ �al�a. Cernav9âa-Gonst�nta. · Uriire
irnperios. ceruţa de interesele politice �i cornerciaZe ale ţării»; ÎI). Mesa„
gpn1l de d0sch1der� a ac�lo� ş1 VC.?_rpun,_ dela. 22 Mai (3 IIUTI.ie) 1879 se
vorbeşte dJe necesitatea infiinţării de silozun,•magazii · în Mesagiul din
rn_--:-27 Noembrie, acelaiş a:11, se i1I1sistă asupra trebuir:,ţei întemeierii li
niei Cer1!,av_?1a-B"!'c1±reşti, ·� prin Ad1:,esa către Q�eiră dela _15 (27)
r,e anunţa ca in prima.vara lui 1888 vor incepe lucrarile construirei Po·1du.lui peste f!.unăre dela Feteşti la Ce�navoda şi l7!'cră:ile por�1!'tuCCoztA
_sţ(yn_fa. (Tot m aicest an 100 luar:am. bazmele, �h®Jriil.e ş1 mao-a'Zll e-antre-{
pozrte din Brăila, Galaţi şi OiJurgiu). Şi la intervale scurle aceste opore se_ 1,ealizează: la 9/21 Oct, 1 · · une iatra f u.nd!amen lă a '
.P odulm_ Regele Carol J - pod care este terminat şi inaug,ur,ait a 14/26
No(�mlme 18�5; la 16 Mai 1896 Comisiunea Europeană a Dunării ope
r�a:ză tăJe.tura de rnwigaţie în Braţul Sulinei; la 16/28 Oot. 1896 se pune
pmira fundamentală·la lumărilLe Pm1:iului Constanţa; la 1/13 IuJie 1898
se sf�ţiesc yasele :de 50?.1:�fJ «Regele �-5:.J!:r:i:IJ&j_pgşg,_Mar_i._q,»_
la 15128 �Lall se sfinţeşte şl vas.ul «Roniama» :uar a doua zi, 16/29 Mai,
--- - --Sl� aşează ca-blul C:onstanva-Constantinopot.
·In marginea acestor realizări, dela 1878 lincoace, până în ajur.ul
răshoiului mondial, în ce măsură •s'a. dosvoltat munca de. porM Desvol
tareal ac.ea.stai în lipsă d,e date stat�stice; � putem urmări şi deduce din
cifrel(:j imporl-expor1mlui..
Pentru import-export România a înregistrat un progres, care cu
Oll.�ecari oscilări, a mers: dela 225,3 milioane lei ,aru:r import în 1880, la
565,3 milioane lei aur import, în 1913; de1a 218,9 miliorune lei aur. ex
port, la 1880, la 691,7 milioane lei aur ,export 1a 1913, operaţiuni. făcute
în cea mai mare parte pe apă..
Cifrre1e, precum vedem, pentru camerţul respectiv, au trecut de du
blu în 1913, faţii cm cele din 1880. Putem dedwce di111 rap,ortul lor că şi
rr�unca de port d!cla 1913 era tre, oută de dublu faţă cu cea din 18801 A
ceasta n'am pute.a-o afirma, deşi este log-ic ca la un trafic dublu să ,Be
ceară duble braţe. Munca de port a sporit odată ou r�dicarna cifrelor
import-exportului, fără a se dubla însă. Şi aceasta se datoreşte nrmă
foarelor principale circumstanţo: întâi: !În timp ce exportul şi importul
,an orfscut cantitativ, munca de porjt :I! c1r1?scut şi pe numărnl de munci
tori, fără îndoială, dar şi pe zilele lucrate; al doilea: utilarea; portu
rilor cu mijloace moderne de încărcarea şi descărcarea va;oolor a redus
necesitatea creşterii mânei de lucru în raport direct cu cantitat�a de
mărfuri importate sau exportaite.
E drrep,t că 'această utilaire n'a început decât târfziu .să fie făcută.
1n portrnl Constanţa după teirminairea lui iar la B:răila şi Gala.ţi în preaj
ma anului> 1913. Este în ooastă privinţă concludent conflictul din 1913,
irnat în portul Brăila între muncitori şi administl'laiţia Docurilor pe
chestiunea introducerii elevatoarelor. (Conflict care s',a terminat prin
tr'un aranjament după care din 8 hambare numai unul să fie descăroot
· cu elevatorul iar restul cu braţele).
. In tot cazul, în jurul anului 1910, după cum observă o sta.tistid
publica.tă în Revista porturilor, portul Brăila lin timp de sezon avea
cirr.a 3000 mun.citori iar portul Gala.ţi tot pe.atât. Deci o clasă bine fox
mată�
Tot în jurul anului 1913 se simte pentru 'p,rima oară nevoia orga
nizării muncii de port. Iniţ,1ativa acestei organizări n'a fost luată, cum
1
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ar: fi fost logic, la Brăila, la Galaţi, sau la Coosianţa,. ci'. iai Sulina, da
t(1rită prezenţii în aceaistă localitate a unui om cu vederi 1argi.
Profesionalizarea muncii de port însă sub raportul diviziunei şi sub
raportul permanenţei, până la desăvârşirea ei •dB azi, precum şi necesi
tatea organizăTii ei nu s'a făcut simţită ma'i taJ"e decât d1.1:pă răsboiul
mondial.
,
1 ! I t : ; / •:
:
Acest lucru ar putea .să pară curios unora. E ştiut doar/ că după
răi;;boi ţara a suferit timpuri de criză. Timpuri � cari mâna i de lucru
�ufere� de pe urma acestei crize. Cum deci, muncitorii de pori au con
tinuat să se înmuţească şi profesionalizeze în munca lor, când producţia
R•Jmâniei Mari era în descreştere faţă de producţia normală anterioară
răsboiului; când mijloacele de producţie s'au micşorat şi ele din cauza
n•ducerii utilajului naţional; când consumaţiunea internă înghiţea ex
pntul în mare măsură şi când prin lipsa de credit şi desorgani.zare.a fi
r..anţei noastre, nu puteam ,să ne angajăm într'un import necesar con
�t.mului 1
,
,
1 ;
Explicaţiunea acestei aparente anomalii stă într'un singur fapt:
pnrturile României mici, de eri, au :rămas 1aceleaşi să deserveaiscă azi
interesele economice ale României Mari; ori 16 milioane locuitori au
importat şi exportat mai mult, chiar în timTI dB criză, dBcât cele 7 mi
liom1e, din rncinte de răsboiu.
N eoositatea de a: face faţă la aceleaşi guri de :intrare şi eşire încăr
cărilor şi descă1�eărilor u:n:uw expo:rrt-import c01�llt de o popu1aţi:e d:e 16
mj,hoane, a dublat dacă nu cliia.r tr-ipJ.ait, număx:l.1'1 m1lillciitor:illor die port,
după război, dându-le în. ace.laş timp şi .putinţa să trăiasoo. exclusiv din
mu:nca die port.
Azi munca de port este o profesiune: ce pretinde specialitate şi o
feră o ooupaţinme permalllel1tă iail' muncitoml de port este un profe- ·
, I
sionist.
,
Qrure va fi viitoru� aip![:Op:iat al acestei profesiuni 1
Dacă socotim că porturile României vor rămâne aceleaşi şi de azi
înainte, oricare va fi capaicitatea sa de producţiune şi de import-export;
că economi.a naţională merge refăcându-se şi odată cu această refacere
nr.portul şi exportul va creşte lÎil aceeaş măsură; dacă socotim de ase
menea că ori cât .,s'ar moderniza - şi asta tairdiv - porturile noastre,
_ ele nu vor puteia merge să înlocuiască oomplect munca dte port pri;n
utilaJ mecanic, trobue să·coochi·dem că munca aceasta va spori dlin ce
în ce în Îlnsemnăialte.
In iastfel de condiţi'llilli, stu!diul şi org'.Elnizail'ea ei dem necesare.

II. - MUNCA DE PORT
Munca de port estei o profesiune.
. Ca toate profesiun:ile ea pretinde oarecare ,specializare şi oferă o
ocupaţie permanentă.
In deosebire însă de multe din profes:iruni, munca de port are unele
caracteristice ce ii sunt proprii: este o muncă de grup oe impune la exe
cutare o coordonare perfectă îtitr'o diviziune de funcţiuwi variate.
I se poate perfect aiplica metodele organizării ştiinţifice.
Că munca de port oferă o ocupaţiune permanentă, nu mai e nevoie
de demonstraiti. E nevoie să ,rurătăm însă în ce oonstă specializarea! pe
ea:rie o pretmde.
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Ham:alâoul - cănartm.1 în spinare· sau cu ajutorul braţelor, - d-e
greutăţi, este o muncă simplă când este vorba că aceste greutăţi să fie
de 1lll! s:iingur,,fel şi să fie depuse -undeva, lai întâmplare. Nu tot atât
de simplu este acest hamalâc, ,atunci când el este efectuat lîntre o stivă
de pe ter-en şi hambair:ul unui vapor, sau între acesta şi un vagon de cale
fer.artă, - cu măirfuri cari variază dela. fiecare transport, - şi în inte
riorul fiecărui tr8lllsport, - în volum, greutate, fr�oilitate, rezistenţă, etc.
Munca de port mai pretinde deci, pe lângă căratul greutăţilor, care
este un efort fizic, ştiinţa; ridicării unQII' gooutăţi cu mult prea gre-le
pentrtu forţa urmi grup de oameni, ştiinţa stivuirei unui vas, oare dat
fiind că voiajazăi pe .apă în bătaia valurilor, poate fi uşor. canarisit şi
chiar înecat dinilr'o proastă aşezare; ştiinţa coordonării efortului, etc.,
Aeeastă ştiinţă nu se dobândPşte teoretic, evident. Se dobfmdeşte
pr:n uz; se face prin .adaptare.
Cum 'în rinterioru� unui atelier mecanic, se deosebesc -strungarii de
lăcătuşi sau aceştia de mecanici, tot astfel în munca de port, se deose
Le,sc înime ei : comai:ndOil'UJ., vincerul, hambarierul, de,scoţagiiul, cărătorul,
stivuitor!ul, ridicătorul, socaragiul, lopătarul, cangeagiul, rujarul, chi
rigiul, băniooriul, ciurarul, etc.
Este I.în toate ace8'1Je funcţiuni o specializru·e t
Pentru a răspunde că da, este suficient să constatăm căi fiecare
<lintre aceşti «speiciia]işti» puşi la altă funcţiune decât la aiceia oe: îi este
proprie, dacă nu se simte totdeauna incapabil s'o îndeplinească, :În' tot
e.azul doar cu rari excepţii este în măsură să dee ace1aş randament de
muncă. Sunt totuşi unele dintre categoriile de funcţiuni enumărate mai
sns cari sunt pure specialităţi şi cami nu pot fi îndeplinite cu succes
de un muncitor de port, decât după o practică îndelungă şi perfectă
ada,pta.re.
,Specializar.ea ca şi ,descompunerea în mişcări simple dar abile, a
muncii de port - .descompunere ce se obserrvă Im, marile fabrici, acolo
fiind cai o consecinţă a maşinism.ului - e cu aitât mai necesară, cu cât
încărcarea sau descărcariea unui va.s mai trebuie să ţie seamă de timp.
Descărcarea sau incăr,carea unui vas trebuie efectuată cât mai rap:ild.
Aceasta este cerinţa.
O caractieristioă a mu:nci:i de port, am spus, este aceia că ea trebuie
E>ă fie efectuată în comun. Aceasta e o cerinţă impusă nu numai de
faptul că unele obiecte ce trebuiesc transportate, încărcate, etc. depăşesc
prin greutatea lor, puterea unui sau doi muncitori, dar este impusă ma.:i
e.les de necesitat.ea diviziunei muncii în vede.rea descărcării renezi.
Grnpul de descărcare sau iÎn termeni techniei : poşta, după-cazul de
m1mcă (cereale, coletărie, ferărie, etc.) se subîmparte pei func.ţiuni, tre
buind să cuprindă după caz : 4 hambarieri, unul sau doi vinceri, un
cnnandor, uri descoţagiu, opt până 14 cărători şi doi până la ,patru
::;tivuitori.
Aceste funcţiuni trebuiesc coordonate în timpul executării şi atunci
grupul are un şef, numit Oap de poştă.
Un grup astfel alcătuit e capabil să scoată sau i:>ă. încarce într'un
vapor, în opt ore, 100 tonie \în mediu.
.
.
Singurul efort al braţelor nu e suficient însă pentru îndeplinirea
multor munci de port. Mai e nevoie şi de un auxiliar, la; fel oa\ ân
făl>rici s-au ateliere : de uneltă. Şi în IP-Unea de port uneltele slmt va
riate : după categoria muncii, trebuiesc : scheli, părâme, roduri, sapane,
p.Jăşi, g,afe, cârlige, cricutri, viiilciuri, samare, soci, băniţi, lopeţi de lemn;
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mături, ciure, ec.wtare, coşuri, tărgi, lopeţi · de fief!, cârlige, socar:e,
bisti,ci, cuplaitoare, tesle, dălţi, palancuri, etc:, etc.
O grupă trebuie să aibă de toate din acestea şi să ştie să se ser
vească de ele.
Sun,t vai, se fusă cari trec de 100 tone marfă şi cari trebuiiesc des
cărcate într'o singură zi. Atunci o grupă nw ajiinge; se creiază o a doua
şi o a treia g,rupă. Se poate pune la un vaipor până la 6 grupe de acestea,
la muncă, după cum vasul are mai multe guri de hamba,r.
De aci naşte necesitatea organizării grupelor după necesitatea va
sului, după necesitatea traficului unui port. ş,i necesitatea; reuşitei în
mwncă; creiază o nouă funcţiune: funcţiunea unei organ�zaţiuni şi a
'ltnui conducător; a mmi multor organizaţiuni, a man miiltor co1uliicători.
,Precum vedem, munca de port nu e simplă.
Portul nu este totuşi un atelier unde lucrătorii sunt angajaţi la o
muncă pe care le-o prezintă patronul; unde lucrezi dUipă regulamente
făcute de acesta sau de comun aicord; undie diviziunea sa face după
interesul producţiunei... Portul este câmpul deschis unde ofertai de
rmmcă şi cererea de muncă se 1,nnod şii se desnod la fiecare pas. Ca la
B1,rsa de valorri, aci contractele fac joc continuu.
In interiOII'U.l acestei enorme mobilităţi de condiţiuni, cum se încheie
contractul de muncă, cum ,se împart obligaţiile şi beneficiile lui; cum
s� reglementează munca de port 1
Grupul de muncitori nu poate încheia un contract de muncă: întâi,
pentrucă nu s'ar înţelege asupra condiţiunilor decât cu greutate şi al
doileai, pentrucă proprietarul mărfii în descăl"care, voieşte o persoană.
Deci grupul delegă voinţa sa unei persoane - delegatului. Contractul
se fa� între acest delegat şi proprietarul mărfii. Contractul de muncă
astfel încheiat este înţele-s foarte curios : pentru grupul de muncito1ri,
prin delegaţiunea dată, el are caracterul unui contract colectiv; pentru
pr:opietarul mărfii cawe vrea o răspundere personală la descărcarea
mărfii, el are ca.raicterul unui contract individual, pentru delegat este
când unul, când altul, după !împrejurări.
La început, în ceia.ce priveşte gmupul contract.ant, delegaţiunea de.
vc,inţă pentru facer,eaj contr.actului de muncă este liberă. Pe măsură
însă ce patronul - proprietarul mărfii - dobândeşte încrederea în ca
pacitatea şi put01I'e!a· delegatului şi-i dă !în confoNI1itate cu interesul său
patronal, asigurarea că chiar daică acestuia, 1a un moment dat îi via lipsi
înm;ederea grupului, el, patronul, via putea continua să facă cu dâooul
C\J�tractul de descărcare, - contract pe c2re îl va putea executa cu alţi
muncitori, din altă grupă, - chestiunea se schimbă: contractul de muncă
încetează de a mai fi, d€oparte, o voinţă liber •delegată şi de cealaltă,
.J voinţă liber aoc.eptată, şi devine, prin trecerea deleg,atului ca om de
î110redere al patronului, un act unilateral, de constrângere a grupitlwi de
muncitori.
Actul ,de constrângere este cu atât mail maa.·e cu câil libertatea
nnc.1cii, pe deoparte, şi jocul cererii şi oferilei, pe de alta, f.ac 1în porturi
nestingheri.tăi injocţiune în interiorul aicestui contract.
Odată cu ·primul act de constrângem comis! de «delegat» contra
grupului ce }';al imputernicit, contractul de muncă se viciază, şi ,se face
primul pas spre alcătuirea unui nou contract : contn1etul de exploa.ta:re
de muncă, sau de antrep1r.iză! de muncă.
.
In cazul ace;sta, două serii de conbr�te seJ suprapun: un cont:nact
indiviidual între ,patron şi «delegat» şi un contract de antrepriză între
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delegat şi grup. Aoeste două serii de contract.e au două serii de condi
ţiuni, - nu în formă legală, - ci1 în fapit:; cu un pre� ,se contractează
<kS<'ărcarea măJrf.iii şi cu altul ,se plăteşte descărca.rea ci.
Tiotiuşi, pentru asigurare, deleg-atul continuă să primească, prin con
strânge.re.a tacită din ,ai fi depozitarul posibilităţii de angajare de muncă
-- încrederea şj) voinţa grupului. Aşa \Încât, d�şi ÎJJ: .fopt, contriootul de
muncă de port , estie un controct încheiat cu grupul de muncitori în care
dE-kgatul Ili1l are rol decât de repr,ezentant, în formă el cu.mulează două
contracte cu două serii. de condiţiuni, din came se face beneficiar permanent.
Lal !împărţirea oblig,aiţiunilor contractului şi beneficiilor lui,·. la
efectuarea muncii şi încasarea plăţii, lucrurile se complică din nou chiar
în ,imforiorul grupului rămas, •scoţând afară peu delegat.
Am văzut mai sus modul cum trebufi'� să f ncţioneze o grupă, divi
ziunea de muncă pe care ·o comportă. Unele posturi din · ace.astăJ divi
ziune sunt mai greu de ţinut, altele mai uşoare; unele C'er mai multă
putere fi.zică, altele mai multă vigilenţă. Dat fiind că wn muncitor vech;i
de port, poate ocupa cu suooes toate aceste posturi, în interiorul gru
pului naşite tendinţa la aCJeştia de a ocupa posturile mai uşoa,re, odată
cu ,aceiia de a sr.ăpa de cele grele. Ou timpul se creiazăi o eDarhiie: Ulilff
detin rmmai muncile u:şoaire, alţii - cei noui - numai pe cele grele.
In plus die aista, tot aistfel cum afară de grup rămâne delegatul, care are
de ,acum atribuţiunea de a angaja muncă, înăU+J..trul rămâne ca supra.
veghetor şi răspunzător, omul delegatului: Capul de poştă. · Aoosta de
fapt f'ste şeful de echipă.
.
.
La o erarhie a funcţiunilor corespund:e şi o erarhie a plăţilor. Cu
acordul voinţei grupruludl 1 Nu. Nimeni nu vrea mai puVn, maii ale,s
atunci când majoritatea primeşte mai pntin - ci cu voinţa unuia sau
a un.oria: a delegatul'll'l. şi a capuluJj saJU capilor de poştă, aj'Ufaţi de mun
citorii vechi.
·Lucrurile ee complică şi mai mult fosă prm C'Unoscuta «cheistill'Ile a
soulelor». De obÎiciei sculele ,ruu sunt aduse dre delegat; ele surut cumpă
rate din cotizaţiunile ce membrii grupului varsă delegatului, _. de voie,
de nevoie. In feluiJ. acesta ele devin propdetatea colectivă a. grupului.
Ca în patrimoniul comercial, şi aci sculele trebuesc amortizate, înlo1.mite la nevoie. Deci din plaită se percepe muncitorilor o taxă die uzaj
de scule. Cum. îngrijirtor de soole şi peroeptor de taxă este delegatul şi
r.arml de poştă, a.şa cum ei uzurnă contractul de muncă, tranformându-1
într'Ull!Ul de exploatare. tot astfel uzurpă propdetatea colectivă a scu
lelor transformând-o în proprietatea lor personală. De aici uzajul de
scule este 'încasat în benieficiul perisonal al delegaiulUJi şi ,ai capului de
poştă. adăug,a,� U'Il•ei alte taxe de «chirie».
Pentru vicie,,rea con'Ul'aotrului de mUlll.că de port şi a condiţÎ:tllllilor
lui mai con1Jrii1buie şi alt lucl'IU:
.
.
M:unm de port �te o profesiune dar nu se cere pentru ea carte
de ·capa:ciJuaite .şi nici nu se îrutâmplă ca un nou venit; ea.re n'a mai lucrat
.a.r..ea-stă muncă să nu·,se prlÎ!cea;pă să facă chiar nimic dintr'însa; lu.crează
încet, mai gu.·eu, dar tot lum,a.ză. ·Avâllldu-se aceasta în vedere, pe deo
•Pa.rle, ilar pe de alta, libertaitea de a munci, oferta mânei de lum-u îri
porturi e tcitde.auna mâire ş:i în special dcl.a o anumită Clţteg,opie de mun�
citori, muncitoriifZotanţi, s-upranumiţi în limbajul curent al diokerilor:
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«cocori». Aceştia nu discută corukootul de muncii îl aoopetă, şi în ooiace
prjveşte salrueiul şi în ceiooe priiveşte postul unde să muncească. Pentru
acestea; oamenii vechi di!Il g.rupul de muncă, din societăţile de muncă,
constituite din mai multe g.rupuri, de acord cu delegaţiii şi capi� de poştă
sn pun ele acord să facă un Tegim special: plată mai puţină şi lucru
mai greu.
Dacă abm1denţa mâ:rrei de l1Ucru creiază această ine·galitate în inte
riorul grupului sau societăţilor de muncii apoi ia creiază o concUJJenH.t
�eerbă faţă, cu cererem mânei de lucru.
Jntâi, un port mame poate primi mai multe vase deodată şi la fie
car,e vas să fie necesar cât� 5-6 poşti; aceste vase pot aduoo marfă
pootru .a.g-entr sau neiguistori diferiţi; ace-şti negustori au încredere
în delegaţi diferiţi. De aci se nasc şi se întreţin grupuri de muncă di
ferite. Un grup de muncă ou Ufl1' dieleg,ait oo are încrederea unei Oas"
comerciale, nu poate trăi numai de pe urma traficului pe ea.re îl .fa�e
această ca,să. Li fel şi cu celelawte. Vasele nu vm zilnic în port J.a toate
CasEie şi deci pentru fiiecan.ie gl"'up. De aci s-e naşte o goană nebună
a delegaţhlO!r gl'!upurilor de munciitorij oontm diobândireai încrederii ş�
acapa1'al'ea dPscărcăr.iti şi încărcărilor d e vase, dela Oasele comerciale.
Supralicitaţia se naşte, preţurile aicel(ri,aşi munci variază dela o zi Ia
alta şi _cu aoen.stă vamieta-re, �spare piuttinţn. de control a contractelor,
plus că prin concurenţă miuncaJ devine prost plăti-tă.
Jn aceste împrejurăr1i, g.rupurile de muncitori se formoo.ză, se re
formează se clieformează, în fiooe moment. Muncitorimea dev:im.e o massă
amorfă ce nu prezintă. nici o stabilitate. Singurii. de sine stătători şi
eruri beneficiază de această stabilitate sunt deleg·aţii.
Acea,sta e profesiunea muncir de port, cu cariacteri.sticile şi situaţia
ei de azi.
Cu «-deleg'.aţi» ce devtln e:x;ploaitafuri; cu «lu·c.rători vechi» ce devin·
pr.ivilegiaţi; cu <�cocor.i» oe devin exploatati: cu grupuri ce se concu
re,,a2,ă; cu mobilitate de contracte şi de condiţiuni, laJ- cam:i: se ma,i adaugă
o cil.asă «patronală>,1 aceia a 'Agenţilor de vapo,are, ce e jn flllJJ)t ni.lm.::ti
:riep,rezentantă., cu interese deosebite proprietarilar mărfii, munca de
port oferă un câmp larg- de estoreaţiune şi mizerie. uno.ra, de înşelă
ciune · orddnară, trând'ăvie parazitfrsm şi corupţie, altora.
Se vor într�baJ unii: nu există, legi' pentru .a înt:rocluce - regulă în
ac©stă anarhie T
La această întrebare JJJe vom forţa să răispuntlem în pag,inile ce
'll!rmează.
1

IJJ. - · CODUL

·

CIVIL "91 JfUNCA DE PORT

V om ID,făţişa mai înrt:âi munca de port în faţa codului civil.
R0.g,imul pe oarn acesfu 11 crmpune este aoola al libertăţii dfl' con
vrntiun1e. adică acel ce există: actualmente; regim <\411."e carrn.,oterizează
individualismul econJOimic şi sociail..
Principiile Coduluii civil în: materie de muncă sunt archicunoscute.
Ele se! trag dela: Revoluţia frianceză '(Decretele din 2-17 Marltie 1791)
CH'ri s�bilese: «va fi liberă o_rice .�t:,;;oană. de a f':°e negoţitl, a, exercita _,/'..,
\
artq sau meseid1a;-41e_ac1,t§. q 1.:a g�si cu cal.§.�f----·----·--/
n
\ pH•tesi1)/ne,a,
>'î Declair<1-ţm.nea ckeptu!rilor, omului ş1 cetăţeanîifur dm acelaş an.
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principiul este Teluat în următoaroa. formulă generală, devenită 1s
tcr:ică::
<<Libertatea consistă în a putea face tot cewce nit aduce vătămare
oltora: astfel exerciţiul drepturilor naturale aleJ fiecărui om n'are alte
margini decât acelea cari asigură celorlalţi membri ai societăţii pose
siunea acelora-şi dreptitri». Aceagtă formulă este emi�ă, după ce mai
întâi în :pire:ambulul Decl:airaţiuneiÎ., se stabi]eşi:e că «jitrandele, şi cor
porntiwnile de profesiuni, arte şi meserii s1mt desfiinţate».
Doi ani mai târziu, în Declar'aţiunoo din 24 Iunie 1793, revoluţiulllea
frn.noeză stabil.este în ce.iiace priveşte libertatea muncii:
«Nici un fel de muncă, cultură, comerţ, nu, poate fi interzisă in..- --·-------••·------..--dustriei cetăţemlor».
,
Du1pă declarrş,ţiu,nrea .Aldlună:r'i Constituante din 24 August 1790 se
stabileşte că aceste wincipii vor face obiectul unei leg.is1:atiii speciale,
«unui cod qeneral, de legi simple, clare şi apropiate Constituti1mei» î1-;,
1800 se adună prima comi1siunre pentru aJicătuir:ea Codului ciJvil iar în
,
1912 aiClesfa, inspirat diin aooste prineipii este p-romulg,at. __
'r.airiai noa:skă ru a!douitat acest Qod în întregime. .....--;,__,_�
Precum vedem, principiile codului civil au isvorât clin neoosifate,a
ck n, aboli vechile asociaţi,uni de meşteri, meseriaşi. etc., Coroomtiunile, /
cari �r.in �xi:stenţ,a for creia,:u două rele: mo;11opolu ţ mun,cJt�-ca:sfoJ cor�.
r)
, va1oa:rea lThemaSL..
po1·atnmro. Ele nu erau atât de mult m1sm-rate alin
{_
muncii - libertate ce nu: fusese înică pusă la încerooxe, ,- -câ.t din "deJ
fec:tul mcmopohdui muncii.
(De te-ama reinstanrărliii acestui monopol, a fost creiată sub' ins
pir�.ţia d�irect. ă a revoluţiiei fra.nceoo, vestita! lege Chapelier cwe oprea
muncitorilor dreptul de asociatfarne).
.
Isvorând direct ain prineipifle revolutiei' si Codului <',ivi,l franc0z
ce prevede în mirvinta muncii. în g01rnra:l, căci special de munca de
p-,')rt nu· poate! fi vorba - Codul român.'1
Mrui întâi două. lUJcruirăl, aidoma lrna.t:e din art. 1780 şi 1781 ale legii
nnpole01t1iene: «nimeni nu poate pwne î1:1, serviciul altuia. lucrările sale
(frr:ât pentru o întreprinde-re determinată sau pe un tim'JJ mărqinit»; şÎ:
<<natronul se crede pe cuvânfol său pentru, câtimea salariului, pentru
plata sal,a;riului o.nitlu,i exrJ!irat şi, pentru, aconturile cl;ate pe anul
curgător» (ar. 1471 ,şi 1472}.
Artiicolul pr.im, oare în redacfarea s:-i prive,şte nu· numai pe mun
cit.ori dlar pe toţi sa,lrud1atii la u.n loc, ar fi in.intelig"ihil; pentru noi. azi.
<Jiacă nu ne-am ami,uf;i că sub regimul cornoratiun:ilor printr'o vecbP.
lege t0t frnmceza, - ce . a in'S'pirat şi tă:ri]e' Române. - PR.tronul putea
opri pe muncitor ]a litl'Cr'll, cât voia atunci cân'Cl făooa. dova/dia-Şi aceasfa
puiiea s'o facă oricând - că i�a avansat bani.
Articolul al ,dorlea, menţinut şi azi în codul nostru. p1'1in derog-<1rs
la re,irule1e ord:i:niare d� probă în justiţie, creiază, din eontră, numru, m'lm
citori,Jor, o ne-driepta,te fl:aJ::,<>'l"antă.
In afarăi dte aceste ptreve<leri, cari realmente nru pot fi1 de nicil un
ajutor muncitorimiei, ni-c,i cefoi de port. nj1ci oo1eilalte, Codul civil ro
mân. la Titlul · VII. vorbind diespll'e contra:clul de locaţiune, se ocupă
şi desJjre contractul dle muncii, în: fruul următoir:
. Aril. 1412: «Locaţiunea lucrărilor este 1.tn contract prin care una

j
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din părţi se îndatoreşte drept un preţ determinat a face ceva pentru
cealaltă parte».
Mai depax:ţe, art. 1413 stabileşte aparte contra:ctul de looaţiune de
muncă sall\ de serviciu, de contJra,ctul de antmpriză - acestia din urmă
fond c,ar,aoterizat prin să'Vâ.rşirea unei lucră.ri drept un preţ deiteraninat,
oâncl mruteria[ul se · dă de aioo1a «pentru. crure se execuwază lucr,area>),
şi. apoi se fi.Koază 1a wrt. 1470: «există tre� fei11,ri de locaţiuni de "ffucrări
în serviciuZ a�tora; aceia a cdrăuşilor sau, căpitooilor de corăbii, prin,
care se .însărcinează cu tr{lJYl;sportul persoanelor sau a lucrătorilor, şi
aceia a intreprinzătorilor de lucrări».
Aceste câteva arli,cole sunt singurele cari vorbesc. despre muncă
în Codul civil.
Distingând· numa;i contriâictul de eă,răuşie şi contractul de antre
priză, -'-- pe oare· legeiai le confunclli mai a:1epcide doeât le distinge Ccilul 1aisă să ·oo amesteca sub contractul de locaţiune de serviciu, ·toate
celelalte tipuri de contra;ote, cum sunt: contractul de ser.viciu propriu
zis - contractul de -servitori, prin cru.-fr aceştia se pun! la, dispozitiv
nea persoanei; contra:ctuil de fa1:dustr;oo, prin care salariatul este un pro·
f.esionist şi se angajează, nu pentru o persoană, ci pentru o mtrep:r-in
der1e; contractul de muncă/ - cum ,eist� acela al muncii de port _:__ prin
caive o peirsoană se ang.ajearză, chiar dacii. nu e S'ocotit proifos\Î.onist,
pentru o mumică con-tinuă oa.Te ·este detaşată de serv:iic.iul personal al
patronului; în fine, contraotul de comandită de muncă, de echipă; con-•
tn1otul de antrepriză, eto.
:'I1oa.te aiooste tipUJci il!l/1Jră su,b titulatura de Qont.rnct de locaţiune âe
serviciu.
Priecm.m_ v�dem, ilot 3JCj :itntră şi conti-actul de mtm·că de port.
Oe regim au arceste ,c,ontrac.t'e T
·
Respectâo:ld principiul lilbertăţ,ii muncii, aceRt contract fiind o speţă
a convenţiunilor sinal%<J'Jllatiice, pentru ca să fie valabil, oore validitatea
ccnsimţământului de ambele pă1ii, - validita.te recunoscut,.f prin vojnţa
liheră · de aJ se .supun,e la avantajele şi obligaţiunile cei orieiază un
atare contract; excluderea de erori; de violenţe •sau de dol, capacitatea
de a contrE!,cta, ,exisţenţa lmWJ obiect ,sigur şi a U!Thei cauze licite.
Cu: alte ouvmte, 'llln muncitor, pentru a puteaJ contracta muncii la
un patron, trehui,e să saltiisfacă următoarele condiţiuni: să v,oiască să
· se angajeze; să Î'Illdeplinească cond�ţiu:nn.e angajamentului,· ilot astfel
cum trebuie să voiaBcă. ·ş:ii să în'd.eplinească aceleaşi condji;ţiun:ii pa'Wonul;
iar- contre.iotul pentru a fi valabil, trebuie să fi.e un aicit isvorât din
a.cordul rucestor două voin.ţi libere, să fie făcut pe un termen sau pentru
o m1mcă ,anume, să nu cuprrin!dă erori sau intenţiu:ni de înşelăciune,
să prevadă un beneficiu =pentru patron: acel al muncii şi unul pentru
.
. .
muncitoT: acel aJ sala,:riruiLui.
.
Răşpunzătorii de oonse:cintele.oontractului sunt părţile contmctante.
In baza acestora., nimeni şi p.rin nimic _nu e î.n drept � opri pe un
muncitor să muncească la executairea unui astfrel de .angajament; nimeni
şi prin nim�c nu poate obliga pe un agent · comercial, un patron, etc.
să ang,aje.ze 1a muncă, pe munojtorul pe care el nu-l. vrea şi-l crede
incapabil; în fine nriimren:i, alt decât părţile între ele şi pr.in proprriu
consicrnţ�mânt, nu poate dicta condiţiunile, de muncă, .de salariu, etc.
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!A!oes.ta e regimul JegaJ. pe .oare oodul civil îl impune muncii . de
port,
oa .şi oricărei mUJil.ci.
·
Că în munca de port CO[lrlaciele de descărca:re şi încătcare de vase
nu ise fo..o i'111dividuial intre fiecaire muncitor în parte şi: Ag.enţiie sau oo
rnercia:nt, a'Ceasta nu intereseaiză legea. Chiar atunci -când cpntraotul
de mllil!căl este făoot die u.nwl singur în nUJm.eJe unui grup, Codluil civdl
socoteşte acest contract, contmaict individual, având ccmsecinţele unui
atare act. Astfel, în f.aipt, muncitorul rămâne răspunzăto[' pentru p:re1s
tarea munci:Îi salie faţă d� patron i1ar patrnnul rămâne -răspuillzător ·
pentru plata salariului f.a,ţă dk:i f,iecrure muncitor în parle. Dacă în fapt
nu se petrec astfel lucruri,l,e, e•ste din cauză c.ă muncitorul prin voinţ..1.
sa, fi� expresă fie tacită dielieagă puterea sa cont.raiotua'lă u'IllU!ii om care
lucrează în nume1e său oăruiia şi patronul, prin încrederea acor•dată, îi'
dă <1 par,te dim putel'ea: s.a aooitractuială, aşa încât prin voinţa părţi;lor,
«Deliegaituh se af.lă investit cu o putere şi o 1ăspund!ere luaităJ dim sar
oint1. celm doi eontracl:anţi.
Pent$. ,a vedea cail'e sunt consecinţele acestui regim nu av�m decât
să priViim J.a munca d:e pont de aizi, UJillde jocul contractelor şi în formă
şi în fond
, este cO'Iltinuu, îm. roate vairiaţiunile saile.
Dreptul de liibertate nemărginită a muncii pe care codul civil il
gamntează - drept oremt, cum am arătat, de teama monopolului de
m1.:noă - aJ dat naiştere la o concurenţă nu mai puţin nemăirgin1tă, între
muncitori. Legea de a1oom:ă -,- legea, cererei şi ofertei - ajunge să vici,eize
în fond însăş:ii contmctul: De unde acesta, pentru a fi valabil, trebuie să
fie expresia voinţei libere a păirţilor, el devine, mai des din partea mun
oitorilor, un ,aict impus d!e condiţiunile. economice ale legii cererii .şi
ofA-:-tei, sau în tot cazul, un acti de renunţare la voinţă. Concurenţa
trere mult ma;i departe în câmpul mllll!cii, decât 1în câmpul come11cial.
Dacă aci 1egiea formării preţului, în regimul libeflci! concurenţ.e, nu
ajunge decât arareori şi în momente de nesănătate a intreprinderii, sub
preţul de cost, î� domeniul muncii însă, legea formării sial:ariului tre!ce
'În totdeauna sub preţul minim de exi<:1tenţă.
Af;a se explică concuflenţa legală a tuturoir acelor grupuleţe, grupuri
şi societăţi de muncitori de port, cari se bat 1a uşile agenţiilor şi la
pnnţile, vapoarelor, cari de· cari lăsând
mai jos sub tarif pentru ·con·
·
·
tractarea· miei munci:
Nu numai licitaţia dar· supralicitaţia aceaista, ar� o consecinţă
enormă •sqcială. şi naţională : şi pentru degeneraTea 1:assei şi pentru
dezaistrul morial p\e oare îl provoacă.
Regimul liberei tranzaicţii are însă, în special pentru munca de port,
şi alte consoo�ţe incalculabLle.
.
.
·
Am văzut cwn el cr.e.i.ază prin, <<voinţa» delegată - care da,tă fii.ud
ignor.anţia muhcitorimei, este un act de· forţă - intermediari; am mai
văzut cum munca sezonieră, pe de parte, şi necesitdea existenţii acelor
grnpuri şi grupuleţe în munca de port, pe de altă parte, c11ei.ază o fluc- ·
t11a,ţie de muncitori şi o formaiţie şi o deformaţie de grupuri, de angaja,1r.(mte, dela o zi la alfa, toate aoostea nu fac, prin lipsa unoir posibilităţi
de c�ntrol; decât s�t întreţie o clasă ,de inteirmedi� .par-aziţi'·cari ex<3.I"o�.
·· . · ·
· .. ·
checază muncitor:irnea până la v'ampiri8m.
.
· .
· · Tot din· cauzia liherr-ei tranzacţii !în câmpul muncii, în porturi ş.e _Ip,ai..
iYe;:te un alt neajuns: concurenţa mânei de lucru.străină. Fiind pI;imrul
pnnct 1 cate străjnul intră şi prima mese1;ie ele cai-ie, chiar dela debar-.
:n
1
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cader, fătră să cunoască hmbă şi meserie, S'Uilt capabili la rigoare �'o
facă, găsilild g-at3: «delegaji» die mll?-� s�-i ang.aj�e �entru ava�,ta�ul
pf> l'.are aJCeşha h-1 acorda de a p1'lII11 orice condiţmm de muncă! ş1 de
salarizare - muncitorii stră.ini pun ades în somaj pe cei naţionali. For
maţiunile'de grupuri de muncitori·de port, străini, sunt sprijinite foarte
ades de autorităţi, pentrucă aoost.ea nu fac grevă şi ruu sunt turbulente;
"nu pretind drepturi».
In finie libertatea mruncii, duce prin abuz de libertate, la monopol
re care un 'To'IOO.cb.et şi un MaJleville nădăjduiau la alcătui11ea Codului
Napoleon să-l înlăture. Şi aceasta se observă mai mult în munca de port:
prin legături oculte, prin .�<delegaţii>? m�mcitorilor şi delegaţi_i �� enţiµorr
de vaipoare, unele gr'upur] de munc1tCXl'l sunt puse la c.arantma m timp
ce altele mai angajează şi ne-hama:li, oameni fără căpătâi - să lucreze.
Prin curentul de după război, direct opus principiilor codului civil,
Cl{'l puţin în ceiace priv�te munca, a pătrtms cu,o ideologie aparte şi la
noi în ţară, s'.a făcut ceva în Româlnia pentrh.1 înlăturaJ.·oo. unor oonse
cinte atât <le grave1
S'a încercat vre-un mijloc pentru scoaterea contractului de muncă.
din' fl'eg.imul contractului de locaţiune - regim jUJSt numai la romani,
unde sclavii, sing-urii cari munooau - ,e1�u obiootele ce puteau fi în
e
chiriate, ale stăpânului1 S'.ai încrcat,
pn.in limitrurea consecinţelor lâ.
herei concurenţe, să se creieze contractului de muncă reguli apa1-te1: S'a
încemat, în fine, pentru munca de port., unde contr:actul de muncă arei un
tip cu totul S!p.ecial, - nu cu oonE1.ecinţe inclividua[e ci colective, - să
i se dee alt statut decât ool al codului civil 'f
S'au încercat şi la noi două mijloace de remedic1"e : .sindicatul p!I'O
fesional şi Contriaictul colectiv.
Intrucât acestea ll])jodifică, În'. munca de port, consecinţele oontrac
folui indiviiclua], încheiat \în libertatea de convenţiune1i

IV.-SJNDICATUL PROFESIONAL ŞI CONTRACTUL
DE MUNCĂ
Am spus î.n! treiacăt că !1'egimul de libertate a muncii em socotit in
ccmpatibil cu libertatea de .3JSOCiaţiune, de făuritorii Codului civil.
Niciodată însă apologiştii acestei libertăţi, ai egoismului individual
în luptă până la oo;r;harie, n',au înţeles că poate fi vorba de 1altă libertate
de asoci:aţiune decât aceia ale cii,rui consecinţe le aveau ,sub ochi, la eşirea
lor din societatea feudală: aceia�a corp<>Iiaiţiunilor
privilegiate şi mOlllo'
i
!
polizaito.are.
.
·
Că liberalismul economic v'a fi capabil el î.nsuşi, într'o; bună zi să
st11bjug,e «cetăţeanul liber» capital:iiSmului -stăpânitor; să facă din simplul
joc al libertăţilor individuale · o cursă ce duce laJ renunţia:re,aj libertăţii.
el'/a un: lucru mai P'resus de prevederea celor dela 1800.
Abia în lungul secolului al 19-lea, trecând pe deasupi,a; mişcărilor
dela 1848 şi 1870, în urma desvoltării rapide� maşililismului şi consecin
t�lor sale, se pune, în mediul burghez, chestiunea libertăţii de a;socia
tnme, su� forma dreptului sindical; nu pentru creiareaJ inega;lităţii mo
nopolulm, ci pentru apăriarea poziţiunei, egale, a muncitor;imei, în libera
·
·
•
controotare a muncii.·
Poz!ţiunea de egală şi liberă parte-, 'm oontrootul de moocă, a: munc1tortulu1 ,devenind dil1) ce în ce mlai iluzOO'ie, pe măsură ce sl:lilariatul de�
•
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venea, din ce în ce mai numeros şi prin aceasta mai' amonim într'o între
prinde11e, unde şi patronul dispărea în umbra: uz� şi a oa,pitalului pe
acţiuni, s'·a recunoscut, întâi în interes,ul resbaibiJÎ!rei echităţii contrlac
tului de muncă, necesitatea d!reptului sindroal, şi apoi, legalitatea
n.cestuia.
In Franţa dreptul sindiool este roounoscut ipe cale directă prin legea
din 21 Martie 1884 şi legiferat abiia prin legea din 1 Iulie 1901.
La noi în ţară dooptul de asociatiune ca principiu general era recu
IJoscut prin Constituţia veche cli111 1866; clrepful Slindical însăt nu a fost
recunoscut decât din 1909 încoace.
Legiforare.a acestui drept totuşi nu s'a fă,cut dA.cât după război, prin
LC'g�a sindicatelor' profesiornale din 1921.
Pentru a înţelege şi mai bine poziţiunea acestui clre.p;ţ în România
orecum şi legăturile lui cu conhraclul individual din codul civil, e bine să
insistăm un moment asupria motivelor oari au slujitla admiterea lui aci.
Efectele dlooaistruoase ale libertăţi an'8Jrhice în care era,u lăsate să
pulsese tranzacţiunile muncii s'au simtit şi 1a noi în ţară, evident, în
oereurile conducătoare; ele s'au simţit însă mai mult în ţările apusene,
unde capitalismul industrial sporise şi mlOOalllizase ooeste efecte. Era na
tt:ral deci ca o luptă dârză să fie dusă! în toată) lumea pentru: cuce1fuea
între altele, şi a dreptului sindical prin cam se putea opune ool puţin,
c,1pi1Jalului, solidaritatea intereseilor de cla1Să.
La :iizhucnirrea războiului aJOOst drieipt nul era recunoscut decât în
H,tine ţări După război, � care el însuşi n'a fogi; decât o: consP,eintă a
HberaliMiiului economic, - factorii răspunzători, mai impresionaţi de
dezaJstrele ce le aveau: sub ochi, au .simţit nevo1a stăvilirii aicestei liber
tăti în toate domeniile, dar mai ales în cârrnipul producţiunei. Aşa se ex
nlieă că s'a ajuns la alcătuirea V(',stitului articol 427 din TraiJatul defa
"'"lersaiUelS (şi în baza lui la creiarna Biuroului inte.imaţionaf al muncii)
articol ce îndreaptă împotriva libertăţ,ii nelimiilaite de contractare, a C0dului civil. următoarele ţ>rincioii '.
l. - M'lIDoo nu treiburiie să :fliie considerată ca o ma.dă sai u ca un
0hi1Pct de comerţ;
2. - Dreptul dle asociatiume în vederea unui obiect neconfa,;n· le
gilor să fie rec:urroscu:t salalrliaţilor ca. şi patronilor;
3. __: Să se plătească munciitorilor :un safariu. asigurând un nivel
de viaţă eonvenab'�l a:şial ,c'um eisroe înţe1es· ,acesta faţă. cu timpul în fiecare
tară.
4. - Aidopilarea, zilei de opt ore;
5. - Aidoptarela UJllJui r'enaus de 24 are minimum oei Răptămână;
6. - Suspeindaireia mu!nleii copii.ltor şi. aidoutarela de fiooarr-e ţară, de
ob]jgatiuni timzând să! limiite.ze ocuparP,a tJinerilor penfr'U a li se permite
continuaT'ea edueaţi1ei şi d,e,svoltiarea fâtzică;
7. - Un salariu egal la o muncă ega;]ă;
8. - Trntai'e echifahilă pentru muncitor,ii străini n.flati î'Illbr'o ţară;
9. - JIDlfiinţaroo ulllUi se1'1Viciru. ,d'e fa1specţie care să' veghe-z,e la aplieare,n legilor de prot'e�ire .a muncii.
După oo fiecaire în -pall"OO •dilll aces,te pri ncinii a făcuit ob'iootul de
a,mănuntită cercetaire al Cqnferintei dela: Washim.gton. d11pă ce ��
formă ,dle proecte- n� coil'.llVe�·ţiune el_e an fost reico�anrlate tu��r _ţari
lor membre ale Biuroulu;i: lll1terni8,ti.onal a] mun(!11, aieeste pir:inc1pn au
fost admise în parte·, şi rd!e R:omâ:riia.
·
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.· PrimuJ principiu' CIU/ oore noi am Î:n!0eput să legiferăm ,a fost acela .
al lioerrt:ă.ţiii .sindi!eale.
· .A!dmis prin tolierrunţă moă dinainte de război, aicesta trnbuia re
glemenrtJat, limitat 111' un «obiect care să nu fie contrar legilor». Trebuia
făCU!t ruin el un stăViilrur ,aJ eifecoolor libertăţii de contr.aJciare .de muncă
indjv:iduală fără a limitai libentaiJeai i:ndivid'uală dar .şi fără a duce însă
la un e:imes de libertate oolootivă.
De a.ce;:;t drept sindical se ocupă Legea sindicatelor) profosionale
şi Legea persoanelor juridice, şi prin limitarea mişcărilor muncitoreşti
cofoctive, Legea oonflrotefor de muncă.
Legea Sindicatelor profesionale recunoaşte muncitorilor dreptul de
a se s:indicalirz;a, «în vederea apărării intereselor profesionale» _: inte
rese «limitate la însăşi natura lor: indiustriale, comerciale, agricole,
technice, economice, cultwra-le».
.Siln1dioa,tul mimcito:vesc, oonstituit cu acest scop, poate iruterveni
rn conima:citul de mUiil.·ciă, la întcheier-ea lui, pentruca substitumdu-se indi
vidului, sk'1b1 în faţa eaipitalului şi a legu cererii ş:i ofoirtci, să obţină,
·,
în contra,ct, pentru aoesta, condiţiuni echitabile de muncă?
Această p:ute:ve n'o aJre mdi�catul. Libertatea muncii este garan
tată şi· de Legea sm·d:icamelor :pirofasionale în aceiaşi măsură ca a Codu
lui civi.i,1. Menţinându-se pe aice:laş P<l"?n:cipiu, comra,ctul individual de
muncă; este oa şi pânlil_ aci, un act de voinţă personală a părţilor.
In 8JC€1Ste condiţiilliilii se :naşte :fii:resc întreba11ea. ,ce apărare ,de mte
r,es�� p1,ofesiionale poate :fiaJee ,sindiootul profesional şi ce poziţiune are
· aceSlt dlrnpit sind'iba!l Î'IlJ faţa principiilor codului civil î
Sindica.tul profiesional este, mai întâi, fu drept să ,asiste organele
auitoriziatie, 1a insp,ecţi1:i de mrnncă, să vegheze. totd!ea:una prtirn puterea
de simplă asistenţă, la aiplioorea le,gilor muncii; să se ocuipe de plasare
�nu d� ,alte lucruri de asemnea natură; să asiste în j111stiţie pe membrii
săi. Şi în fine, mai aro U:Il! ,direp,t de natură diferită: aoo1a de a încheia
convenţiuni colective .de muin:că.
. P,aate, ,sindica.tul profesional, merge în apărairea intereselori mem
btilor săi până în a-i.sfătui la ruperea: contractului de muncă, căutând
moc1ifioo.r,ea. condiţiun;i[or dlin contruct prin acţiune concertată, prill
·gi:evă· - acţiune sing11ră care ,ol)["ind legea cereirn şi ofertei air\ putea
d:uc(� la eg,aliz&r:ea forţe]or păiI'tifor .c,ontrnctante şi echitatea corutraotu
lui de muncă 1
Nu. Nu .an.�e aceaJstă punere. Şi• nu numa.i că n'o ar,e dar îi este
f
,
expres oprită o astfel de acţiune.
Dr.eptul de grevă -,- oare este un drept ce decurge din ins:tşi li
bertiatea muncii - este limiiJ�·t de un ch·ept a.I staJtului, :aoel al «inte're"
sului public», chiar atunioi când el este cerut să fie exercitait ,de cei în
cauză - nu de sindiealiJşti/i unei intreprina:er:i, ci de muncitorrii.i unei
iD1:rep1,indJeri de oarecare imp:ortanţă.
Org,anizaţia profesională deci n'are•nici: o putere as:up,ra închier�o;r·
MlJ:tr.actului .de munc>.ă.· Pe deasupra legilor ce se ocupă ·de derptul sm
dical, la n10Ji în ţaTă, rămân în pi,cioaJre, · în · câmpul mThll!oii pTin�ipiile
de liber.tate cu efoctele sale de supralicit'l.ţie ale Codului civil.
· Aşa fiind poziţiuruea dreptului s,irndri.C',al în faţa dreptului ciyil se
defowşite .cfola sine: dreptul sindical are câmp ele acţiune numai acolo
A
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'l(nde codul ci.vil
· nit prevede · nirnic şi acot<J wnde nu-l . co'l?,trazice.
cu nimic.
�tru � se preciza. şi ;'llai bine ac:est luoru, pe d
- eoparte, şi p,fllll.t;u
.a._ �Pfac
e_ chn dreptul sm<lical un <l-envat al pr:iro.oipiilor din dr.eptul
:1vil� prm legea p_erso��o� juridice, s'a introdius acest dirept sindkal
m randu'l �reptu�"l1,lar lll1ldlivitlual'.e, _neoocunoscâm:du-se de lege exercita�
rea acestuia decat a1ce1lou:: grwpwri de muncitori de aooiaş,i
P'rofe.sie'
·
cari dobânde,csc persoariă ju.riidică.
. .
Curu s'a apJicait a:cesi drep1t sindlical în munca. de port?
*

*

*

N�:eăeri ca în aceSJt dJomeniru nu se poatie observa ma.i bine nulita-·
tea de fond şi de formă ai Leg,ii smdioatelor profesionale.
. Am �ăzut cum în munca de port, prin natural lucrului, munca este
de grup ş1 nu de persoană; am mai văzuJt d:ea,semeni ·cn.1m •datorită, liber
t�ţii mu?,cii;, libe-rtăţii ,dei cont:r:.ac� de moocă,' ·mjooţiunei • .'cererii
ŞL ·ofe:rte1, eitc. eot., COilltraot.ele Jt0aica dell3l o zi la alta; .g,ru,purile de
rmmcit<;>:ri se a�că:tru,esc şi�
_ deisfoo...C10nti;11uu;. cum ele desol,idarjzeiază. pa
unu cooitira aliora; mnn toate
membrii aeele1aş11 p['Qfiesm, ruruncandu-1
ccncura la .oreiarea unei clase de, paraziţi car,i; jupuind pe muncitori, au
conving,er,ea bine înteme�\a:tă că liberitateia codului civil de care benefi
cj<B.ză este oreiată anume pein.in:T\l! ei. Ce putea a.ci a.duce Legea sindicate,
- re-pt UJD.eia
lor prof.esiorna:le1 Nimic ,d'eleât s-ă suipr,
· apuie o stare de d
d'e fapt. .
P,entru cime nu cunoaşite decât die departe munea. de port şi pri.cepe
ro.Iul sim-dicatwlui profesional - fie şi numai acela staJbiiliiit de lege, ---. ·
s'a:r păiriea. că n'ar exista alt mijloc mai eficace pentTu a imtroducei regulă
aci decât sin<licalizairea muncito-mor. Incompiatibi1e ou scopurile: lucra
tive şi pa.trimoniale, menite ,să] apere pe muncitori: prin ve-ghereR in' co
mun asupra apărări -acelor.aş i interese, ,sind:i!erutele profesionale ar
tn bui'. să .introducă reg:ulă şi echitate În' regimul anarhic şi spoliafor al
muncii a� pori. E'i b�, e ste din con.tr,a.
Sindicatul profesional aşa 0um îl stabileşte Legea, m munca de port
înccteiază de a mai fii 11.liil mijloc, fie. şi sfab, de oontrol, oum 1noote�ză de
a mai f.il o asociaţie fără scop patrimoniair ş� lucrativ.
Cum se ajunge la această irnvteiroore a roluh1i şi scoip;U'luâ sindica�
tulm profesional'/ Foa['te simp-1111. Am văzut cum munw, -de port, pTin
na.tura sa,. ,este colectivă; am mai văzut că oi poştă Sla'U un g,rup de
muncă se alcătueşte, în majcnGtJea cazurilor, din 24 inşi pe lâ;ngă care
se mai aciuiază rnunci•torii flo,tanţi. Un grup -a:stfel formait este de sine
stătători capahil să trăiască, ca o familie, dim. propria sa mruncăi şi venit,
într'o soJidruriibate luier:aitivă pe- car� deJ,egatul prin pute.riea-sa de con
tracfarie şi legăturile ·ce Ie are cu c1asa: P,8;-tronra,lă o per�eoţioneiază şţ o
apără. C e face din aicest grup,, Le�a smdicatelor prof- es1onale1 Un sm
diea,t in pJină formă; o persoiană ju:ridiiCăJ căruia îi deleagă �rOO! apă•
rării iil/te:reselk>r o,en&ale ale JXr.Ofesionişitilor oe-I compun. Smdwatul
are, în felu� aoesta, două fu?,-cţi�: ac�a)�1��a
rnun1ciiloru1ui de
m�
iniir''�-iia.1' care-l fo•rmează ş1• ace:i.' a a aJpararn
mrupuluti.
a
tivă ' bioloo-ică
O
'
E,
•
a}v
smF
a,
re
t
e
es
tereselor profesionale, cre:iiată ,de lege. Prima f unop.une
ţită în fiece moment; a doua, confuză, pe?tru muncitor, cum .s�ţ conf�e
efe<."tie:le solidairi.tăţiti., într'un siillldlicat croit dupăi oalapod'Ul LeguTrancu.
1
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Aooa1Stă 1supr1apunere de riolul'l, face pe mUillciitO!r:ul de pp·rt, ign.o.
rant, (70 la sută nru· ,ştiru. carte) să oreiadă că sinclicatu,l este org(lfYl,izaţiit
-ne<1, impuaâ lor delege,pentru intărirea grupitT!Uli de muncă: c:r.eia:t in
scopul de a lua ml1J1Că şi în a:fiail.'ă de oore ruu poate 001n!broota muncă
nici un munciitor. Este lesne ,dJe înţel,es ca deiv�ne cu o astifol de, mentali
tate, «delegatul» şi ,comitetul sindicatului când La rându-le aceştia cumu
lează funcţiunile de oontra1ctiaitori die mlll11Că!, sau capi de postă. Pentru
muncitori, acfştia su.nt impu-terrviciţii legm în f1.mcţiunile ,lor de con
tractatori � de capi de postă; cari au o virfote legală în aceste func
ţ-i,wn.i pe care c�ilalţi n' o ait. Este ,atât de· ÎIIlrădăcinată aioeas,tă confu
zinne Îlllcât chiar cârud se î111tâmp,lă pjlâng-eri din parteia mulllcitm'iilor
contna abuzurilor «deleg,aţi1or�> acestea sunt îndreptate totdeauna, nu
con1ra conitr.::!-otatorul111i de muncă eaire abuzân:d ,de delegat�woo de vo�
inţă dată la facerea ,contractului de muncă din piarliea gJiuWJilm x şi-a
însuşit drepturi aparţinând aoostwia, a� contmai «dielegia;tului» de sindi
cat şi SIÎndicatului. Am văzut dizolvări de sindicate, pronunţate de tri
bunale; nu pentrucă delega.ţii a111gajâJll,d mlmci pjentru mem:brili' aces
tuia au depăşit scopul legal al Sindicatului> ci p@ntrucă contma.ctând
m1U:-că aceştia, au frrusitart; pe ·OOlilaJlţii.
Confuzmi aceasta între II'ăspunderea unor contraict..'Ulţi de drept
cmnun şi g88'1:ionarii 'UJI1011· asocia,ţi!utni de drept sindical pe car:e o fa.ic şi
judeeătoriJi, - 1a fel de ail.1.ifol oa ş� org,anele Ministerului muncii, •
confuzie oare aire la baiză supmpum.erea in,erent.-1 a celor două fum,ţiuni
de caire am vorb:iit, tîn muncile de port, - dovedeşte pe acest tărâm, nuli
tatea pir:in l�psă de staforn.ic:iTe definiti)vă a dreptului s:indioal.
-D:reă urmărim însă oo se petrece în sânul unui poirt ca Constanta,
unde g,rapur;ile de muncă, împ:ărţite p,e Dane, trec de 20 -şi slliilt pe
drumU!l die a-.şi creia fiecare sillldicatuJ. lor (unele şi 1'.au Ciieilat); dacă
observăm cum se comportă sindicatele de muncitori deja ex:iistente; dacă
Î'n fine cunoaştem toate manevrele şi injoncţiunile ce se fac în numele
sin<licartruiliui profesional - fără a mai vorbi de hoţiile făcute în IlJllllele
lui, cu fondurile de întreţinere şi «iadministraţiurne» - vom fi nevoiţi
să dec1arăm, că nu numai că Legea sindicatelor p,rnfosionaJe nu aduce
nimic în favoarei:ţ, orgamcizării şi apărării muncii, de pont; <l:atf." este
chiar vătămătoa,re intereselor munaiitorilor.
E destul să spunem în această privmţă, că muncitorul este obligat
s{i: intre într'un astfel de sindicrut de mllncă dacă vrea să, trăiască.
. Din cele oe am re]aJtat până aoi, reiese neîndoios că cal puţin în.
ceia.ce J)riveşte munca de port, sindicatul profesional n'all'e nici o putea:-e
de ,a rio:ioa pe pioior da egalitaite, în condiţiuni de egalirfla.te, claoo. mun-•
citoare, a.lături de clasa patronală în faţa contractu1ui de muncă; .că li
bertatea excesivă lă.sată de Codul civil angajărilor convenţilunilor de
locaţiune de serviciu, îşi frruce., ca şi mai înainte, joc oosti/.nghe:rit prin legea cererii şi ofe.rte!i) - în existenţa din ce în ce mai m.izerabil�
a muncitorului d:e por,t; că prin altoirea d,reptului sindical la rădăcina
principală a dreptului cirvj:L se creiază o distincţiune qUJaSi-fictivă, ·
impercep,t.iibilă pentru maiSsă, din aicest drept, în timp ce prin întă
rire .legală se dă ex.iistentă mai mul,t decât reală unei clase ,die spOll.iatori.
Ne mai rămâne acum de· văzut în ce măsură cOIIltriaictul colectiv
poaite îndrepta răul izvorâit din aces;fJ sist.em ·ae legi şi principii.
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V. - CONTRĂCTUL DE MUNCĂ $1 CONTRACTUL

COLECTIV

U'n ,drept pe care îl mai au sindicatele pr'Ofesiooole - dreptul cel
rr.ai însemnat în ceiaoo priveşte cont.Tiactul de muncă - este a.cela stabilit
în art. 32 al Legii respective şi anmne : «sindicatele profesionale de mun
citori, recunoscute ca persoa;ne juridice, în afară de avantajele acordate
p1 in cap. V, se vor mai bucura şi de acela de a \mcheia, fie cu patronii
izola.ţi, fie cu asociaţii de patroni, învoieli colective de mur!lcă » .
Intr'o formă directă, exsitenţa legală a convenţ1unei colective refe
ritoaire la muncă este 1riecun-0scută prin legea .Conflictelor colective de
muncă din 1920, la art. 14, oare stabileşte : «Iru. cazul când s'a ajwns, la
Wtb acord, (în comisiunea de conciliaţinne a1 unm confl,iict), hotăr4,rea
consemnată în procesitl-verbal este obl�gatorie pe timpul pentru care
a fost lua,tă, în toate întreprinderile atinse de conflict, atât faţă de pa
t_roni cât şi faţă de toţi salariaţii din categoriile reprezentate îrt litigiu.
Dacă părţile n'au fixat vre-wn termen de valabilitate a acordului în
cl, eiat, acesta se va considera valabil cel puţin 6 luni dela data procesu
l-iii-verbal. Convenţiunea rămâne în vigoare şi dupâ expirarea acestui
termen, dacă părţile nu hotărăsc' denunţarea ei. ln caz, de denitnţare,
procedura legii de faţc'i e obZ.igat011ie nitmai dacă părţile nu pot cădea;, de
acord asupra nouţlor condiţiwni de muncă.»
Oe ester aceBJStă convenţiune, de care se vorbeşte în ambele legi, în
ce măsură ea poate modifica baza contractului de muncă şi, lîn fine,
cum se aplică ea în munm de porU
Muncito.rU de port îşi înQhipuiesc, şi cu ei o seamă de alţi munci
teri şi chiair nemuncitori, că convenţia colectivă relativă la muncă, zisă
din greşeală, şi convenţie colectivă de muncă, este în adevăr, b convenţie
de muncă. Este g-reu: să convingi un muncitor de port că în baza unei
convenţiuni colective relativă la muncă el nu se aingajează lru nici o
muncă şi nu-i rezultă nici o plată, precum e greu ,să-l fooi să-şi dee seamă
c.ă. jur:iidiceşte, ded:esuptul acestei convenţii există alt contract - pe care
nu-l vede t:ipăr· it nicăeri - contractul de muncă 1aid�vărat, care-l anga
je&ză de data acea.sta direct, în toată forma, cum prevede codul civil,
pentru o muncă determinată, fa o per,soană determinată, ebc.
Şi pentru lămurirea muncitorulu,i de port, ca şi pentru a fixa şi mai
bine trolul pe care-l joacă convenţiunea colectivă relat:iivă 1aJ muncă faţă
dei contractul de muncă, e necesar să definim aci acest contract.
Codul mun.c:ii român, oare a fost votat .da[' n'a fost p,romulg-a.t,
spune : «·convenţiu.nea colectivă de muncă este învoiala scrisă privitoare
Va condiţiunile de muncă şii salariizare, încheiată, pe deoparte, de unul,
sau mai mu,lţa patroni (antreprenori), de grupuri saw asociaţiuni de
patroni, şi pe .de altă parte de asociaţiitni profesionale sau grupuri de
salariaţi» .
Codul muncii francez, mai compJ.oot, la art 31 oop. V, mai adaugă
al o definiţie aidoma celei româneşti : «Convenţiunea colectivă de mimcc'i
determină angajamente�e reciproce luate de fiecare parte şi în special
anumite condiţiuni pe care trebuie să le îndepliească contractele VJ:e
mitncă individuale sau de echipă pe ca,ri persoanele legate prin conven
ţinne fie între ele, fie cu terţii, le încheie pentru felif,l mu.ncii care face
r,hiectul convenţiunei co"Cf,ctive. »
Rezultă deci că după Codul român ca şi după ool francez, - de
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acord.·ou toţi doctll'inarii .în malterie, .,_ că Convenţiunea1 colectivă de
muncă se încheie în prealabil -formării contractelor de)niwncă; _că este
deci o instituţie -care reglementează condiţiunile de muncă ante-nor: for
n,ării contractelor de muncă indivduale sau de echipă, la ea.re �estea
se vor conforma, posterior, pentru cazurile unde· există con:ve,nţia..
Având ooracte:r:ul convenţional, e-a trobuie, ca şi în contractul de
· ·
muncă, să· fie 1rezuJ-tanta acordului de voinţă a părţilor.
·
Di1pă legea noaistră, conve-ntfa colectivă relativă la
din
· muneă derivă
,
· codul civil.
'
In ce măsură· n.ceastă convenţiune poate modificn:_ baza contr actului
de 1-mmcă piI'opriu zis 11
Să facem câteva remarce în preaabil:
.
· _Mm întâi, convenţiunea prezintă câteva caJităţ.i pentru co-con_tractul
i
·mtmcitor:
· · ..• • · · ·
_
· .•
Solidarizează pe acesfui la o acţiune ooncertată;
Odată IÎ,ncheiaită, impune o uniformitate de salahu şi -cori<l,îţiuni;.
Creiiază prin t:cnciliaibulele p1remergătoare convenţiei. o atmosd:eră
··
de echitate. ·
Toate aoostea tind să doo co-contractantului muncitor locul său egal
· şi Ic:,o·al înaintea contractului.
5onvenţiline,ai colectivă după legile noaistre are însă câteva viţii
do fond:
1. Ca şi dreptul sindical - care e mărginit pentru muncitorii din
trans,portwri, prin lipsa dreptuluj, de grevă, - convenţiunea colectivă e
mărginită pentru aceiaşi muncitori prin instituţia
n.rbitrajului, ce · îi
·
este deasupra.
2. Respectarea. conve0.1ţiune,i nu ei g-arautată de nimic.
In aceste condiţiuni, viciile întrec calităţile convenţiei. Instituţia
contractului cole.ctiv nu mai funcţionează Îil' deplină lioortart:.e, condiţiune
absolut neceismă pentru echilibrarea forţelor patron.ale şÎ! muncitoreşti
faţă 'in faţă, şi peht11.1 echitatea contractului.
In! ceiaice priveşte efeictul pe care contractul colectiv îl produce
asllpra contr.aictului die mruncă din porturi, ace-sta este în maijorit:aitea
cazurilor: nul.
Dela Tăzboil încoace acest efect a fost eonsilant constatat în portul
·
Constanţa.
Explicaţia eşuării conve:p.ţiei coJectiv� în munca de port stă IÎn două
cireumstanţe: una de1 loc şi una' de fond:
1. In porturi convenţia colectivă de muncă s,c încheie mai greu ca
în alte domenii;
2. Nu ·se găseşte. mijlocul de a o face respectată.
Că se încheie mai greu convenţia colectivă în munca de port este
lesne de 1Jlţeles când ne vom reaminti de multitudinea. de grupuri şi de·
sindicate de muncitori c-..ari împart una şi aceiaşi breaslă, aici.
O convenţie de muncă într'un port pentru a fi încheiată; trebuie
să fie, neapă�at unică şi de toţi acceptată. Ori concurenţa face 6a: gru
purile şi sindioatele dintr'un port să nu poată realiza. ace-aistă unitate.
Să. admitem. totuşi că se ajunge 1m încheierea convenţiei - mai
r;îmâne respectarea eÎ!. Aci este partea cea mai grea. Mulţimeia sindi
catelor sau grupurilor, pe deoparte, şi:oferta de muncă, foarte variabilă
dt(!'lal o zi la •alta, dela o lună la alta - ofertă ce provoacă intermitenţa
de lipsă de lucru când pentru o grupă de .muncitoiri, 'când pentru! altă
grupă,-pe de altă parte, toate umte cu o lipsă de rSJtaibilitaJte ,a mâinei de
-l 12
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lucI;U, provoacă :ruper�ai taruului şî oon'Venţiunei încheiate şi reînce.
r,utul suwal:icitării.
'
La ruperea eonvenţiunei mai concură\ şi un alt factor: interesul
ur.or agenţi ai caselor cO'ID!eroiale cari din moment ce au un vas iÎn per
::-:pectivă de descărcare, în căutarea unor câştiguri clandestine, îl oferă
spre descărcaire nu.mai acelei grupe de muncitori care lucrează sub con
tract, - dat fiind! că numai atunci muncitorul, care. wând nevrând, ac
ceptă, nu va putea contr,ola sume1e ce se duc pe delături.
· Manevra acrosila a Agenţiilor de vapoare împotriva contraclului
c0lectiv de muncă este curentă. Atât de curentă îooât aizi nu există sin
dicat sau grupă ,de muncitOII'.i .în :portul Constanţa care ,să nu lucreze
:mb oontraict şi mei agent de via.por, eaT� să nu aibă dcla 2 până 1a 10
la sută «bonificaţie» din suma munciii. efectuate.
Bonificaţiile ,aioostea sunt de .tot felul. De pildă: unii delegaţi de
muncitori, pentru a putea lU!a un vapor în descăvcare, oferă agentului
Eau interpusului său, o cotă din suma netă; alţii însă au învoiicli ca
aceasta: cedează agentului orele suplimentare - caJri ,se plătesci dublu
- dela o muncă efectuată; o altă categorie cedează distanţele (ceiaice în
limbaj de port înserumnă diferenţa de tarif de1a căratul une.i mărfi efec
tuată pe o distanţă mai lungă d!ecât aceia în ca:re e OOJtegorisiită la plată),'
Î·Il! fine o ultimă categ,orie stabileşte un alt sistem de bonificaţie care să
împaoo pe toată lumea: plăteşte .drept muncă -descămeată cu ,spinare'.:!,
(mai urcat) o muncă efectuată cu ma-caralele vaporului, încaisând difereniţa.
Aeeastă acţiune a agenţiilor caselor comerciale ce µn locul de clasă
patronală se va !Înţelege foarte lesne, cân!d � vaJ ştil că nu e� sunt pro
prietarii mălrfei şi nu din banii lor plătesc suplimente deg;h.izate. Ei nu
<1unt decât intermediarii - agenţii de transport - carjJ încasează un co
ILision de 30 la sută la costul global al transportului pe oare îl mijlocesc,
cest ca;re cu cât e mai mare cui atât e iIDlai în profiitul lOlr.
Să�şi închipuEi acllIDl cineva într'o comisiune de stabilire a unui
ccntracl colectiv, -deoparte claJsa patronală --'- agentul de vapoare pe
oare l'am descris - 1!al'' die alta claJsa muncitoa.r1e ['eprezentată de «dele
gaţii» pe cari îi cunoaştem: P,ot ei să facă în public, ceva care să nu-l
uzurpe în particu.lar7
Legătura aceasta de interese clande�tine pe -spin:areai marelui con
srmafor, face deci nulă în efootele sale convenţia colectivă.
In aoeste condiţiuni contractul de muncă cel propriu z:iis, rămâne
acel.aş ca şi mai ÎDJainte, supus tuturor încălcărilor de drept_ şi de fapt.

VI.

INCERCĂRILE DE REGLEMENTARE
�
A MUNCII DE PORT
�
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Prima lnooroare a.. regl� a muncii de port, ee are, precum
�P.dem un ewaoter cu totul special, s'a făcut în 1913, la Sulina, din iniţia- , .--hva d-'1u.i Eugenju Botez (Jean Bart.) pe atunci comisar maritim al
•
',,_..;__
;...,,l • A .�1
sa�UllUl ID acu1.
port.
-·---..- --··-···---·
.
D-sa 1sub denumirea die BU1rsă a muncii a Î'Thtemeiat o instituţiune
sui ge111eris, cu mmător,ul staţut:
Art.. 1. - Se înfiiniţooză,· pentru un timp neilimitat, în Partul Suliina,
de cărtne mun<Ctorii1 din Por;t, o Buirsă a muncei ca:r.e va fuilllCţiona sub
patrornaijul oom:iisar-iartului ma:ritim româ!n, având scopul:
8
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are

a) De a împărţi munca d-in port într' o dreaptă măsură ,pentnJ. a se
po,�tului. Buhna.
asigu7:a_z.__ ·în deosebi, p�inea �il'!}'i�ă lucrătoriP.or �ocali
b) De a uşurn ş1 1mlnmaltăţ1 îtn geneiral ilrarnl lucrăJtor11or din port.
Art. 2 stabileşte:
,ţM,embrii din care se compune bUI1sa muncei şi care deci' sunt ad.
.
rni:�i la lUJCru în port sunt:
a) Luorătorjri_ permanenţi, locali.
b) Luarători flotanţi streini.
Conform art. 3, :S'lli:IJt OO!Il!�ideraţi ea. permanenţi locali.
a) 'l'oţi 1urrătorii eruri posedă biletul de lucru, emanat de la oomi
sarirutul maritim! şi sunt români! sau supuş� români foşti stabiliţi în
acest p<:>rt 1a linfiinţare;
b) Lu,crăitorii streini, stahi.liţi, cari dovedesc cu acte că SUI1t de 12
ani în ,SU!lina.
c) .-!--mcrătorii s1'.re:ini, îlllSă ,de cinci ani căsăforiţi cu românce având
şi. copu.
Lucrătorii f1otaJD.ţi.
Conform amt. 4 sunt oonsid!eraţi ca lucrători flotanţi, lucrăitorii oari
posedă biletul de lucru de 1a: oomisar:iiaitJul portului însă sunt supuşi
straini (cm paişapoarte) n'au însă VB.chimea de 12 şi 5 ani oer.ută de art.
3. Ca fl1 otanţi sunt conisideriaţi şi lucrăforii români sau supUIŞiiii. Tomâni
cari. vin vremelnic în port. Cei din urmă devin permanenţi după o şe
der-e de un am în Sulina şi d:acă vor dovedi că s'aiUJ stabilit definitiv în
Sulina.
Administraţia buTSei conform art. 6 se face de
« Un <CJOmitet de şea.se delega.ţi lucrători• din port ,crure să f1.lillcţioneze
sub controlul oom:ii�ui maritim.
Pot fi aleşi ca atari n'll!IIlati'. lucrători perm8JI1Jenţi, cao:-i smguri au
.
dJ:ept să ia parte la a:dunairea ordinară generală.
Alegerea comitetului se face sub preşedill1ţiia sau a judecătorului de
ocol saiu a su:b-priefoctulUJi focal, ,sau a ll'Ilui membru al c;amerei de
ecnwrţ sau .a mstiJtuţici locale.
..
Secreta.irul e ales de către comitet cu aprobarea comisariatului ma
ritim. El încasează şi co:tizaţiille looră,torilor şi ale oaselor de comerţ
de cereale. Cotizaţia lucr. e de 15 bani pe salar.
Art. 18. - Fondurile Bursei nu pot fi utilizate sub nici un pretext
p(mtru sprjiniirea grev-ei.
FondruriLe se îmtreb�ţează p,ena-u înt.reţine.rea administrnţiei,
casa muneei, bucătărie popu1rură, azil de noapre, băi, loCllihllţe eftine, etc. »
Astfel blllI'sa muncei din Siul:ma n:u mte un simplu: intermed:i.ar în
tre pa:tr.oni şi lucr-ăfoui pentru plasarea celor din urmă.
Ea este totdeodată şi [fep;r.ez:entantul legal şi- colectiv al muncitori
lor. In ruceaistă calitate ea încheie un contract colectiv cu patronii, prin
ca1:e se fii:xea:ză preţul muncilor şi prin care se organizeia.ză şi distribui
rea munooi din port.
Acest aranjament e ,complectait prin un re,gulame.nt pentru distri
buire.a· rnuncei şi din carie, stipulaţiunea p,rincipală eiste ooa UJrlllătoare:
«Delegaţii fac senvfoiu zilnic ia Bursă şi prin rotaţie având înda
. toriToo de a impărţi cu dreptate muneitori:r la lucru,· prin rotaţie, după
n·gistr.ele Bursei, păzind' regulla ca la fiecare cerere să diea 2/3 mun
citorJ 1oc.ali şi 1/3 muncitori flotanţi».
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Dacă în aplicarea ace.stor stipuJat,iuni ,se .ivesc neînţelegeri. între
mlmcitori şi vătafi -sau într:e muncitori şr patronii sunt prevă:zuite mij
loace pentru -re-zolviriea for. In acest scop este inf:iJinţată o ,comisie de
judec..'lltă, compUJsă eonf. 8!1':t. 9, din ·şase membri: trci şefi rd� oohipă şi
tn�i . mll'.Ilcito,ri aleşi p.e timp de un an.
Insărcinarea oomisiunei e de a verifica în fieca'I"ei Duminică soco
telile Brnrse:i şi a,. vidia ,di:i;forfm.dele ivite între muncitori şi. şefii de
echipă.
. Comi.s�a de jUJdecată se va comp1une din un şef de echipă, uni mun
citor şi u,n reprezentatn.t al autoirjJj;ăţei.
Difier,andele ivite între muncitori şi oasele comerW)alle vor fi jude
cate de către com:iisair,ul g,uveirinu1ui.
Bums,a mu'OOei· ,clim,, SlUlinia nu era numai un organ regu:La,tor all r�
laţiilor dintre lucrători şi patroni. Ea îşi propunea încă şi scopuri de aju
tor mutual, de asiste[1ţă şi filantropie. Pentru ;aceasta se /preleva câte
15 bani de lucrător pe Zli şi câte 5 bani dela fiecare casă de expcmt.
Reg,Ui1amenrtare ,simil:airă a municiii a avut loc după răziboi şi în por
tul Consta.nţa, din iniiţ.ia,tiv-a d..J.ui căJ)irtan' dei por;t CoillJlliilidor Popescu.
l;li aci 'Cla şi la Sulina, au fost întemeo.ate autorizaţii de mlllilcă cari însă
se elibereaiză celor m rieg,trlăJ cu aicteile de identitate, stare ,civti:lă, mili
tară, etc. Un triaj restrâns se face pentru munciilo1ui flotanţil cărora
nu li ,se eliberează automizaiţia di8lt fiind că diin mărrnmoh:iiul .actelor ce
rute le lipsesc de obicei Biletul Bimoului populaţiei.
Nenumărate prooote d� r0g:uliamentare a mUJ11Cii în portul C'ons
twi.ţa. aru. fost, îrn anii din urmă alcătuite, - nici unel.e însă n'au avut
pân.a aown decât caraoterr, ul. conveinţion:al, ele fiind mtocmilte prin; în
ţelegerea .părţilor : muncitori şi agenţii.
Veşnicile neînţelegeri dintre muncitori au dat naştere şi la, preocu
pări ce trebuiau să ducă la reglementări generaile- şi peirmanffil!OO. �a
a fost alicătuit aci şi s�l.1$--StPre însuşire, ministerului muncii, urmă·,..
.
torul regulament :
Art. 1. - MUJ1ca în ,port va fil e.footu11;tă n1l11Ilai de! către muncitori
obişnuiţi, însorişi 181 căpitănia portului.
:Muncitmii nalJlscrişi le căpitănia portului vor fi .aldmişi la lucru
numai în mod excepţional când aglomera.rea lucrărilor ar reclama un
surpius de braţe peste cele înscrise la căpitănie.
Admiterea 1ai muncă a acestor; lucrători se va face numai cu auto
rizaţri:unea. prealabilă a Comisiunei prevăzută mai jos.
Art. 2. - In cazul când anum�te lucrări �ă speci,alişti cari nu
se găsesc pl'lintro muncitorii înscrişi la căpitănie, ,sei pot angaja, cu a,u
tor.1zarea prealabilă a Comisiei amintite, elemente cu pregătiire specială
din.rufară de port, în numărul strict necesar.
Aceşti muncitori vor fi) înscrişi la căpitănia portului numai pentru
aurata muncii spec:iiale de <executat.
Art.. 3.· - Se înfiinţează o Comisiu..'le a muncii compusă dim.: In-·
spectorul Şef al Muncii, Căpitanul Portului, Delegatu]J Oam�rei de Comerţ şi un reprezentant .al miuncitorilor.
----,-_
\
Art. 4. . Reprezentantul muncitorilor! va f� a1es dirutre muncitorii
prevăzuţi 1a ar{t. 1 al. 1 cu madoritatea de voturi şi conf.ir:.mat de Mi
L.if>terul Muncii.
Mam.drutul său va dur.ai UD! an, putând fi revocat 'Însă. de Ministerul
· Munci i chiar înlăuntrul acestui termen, în cazi de abater i gmave.

ţ)
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După aceiaşi pr:ocedură se va aJ,ege şi supleruntul reprezentantului
nitlilJCitor.ilor, OOIDe va înlocui pe acesta din urmă, în caz' de lipsă.
Art. 5. - Comisiunea muncii va avea sa.11cina dlei a fix,a normele de
rtpartiţie a munce.i în port, '.ini aşa condiţiuni, în cât mrunca să se execute
prfo rotaţie şi m mod egal de către tot.i muncitorii pDe:văzuţi la
ailit. 1 al. 1.
Comisiun:e,a muncii va fi:x;a de aisemenea numărul necesair al condu
cătorilor însărcinaţi cu rnpravegherea executărei muncii în port, ţinând
se.amă de numărul muncitorilor înscrişi 1a căpitănie, de felul ,repa;raţiei
lucrări1or şi aotivitatea portului.
Această Com:Îlsiune v.a intomni ,tiabloul nominal al conducătoriloT de
muncă şi va fixai normele de repairt:iiţie a muncii prin rotaiţie şi IÎn mod
egal între. conducătorii în,scr,:ÎJşi pe tablou.
•Art. 6. - Conducătorul de muncă în por,t trebue să îndeplinească
urmă,toarelre condiţiuni:
.a) Săi fie cetăţean rOIIIlân şi să fi sat:Îlsfăcut legea :recrui.ărei
b) Să 8!ibă ştiinţă de carte.
c) Să aibă o practică neîntreruptă de muncitor d� port de cel pu
ţ�ri. cinci ani de zile.
d) Să fie' cunoscător în efectuarea tuturor lucrărilor de IÎ.ncărcare
şi .<lescăcare.
e) Să nu se fi făcut vinovat de incorootitudmri., nepricepere şi rea
voinţă în executarea lucrăID:i;lor: încredinţrute, sau ne,respootarm legilor
şi regulamenteloJ: în vigoane, referitoare la munoa în pot.
f) Să nu fi suferit vre-o COil!dra:mnare penală pentru. vre-unia din ur
mătoarele fapte : abuz de încredere, delapidare de bani publici, excro
che:diie, falş, furt, tăiinuioo, lume de mită, pJ.ăzmu:i;r,e de monedă sau
�.igilii şi ·sustragere de sub sechestru.
g) Să nu exercite profesiunea! de cârciumar sau birtaş.
Art. 7. - In cazul când un conducători nu. mai ,îndep,liineşte condi
ţ.iunile specificate la al. a, c, e, f, g, de mai sus, sau păirăseşt.e portul
pentru o durată mai mare de şease luni neîntrerupt, comisiun� îl va
de-clara dooăzut în calitatea de conducător.
La fel se va proce.da şi faţă de cel cara se face rvinovat de· beţie
repetată.
Art. 8. - Conte.staţiile cu privire la deciziunile comisiunei muncii
se voc înainta; Ministerului Muncii în termen de 15 zile dela p,ronunţiar
rea Cooosiunei Muncii şi Ministerul Muncii va dooide asupr;a; lor în
telfmen de 15 z:iile dela sesizare.
Art. 9. __:____ Comisiunea Muncii va. aV10a dreptul de: a controlai condi
ţiunile în care se efoctuiază munca în port, precum şi condiţiunile în
P,&re se face plata oonfoTllll tarifelor în v.igoare, avândi dr):)rptul de, a lua
măsurile necesare pentru respectarea legilor, regulamentului şi al de<'.i
z,\milor. existente.
.
Art. 10. - Tarifele de muncă stabilit.e prin convenţiile colective
· ·
muncă Rau prin hotăJrârile de arbitraj sunt fixe.
D
Art. 11. - Se înfiinţează un biurou al muncei în port condus de un
ddegat al Mi:nistorului Muncii, asistat d€ un funcţionar al Căpitănii ·
- Port.ului şi de un funcţionar al Cameirei de Comerţ.
.,.
Acest biurnu va funcţioona sub· controlul şi ,supraveghemea Comi
:oiunei muncei şi va avea însăvcinarea de a angaja munca în port, de a
face repartiţia �ootei munci după nO!rmele fi. :Xate de Comisiunea Muncei
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şi de a face plăţile în conforirnitate cu ilair1.fele 'În vigoare şi în raport cu
munca prestată.
· Acest birurou îşi va avea sediul la Căpitănia de Po:rit.
Art. 12. - Societăţile muncitoreşti, sindicatele sau echipele de mun
citori nu au dreptu1 de a face angajame,nte de muncă în port.
Art. 13. - BiUJI1oul muncii va fi obligat de a aveia în permanentă
taL>loul m111l!citorilor înscrişi înl port după ,speciaităţi, tabloul conducă
torilor de muncă şi un registru de evidenţă zilnică al muzicilor contrac·
tate, efectuate şi .plătite.
Acest din urrnă registru via trebui să fie numerotat, para;fat şi sigi
lat de Comisiunea Muncii.
Art. 14 . .- Agenţiile şi Oasele d€ Comerţ sunt obligate a se adl'esa
Biuroului muncii pentru ori ce efectuare al munooi în c:Jxe scop vor în
ştiinţl't 1a timp a,cest biurou, cerând numărul de muncitori necesari şi
făcând tot od:aită cunoscut acestui biurou: care este tonr.jul vasului Caire
umează să fie încărcat ,oou descărcam.
Art. 15. - Biuroul muncii via înştiinţa din timp pe conducătorul de
muncă ce urmează pe tablou, fixând numănl şi numele muncitoTilor ·
c� urmează a lucra sub supravegherea sa.
Con.ducăilorul de muncă este obligat w lua măsuri pentru ca munci
tc,rii atribuiţi de biurou ,să, fie prezenţi la m1;mcă la timpul fixat.
Art. 16. - Conducătorul de muncă este obligat de a întocmi zilnic
l:i!strle -de plată după formularele p:r:ocu.reite de biuroul muncei pe care le
va depune la biuroul muncei spre
a servi la facere-a plăţilor pentru
·
munca efectuată.
Art. 17. - ConducătOII'Ul oar',e va :r:efuza pc'lltru prima oară de a
:i:n·imi munca atribuită de biuroul muncii îşi va pierde rândul de muncă;
1n ca:z de refuz repetat, el va putea fi şters temporar prin hotărâ�a Co
misiunei Muncei de pe tabloul de conducători.
Art. 18. - Muncitorul carie nu -eis.te prezent la reipa[rtizarea muncei.
1111 ·se mai pune la lucru în aceia zi.
b) Muncitorul care părăseşte munca nemotivat înainte de lăsarea
pavilionului
căpităniei portului, pierde dreptul de plată la acea zi.
·
c) Muncitorul care părăseşte munca angajată nemotivat înainte de'
terminarea ei, pieirde cureptul 1a plată. Sumele rămaJSe din neplata aces"
t0r muncitori se vor consemna pe numele Ministerului Muncei la Ad-ţia
Financiarră şi vor servi exclusiv la ope.·re de asistenţă pentru muncitorii
pt :rtului Constanţa.
d) Beţia atrage excluderea' pe ace.a zi dela muncă.
. e) Muncitorul carie nemotivat lipse,şte de-la muncă timp de o s·ăp
tămână, se sterge din muncitorii portului.
f) Beţia repetată atrage ştergerea de pe tabloul muncitorilor din
port. .
·
1:i
.
g) Furtul, contrabanda, îndemnul la nesupunere, provocare de scan
daluri, agitaţie în rândurile muncitoreşti, insulte adu1Se funcţ.ionaribr
publici, nesupunere la dispoziţiunile conducătorilor de m1mcă, ofense,
ameninţări! aduse publicului şi alte cuvinte similare, atrage excluderea
rmmcitorului din cuprinsul portului, în urma hotărârei pronunţată de
Inspectorul Muncii şi Căpitănia Potrului.
Art. 19. - Cei nemulţumiţi de dispozi,ţiunile, luate de hiuroul
muncii, îşi vor adresa reclamaţiunile lor comiSÎlllnei muncii în termen
· 1
:
de 24! ore.
·
Hotărârile Comisiunei muncii date în prima instariţă pot fi apehte
117

www.ziuaconstanta.ro

MUNCA IN PORTURI

(

·
···
la Miinisterul Muncii !în termen de opt zile dela pronunţarie.
Art. 20. - Biuroul Muncii va face plata după următoarele norme:
DÎill suma brum dtepusă de agenţie în raport cu tonajul, m.anifestul de
va.por şi conform cu tarifele în vigoare, se vor face următoarele-reţineri:
a) 30% pentru scule:
b) 0.50% pentru plata funcţionarilor biuroului muncii şi cheltueli
de Ad-ţie.
c). Cota fixată de Comisiunea Muncii pentru plat.al conducătorului,
care în nici un caz nu va: putea depăşi! ....%.
d) Nici o altă reţinere sub nici o formă şi ori ce titlu nu este admisă.
Suma netto rămasă după Teducerea ace.stor reţineri se va distribui
m1mdtorilor respectivi în raiport cu zilele lucrate.
Art. 21. - Din suma obţinută prin reţineri dela al. b, se v-a plăti
diurna de câte 200 lei, funcţion:rurilor biuroului muncii. Sumele ce vor
prisosi după achitarea diurnelor. şi a cheltuelilor de Ad-ţie se vor con
f-emna la Administraţia Financiară pe numele Ministerului Muncii şi
vor: servi exclusiv la: opeire de aisistenţă pentru muncitorii portului
Constanţa.
1Art. 22. - Sculele neoosaire dintre Soro Palane şi hambarul vasului,
:
i
·:or fi procurate de ms.
.
Celelalte sOUile niece.sa;re pe cheiu l,a încărcate şi descăireare, se vor
procull'a de, biuroul muncii.
'Art. 23. - Toate dispoziţiunile Ministerului, contriaTe celor de faţă,
sunt şiJ rămân desfiinţafu.
'Art. 24. - D-l Dir, G-rail al Muncii este însărcinat cu adu�rea la
!îndeplinire a; acestei decimnmi.
Tot din iniţiativă pa:rticmlară au mai fost întocmite ,aJ.te două proecte de asemenea natură, un.ul prevăzând în ploo stioulaţiunea după caire
«munca în portuni se va executa numai prin rotaţie, pe echipe, în-ase
mPnea condiţiuni, încât muncitorii reqlementari înscrişi la Căpifănie sa�
ohţină lucru lîln mod egal» şi prevăzându-se în acelaş timp respectarea
wifului oolectiv de muncă; ail doilea insistând mai mult asupra atribu
ţiuniilor de 0orutirol strict p:e care trebuie să lei aibă Com1siuneia, de care
se vOTb'eşte şi în proiectul de regulament ce-l reproducem în' întrrg-ime.
Ce se poate reţine realmente din toate wceste preocupări, pentruca
reglmnenilwoo muncii în port să fie confo:rmă cu spiritu:l ş:Î prevederile
lrgiloir noastrefi
Pe cale de reglementare locală sau de deciziune ministerială, puţin
forn-u. '
,._.,
'Pe cale dle reg1lemenfare locală nu se poate recurge decât la mijloa
cele convenţionale de regl0Il'.llentare -1a contracte, încheiate între pă;tj;i
cu garanţiile şi puterile prevăzute pentru a�men.ea oonvenţiuni. Ori am
văzut că cercul viţios al m1mcii de port !împiedică aplicarea mijloa,celor!
convenţion,ai]e. Daică .sistemul air fi perfoot aplicabil şi în ceila,ce µriveşte
introducerea clauzelor de respectarf>Jal ob�<J\'3.ţiunilor luate. atunci con
venţia colectivă .c]e •lucru, care ţmc loc şi de tarif de muncă şi de r{'gu
lam:ent, .ar fi suficientă pentru această reglementaire.
Pe cal� deJ decizie ministerială nu se poate E-tabilli un Regulamr.nt
'decât numai în limita în oare acesta întră în prevederea sali spiritul
legilor existente, - legilor Iieferitoaire la muncă şi Codul civil.
Ori, începând cu BUT1sa muncii a d-lui Jea:n Bart şi terminând cu
proiectele pe cari le-am citat, toate păcătuiesc în ceiace pdveşte ,aicordul
for cm legile ţării: îng,rădeoo şi libertatea muncir şi, mai ales, libermte,a
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de contractare - libertate de drept comun ce stă la baza legislaţiei stia:
h.lu:Î! nostru. Inteme.ilaite chia.r, Regulamentele în chestiune nu pot să
swe în ,picioaire atâta timp cât o lege specială nu a:brogă unele din prin
eipijle contrare lo:ri, atâta timp cât acestea, puse de acord cu legile, nu
v,)ll" dobândi. putere executorie.
Prin ce, de exemplu, la refu:zul părţilor ăe a recunoaşte leg,alitatea
unui BiUTou ,al muncii sau ai unei comisiuni de împărţire de muncă şi de
plăţi, vor putea fi acestea obligate ,să se supuie Biuroului sau Comisiei,
dâ.nd este ştiut că contriactcle de focărcacr."e şi descărcare de vase sunt în. r.heiate nomina� şi imlividu,al îrutre părţi şi în baza a.restei încheieri
r.ărţilie - ele, deţ, in obligaţî,un:i şi beneficii ce Ie apairţine în propriu 1
Prin ce, deasemeni, presupunând că tot pe oole de convenţie s'ar ajunge
la un moment dat la n.ecunoaşterea acestui Biurou sau Comisie-, ar pute'a
fi aicerustă remmon.ştere :i!m.posa.bilă unor echipe noi de h�crători sau
Caise de Agenţii noui intemeiiaite, cari n'au ,oomTuat actul convenţional 1
O decizie ministerială ce rur încerca:· o ·.atare impunere ar fi anulată
de orier-' in ;:;fanţă ordina:ră de drept comun.
Evident, sunt unele prevederi în proectele de regulament ce am
citat caTi pot fi ·aidaiptaJte şi impuse de Ministerul Muncii; - nenorocirea
face însă ca acestea să nu fie dintre acelea ce soluţioneză problema.

CONCLUZIUNI
In astfel de conditiuni se pune logic întrebarea : c-are ar fi atunci
calea ce ar: duce la reglementare stării actuale a muncii de por!U
Pentru a căuta să răspundem la mtrebaJre, via trebui mai întâi să ne.
reamintim de cauza iniţia, lă a răului din starea actuală a muncii din port.
Aceaista este, netăgăduit, asimilarea oont:riactului de muncă de port
cu rontractul individual de locaţiune de serviciu din codul civil.
Regimul acestuia din urmă aplicat contractului, sui generi�, din
munca de port fo.lşifică, prin clelegaţiunea de voinţă, de care ne-.airn
c cupat, - care, în ,speţă, este o ficţiune juridică, - consecinţele acestuia.
In aiceastă asimilare sub acelaşi regim a două contracte cari nu se
aseamănă, stă fu� răul.
TrHbuie distins mai întâi, deci, contractul de m1mcă dill1 porturi ele
contraictul individual de locaţiune de serviciu.
Odată acea.stă opemţiune făptuită, rămâne să se stabilească ce tip
de oontract este acela al munci� de port.
Noul cod al muncii, - votat şi nepromulgat, __, tinde să întroducă
acest contract în rândul cont�acte.lor die echipă, contract definit a fi:
«o convenţiune de muncă care are Zo·c în acelaş timp între mai mulţi
salari.aţi şi wn, amtreprenor (patron), în acelaş timp».
Acest contraict însă nu se depărtează în principiile sale de Codul
civil. Este expres prevăzut că în urma încheiedi lui �-raporturile .iuridice
se stabilesc 'între amtreprenor (patron) şi fiecare sawriat din griipii1J
contractant». Dacă contriootul de echipă s'aif opri aci, el s'ar putea aplica
.
muncii de port cu efect salutar.
Contractul de echipă din codul de muncă însă mai prevede ceva şi
anume: «pentru tot ceiace priveşte execuţi,unea muncii, şeful de echipă
(deci se prevede un şef) este manda:tar� prezumat al antreprenorului în
raporturile sale cu salari.aţii». Deci acest personagiu, - fără de care .
se par:e, nu. se p:oate înclleia un Gontract de echipă, -- fiind, şi manda119
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·tarul pa;tronului, este �n ace'laş timpi şi şefui echipei». Codul stipulează
chiar în mod expres în .acest sens.
Ceva mai mult, legea dă acestui «şef» de echipă puţerea ca prin con
simţământul părţilor. - consimţământul muncitoilor î1 ia prin forţa
lueru.riilor. - ·să facă plăţi şi să răspundă personail; - patr.onul estei aibsdvit în acest caz de achitarea salariilor �au de alte o,blig,aţiuni pe care
eontra:ctul le stipuleză în sarcin patronului.
. Aşa fiind, contractul d� echipă nu numai că este aJsimilait şi el con
tractului individual de muncă dm dreptul civil cl!air printr'o deriv:aţiune
directă din aicest principiu, nu 1I1lătwră măcar interpusul de azi. - «de
legatul» - care creiază toate abuzurile, ci din contră, îil dă existenţă fo
gală, cu. o puter'e ireală în execuţiunea şi consecinţele unui oontriact ce
privesc alte
părţi decât pe el.
i
Aşa find, exploatarea de azi a muncii de port ia; caracterul leg-ial
şi va fi păstrată în întregime c11i toate defectele ei.
~ Deci nu prin contractul de echipă se poa:te ,aijunge la reglementarea
' 1
muncii de porlt.
După părerea noaistră un singur tip de con1.mac1J s'ar putea aplica
rr.uncii de port: contractul de comanrlii,tă de lucru.
Şi aresta: este un contract de echipă însă cu un tip special, în mod
particulrur potrivit acmtei munci. Contractul de comandită de lum'U este
o cornvenţiune ce intervine !între un patron şi mai mulţi lucrători pentru
tm preţ convenit. Munoo. este înpărţită în inteiriorul gr:upului contractamt
de către contraicta.nţi, toiJ astfel cum e împărţit şi preţul.
Felul muncii de port : muncă prestată într'un timp egal şi a:e cali
tate eg,aJă, indică prin el însăşi repartiţiunea beneficiului: ,aceia cunos
er-..tă sub numele de comandită' egalitară: împărţe,rul.ă egală.
.
Conwactul de comandită de lucru este aplieat cu mult succes un in
dustria tipog:raifică, şi mai ales la a'Pari,ţia zia:rielor. Aci câţiva lucrători
iau în: lucrare zaţul unui ziar; împart pe nu.mărul 1or în părţi egale, nu
mărul coloanelor de lucrat în aşa! fol că partea fiecăiruia devine fixă şi
E,galăi cu aJ ,celorlalţi; odiată munca- terminată şi plata încasaJtă., şi
aceasta se 'Împarte în mod'. eg,al.
In fapt în munca de port luooa.rna de efectuat este luată la fel: de un
grup de muncitori (fiind numai ,grupul capabil s'o efoo
, tuoze) sau ,în
numele unui grup de muncitori; împărţeala acestei munci! la efectuaro
sP- faoo egal, urmează numai ca plata să fie :rieiparfuatâ fo mod egal.
Odată stabilit că numai acest tip de contr,a,c� aire aţ>lioabilitaiie în
munca de port, mai rămâne ca pe cale de lege să fie impus ca singurul
odmisib,iZ în această. muncă.
Prin întroducere.a contractului de comandită de lucru se strubileşte
a::;tfel dleila început echitatea la care au drnptul să aspirre şi pentru lipsa
căreia se plâng azi, muncitor- ii de port.
Gaj inistituţiune care să s1Ja1bilea1scă egalitrutea pătjJilor: muncitor şi
patron (:scăpând pe ce] dintâi din situaţiunea de a 'accept.a de nevoie,
c·rice conditii) 1roebuie să rămână tot contractul colectiv; va trebui însă
întăirit în efeciJele sale, prin două prevederi leg,aJe : 1. Odaiă ma,ioritatea
muncitorilor: de port şi o parte din patronii respectivi ·căzu.pi de acord
pentru încheierea U'Y/,ei conventiurm, ,aceasta să devină ob'ligatorie pentru
toţi patronii şi muncitorii, ce lucrează lîrnl raza lui. 2. Să se întroducă fn
contract, obligatoriu, nu· nwmai clauza respectării lui, dar m,ai ales şi
clauza sanJcţiuweri, în caz de nerespectard ---- ,srunc,ţiune CBJre v.a t:rieibui să
fie de aşa natură încâiJ să înfrunte o eventuală încălcare.
120
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O.a mijloc de control (şi al convenţiunei co1ective de muncă când
ea există) să se întroucă obligativitatea afişerii preţurilor cu care s'a
încheiat fiecare contract de muncă, odată cu afişnirea listei de muncitarii
cari iau particpat la muncă şi cu sumai ce li se cuvine.
Pentru operaţiunea 003asta via trebui găsită. deasemenea, soluţiu
neai <l.e ,a o·, f.a,oo efectiv aplicabilă.
Rămâne chestilmea repartiţiei muncii. Acea.st.a este ce3, mai deli
cată problemă. Atâta vreme cât libera tranzacţie îşi va avea câmprul
deRchis în munca de port, o soluţie rjadicală, c3Jre să :poată asi•gur,a,. fie
şi o re:riartiţie re�iv justă, nu se poate imr.gina.
O rofaţiune a muricii nu poate avea loc decât cu consimţământul
amhelor părţi, ori tocmai aci este nodul gordian al chP!otiunei. Dar chiar
da.că s'air ajunge la întronarea rotaţiunei, sistemul ac1uce cu sine unele
defecte ce-i pune lîn pericol funcţionarea, şi anume :
1. - Pentru a; se face o rotaţiune serioasă ar trebui c._q, toţi mun
citorii să fie băştinaşi, stabili, ceiace, nu e c32ul pentru jumătate din ei;
cu eei nebăştinaşi nu s� poate aplica o rotaţiune fixă,. numărul lor
variind dupli sezoane.
2. Bă.ştina,şii - înţelegând u:ri n aceasta muncitorii vechi - nu
primesc rotaţiunea pentru orice fel de muncă, dooât numai în caz ele
lipRă de lucru, forţaţi ele nevoie. Astfel muncitorii vechi nu ·se vor
sHpunP să muncească drept eărători - lucru pe care-l fac şr azi.
3. - Sunt p!rinire muncitorii de port oameni trecuţi de o anumită
vârstă cari nu m11i pot fi ouşi în rotaţiune, la munci grele şi cari azi
sunt tole1�aţi, fie fa comandă. fie la vinci. fie, în fine, la diescotat. Ce se
va :fiare cu aceştia în ,sistemul rotaţiunei 1
Chestiuneai se complică şi mai mult cu specialiştii. Pentru a face
o 1otatiune cu ace·ştia se nune firesc întrebarea: cad vor fi! drelaraţ;i
specialişti 1 Pe ce bază 1 Presupunem că se va: face, pellltru: declrurarea
]or. un Bxamen. La acest examen, sunt sigur, vor reuşi - exceptând
d0ar două sau maximum trei speo:iialităţi (cum e stivajul la scânduri) toţi lucriătorii vechi. Cuml se v:a 8Jplica rotaţiunea în cazul acesrta1
· Cum se v.a aplica rotaţiunea în epoci de şomaij, foarte curente în
munoa de porU Dar atunci când numărul muncito:r:ilor spor-eşte într'un
port din cauza inactivittăţii celuilalt, cum se intâmplă în timpul înghe
ţului Dunării?
Iată o seamă de oonsideraţiuni cari ne fac să conch:iidem că rotaţiu/na'l! în munca de port nu-şi va avea aplicabilitate..
Bursa muncii dala Subna atât de chibzuit înbmeită de d. E. Botez,
f �'a desfiinţat tocmai pe chestiunea rotaţiunei şi a impos:iih:ilităţi,i măr(_j_iniTii libertăţii de tranzacţie.
�
Pă100J1�ea noitstlră este că atâf timp cât nu se va: găsi util săl tse
schimbe sistemul de legiuiri în ceiace priveşte chestiunile muooitoreşti,
şi el va continua sa: a:ibă la bază pdnoi1piile codului civil, să nu\ se. în
c,eroe, nici mă.car pe cale convenţională, o re,partiţiune .a mtmcii de port;
sr1 se caute însă să se declare 1nunca aceasta profesiune şi să se puie
astfel noilor veniţi unele restrictiii.ni, f<ie de t'imp, · fie de cwnoştinte r•estricţ:irrmi cn,ri să imoiedice afluenţa actuală din munca de port.
Mai rămâne chesti'llilea «Comisiunei de control» .atât de desbă,tută
'în ultima vreme.
Fără îndoială nici pe d�parte nu poate fi vorba ca în lipsa unei
ler!'i spe.ciale ,să i se poată da acesteia, atribuţiunea de a contracta munci
şi face plă.ţi. Nu ştiu dacă, date fiind apucăturile noastre politice şi mo-121
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ra.vurile din port, aT f� de dorit vreodată să se creieze o comisiune cu
a�tfol de atribuţiuni. Este vorba numai de o r-0mis:iune de: control care
ln, cerere şi din proprie iniţi,ativă să poată face cercetări atât în ceiace
vriveşte contractarea muncii cât şi în ceiace priveşte repwrtiţia plăţii.
Chia;r şi cu această -atribuţiune, rcRtrânsă, noi credem că o atare
ccm:iisiune este inutilă. Ne bazăm în spusele noastre pe următmvreJe
motive:
1. - Ca toate comisiiunile ce se n1căti�sc de câţiva ani încoace iîn- •
c0ntinuu, mai pe la ,toate instituţiile şi autorităţile, nici aceasta, efectiv,
nu va funcţiona. Nu se va întruni dacă nu va fi plătită şi va face numai
act de prezenţă dJacii va fi plătită. Tr:iis.tul exemplu cei !în această privinţă
îl avem la instituţiuni mai vechi, e concludent. N'avem decât să ne a
mintim de comit�tele bresl-eu.or dela Corp0tmţiile de meser:iiaişi.
2. - M.ai este îrnsă şi chestiunea de principiu: ce va trebui să facă
această comisiune? Să constate abuzuri1 Furturi califirote ele codul
penal 'I\ Nu e� va fi în cădere să judece acest lucru; iar semnalarea in
fracţiunilor este un drept ce aparţine oricui. Deci oomisinmea n'are o
raţiune specială de a fi.
Mai mult încă, acest ,orgarr nu va avea nici mijloace eficace de
investigaţiune, căci dacă va putea cons.ta.ta plata făcută la un vaipor,
nu va putea - neavând drieptul ·să, controleze registrele comerciale stabili suma reală/ l:l. contractului încheiat între p1aitr0Il! şi de[egat;
aceasta în cazul când oontraetele de muncă nu -sunt reglementate de un
ccntr.ac� colectiv. In cazul când sunt, nu e nevoie ,de -0 Comisiune pentru
constatarea ident.irl:ăţii preţurilor.
Dat fiind sistemul afişării contractelor şi plăţilor preconizat de noi,
cn!elem că siingurul lucru ce ar 1iă.mâne de făcut este acel8l de a se ex
tinde puterile de .investigaţiune ale :i.r:usipectorului muncii.
In tot eazul un mijloc serios de control - am putea ,sipune singurru
mijloc serios de control. -:- ca!I"e ar! trie-bui a�}icrutJ îru munca,· ele
port este Sindicatul pxofesionrul. Pentru a: se1 face 5:Ili&ă d.in aoos1te:>_
organul trebuitor, el va trebui scos din angr.enajul în care S�$ăse�
azi un munoo ele p.ort: acela1 de [lJ)gajato:i: de muncă şi ocrotitor de·muncitori, şi Sl?Fe a, se at�gt_Jţ�st_ ţel,· �e�e�.Jre_�ui�_ că��!_ca_ muncitorii
/ · de port, fund de o smgura
o:rre.aslă, m ace1âş orăş, m acel1i:ş· loc, la
UL.---'aceiaşi muncă, să nu se poată constitwi, ,decât într'wn singur sindvcat.
1
Din cele ce .am expus până aci rezultă nclÎin!doios un singur lueru:
eă o lege organică, specială, p.mitru munea: de port este absolut necesară.
Ea val trebui îndelung studiată şi pregătită.
Pentru aceasta M:itDisterul Muncii are şi chemarea şi competenţa.
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Activitatea culturală a Came-·
rei de Comerţ şi Industrie
de JEAN STOENESCU DUNĂRE

Directontl Şcoalei Superioare de Comerţ
de Băeţi, Constanţa

Un oraş cum este Constanţa, aşezat cu faţa către întinsul mărilor pe
drumul cărora se perindă bogăţiile sosite sau trimise de la popoare la popoare,
l îşi are o însemnătate a cărei importanţă nu putea să scape din vederea
oamenilor cari au condus în trecut precum · şi-celor cari conduc în prezent, �Camera de Comerţ din Constanţa.
Portul nostru la Mare, joacă un rol de căpetenie în viaţa economitCă
a ţărei şi acest rol tiride a se impune ca un factor diriguitor în viitoarele
desvoltări, la cari aspiră marele comerţ. Precum se ştia că întreprinderile
cu tendinţe de generalizare pe care comerţul le răspândeşte cu profusiune
în viaţa naţiunei, au nevoe de a fi discernate, studiate şi îndrumate de
elemente române cu competinţă profesională, era natural ca învăţământul
comercial să preocupe de aproape Instituţia conducătoare.
Şi aci revine meritul Camerei de Comerţ, !care susţinută de aceastaCînaltă concepţie de naţionalism, a păşit la lucru şi a înzestrat oraşul cu
şcoli comerciale.
In anul 1903 ,exista la Constanţa o secţie comercială pe lângă gim�
nasiul locâl.
In anul 1905 această secţiune se desfiinţează. 1Se reînfiinţează în
1907 şi se menţine până în 1911 \când din nou încetează de a fiinţa.•
;,:,�. In anul 1915 se înfiinţează şcoala practică_ 'Comercială de băeţi curs ,,.;r · seral. Are trei clase şi continuă de ·a -funcţiona şi în prezent.
Nr.,c·
�
După răsboiu, România pătrunde în concertul marelor popoare, intra
definitiv în hotarele sale etnice şi juste şi conştientă de bogăţiile nesfârşite
ce le posedă, ea îşi dă seama tle potenţialul cu care ramura comerţului
se alătură de celelalte câmpuri de producţiune fale Ţărei şi hotărăşte cu
J
tărie ca Îr_J.văţământul comercial să răspundă la chemarea timpului.
:--,t--r--t1
Camera de Comerţ din Constanţa a înţeles lămurit acest apel p�

l
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care şi l�a însuşit cu bună voinţă. ,lntreg meritul şi toată onoarea revine
tuturor conducătorilor şi membrilor Camerei de Comerţ. Astfel au răsărit
au crescut şi continuă de a păşi temeinic pe drumul viitorului atâtea şcoli
comerciale în Constanţa unele întreţinute integral de Cameră, ·altele sub�
venţionate de această instituţie :
A. - Şcoala practică curs seral de ,băeţi (cursuriie durează 3 · ani)
•
înfiinţată în anul 1915; funcţionează şi -îrl prezent în localul şcoalei supe�
rioare comerciale de băeţi şi este subvenţionată de Camera de Comerţ,
B. - Şcoala superioară de Comerţ de băeţi, înfiinţată în anul 192
(Preşedinte al Camerei era domnul George Georgescu) (cursurile durează.
4 ani).
C. - Şcoala elementară· de comerţ de băeţi, înfiinţată în anul 1923
funcţionează în localuul închiriat pentru acest scop de Camera de· Comerţ.
Este subvenţionată de această instituţie (cursurile durează tr,ei ani).
-r
D. - Şcoala Superioară de Comerţ de /fete, înfiinţată în anul 1925
funcţionează · în localul închiriat de Camera de Comerţ pentru acest scop. ..
Este subvenţionată de această instituţie (cursurHe durează patru ani).
E. - Şcoala superioară curs seral de băeţi înfiinţată în anul 192 ,·
funcţionează
în localul şcoalei superioare de comerţ de băeţi. Este subven�
1
·
_ tionată de. Camera de Comerţ (cursurile dur,ează trei ani).
Se găsesc deci în o_raşul Constanţa cinci şcoli de învăţământ QJ:.Qf.gsiona:;;
.
,�
l.J.
mei cial, cari sunt susţinute de Camera de Comerţ, din ConstatJfil,_, ·
_ Prin aceste şcoli s'au perindat şi continuă 1a se perinda, tinerele gene�
raţii, cari pregătite la lumina învăţământului, au ·absolvit cu succes şcolile
şi ocupă azi posturi însemnate în Com�rţ, la Instituţii de bancă, tr;i
·
·
�
industrii, etc.
Pe calea astfel deschisă se îndrumează necontenit ,generaţii vioaie, har�
·
�
nice şi · conştiente de rolul lor.
Aceste cuiburi de lumină trăesc sub proteguirea Camerei de Comerţ_ care
nu pregetă şi nici nu precupeţeşte sacrificiile băneşti
cerute pentru a le /
·
�
întreţine.
In bugetul Camerei se alocă anual stime cari depăşesc . 2.502-:.QQ.,)ei
pentru , întreţinerea acestor şcoli. Tot în vederne Camerei de <.:omerţ
Constanţe este şi proectul clădirei şcoalei superioare de comerţ de�
pewu,
realizarea căreia va fi nevoie de câteva zeci de milioane. ____
·
; In mod echitabil revine Camerei de Comerţ o.în Constanţa, · conducă�
torilor ei din trecut _şi conducătorilor ei ·actuali, onoarea şi cinstea de a fi
îmbrăţişat cu atâta căldură, ridicarea prin învăţământ şi cultură a tinere�
tului român, pe care�l pregăteşte pentru binele şi viitorul Ţărei.
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Regele Carol şi Dobrogea

Acte comemora
tive şi cuvântări.

Proclamaţiunea M. S. Regale către Dobrogeni.
14/26 Aprilie, 1878.
NOI CAROL I,
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Domn al Românilor,
La toţi de faţă şi viitori, sănătate.
Locuitorilor Dobrogei,
Marile Puteri Europene, prin tractatul din Berlin, au unit ţara voastră
.cu România.
Noi nu intrăm în hotarele voastre, trase Ide Europa, ca cuceritori; dar,
o ştiţi şi voi, mult sânge românesc s'a vărsat pentru desrobirea popoarelor
din dreapta Dunărei.
Locuitorilor . de orice naţionalitate şi religiune, Dobrogea, vechia pase�
siune a lui Mircea�cel� Bătrâ:m şi a
Ştefan�cel�Mare, de astăzi face, parte
din România. Voi de acum atârnaţi de un Stat, unde nu voinţa ârbitrară,
ci numai legea desbătută şi încuviinţată de naţiune hotărăşte şi ocârmueşte
cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale om,mirei: vieaţa, onoarea şi pro�
prietatea, sunt puse sub scutul unei Constituţiuni pe care ne�o râvnesc multe
naţiuni străine. R,eligiunea voastră, familia voastră, pragul casei voastre,
vor fi apărate de legile noastre, şi nimeni nu le va putea lovi, fără a�şi
primi legiuita pedeapsă.
Locuitorilor musulmani, dreptatea României nu cunoaşte deosebire de
neam şi de religiune. Credinţa voastră, familia voastră vor fi apărate de
o potrivă ca şi ale creştinilor. Afacerile religiunii şi ale familiei vor fi pentru
voi încredinţate apărării muftiilor şi judecătorilor aleşi din neamul şi legea
voastră.
Şi creştini şi musulmani, primiţi dar cu încredere autorităţile române;
eJ.e vin cu anume însărcinare de a pune. capăt dureroaselor încercări prin
cari aţi t�ecut, de a vindeca ranele răsboiului, de a apăra persoana, averea
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şi interesele voastre legiuite, în sfârşit de a vă desvo1ta buna stare morală
şi materială.
Armata română, care inttă în Dobrogea, nu are altă chemare decât
tle a menţine ordinea şi, model de !disciplină, de a ocroti paşnica voastră
vieţuire.
,Salutaţi dar cu iubire drapelul român, care va fi pentru voi drapelul
libertăţii şi al păcii.
In curând provincia voastră, pe calea constituţională, va primi o or
ganizaţiune definitivă, care va ţine seamă de tr-ebuinţele voastre, care va
aşeza pe temelii statornice poziţiunea voastră cetăţenească. Până atunci
autorităţile române au ca întâia îndatorire de a cerceta şi îndestula tre
buinţele voastre, de a îrţgriji de bunul vostru traiu, de a vă face a iubi
ţara la a căreia soartă de acum este lipită ·şi soarta voastră.
Ca întâia dovadă a părinteştii Noastre îngrijiri pentru voi, a dorinţei
Noastre de a uşura greutăţile voastre, Noi desfiinţăm dijma de orice natură,
pentru �pul 1879. Dela 1 Ianuarie 1880, ea va fi înlocuită prin o dare bă
nească mai dreaptă şi mai uşoară pentru agricultori.
Emleacul (impozit pe capitalul imobiliar din oraşe şi sate), impozitul
pe venitul imobiliar din oraşe, temetuatul (impozitul de 3 la sută asupra
lucrului agricultorilor şi meşteşugarilor), impozitul asupra chirii cârciumilor,
cafenelelor, băcăniilor, hanurilor, to·ate aceste se vor preface, dela 1 Ianuarie
1879; într'o dare bănească mai uşoară şi mai dreaptă; iar bedelul (impozit
pentru scutirea din armată), darea entizab (taxa de 2 şi jumătate la sută
pe vânzarea vitelor) şi taxa pe mori se desfiinţează cu totul.
Aşa dar chemând binecuvântarea Celui-A-Tot-Puternic, · în numele şi
cu învoirea Europei, Noi luăm astăzi în stăpânire provincia Dob_rogea, care
devine şi este ţară română şi, trimiţându-vă domneasca Noastră salutare, vă
urăm ca această zi să devie, pentru •această nouă parte a României, înce
putul unui viitor de pace şi de înflorire, începutul bunului trai şi al înfrăţirii între fiii aceleaşi ţări.

Document comemorativ la punerea pie
trei fundamentale a podului Carol I.
9 (21) Octombrie 1890.

NOI CAROL I
Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României..
Aducem la ştiinţa tuturora, cele ce urmează:
Răsboiul, purtat în anii dela 1877, până la 1878 de vitejii României,
pe câmpiile Bulgariei, întins-a hotarele ţării noastre peste ţărmul drept al
Dunării şi făcut-a Regatul României stăpân la Marea Neagră, întrupându-i
Dobrogea.
De atunci, necontenit pironită Ne�a fost gândirea la această pro
vincie, însă măreţul Danubiu ne-a oprit şi Ne opreşte să dăm litoralului
Mării Negre şi porturilor lui viaţa şi desvoltarea trebuincioasă pentru
prosperitatea economică a ţării.
Numai construcţiunea unui pod peste Dunăre înlăturează aceste pectici.
Corpurile noastre Legiuitoare, încălzite de focul nestins al iubirii
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de ţară, au hotărât în anul 1883 clădirea. acestui pod şi Noi am sancţionat
în acelaş an patriotica lor hotărâre.
Azi inginerii români clădesc podul.
Nu vor trece decât câţiva ani şi săvârşită va fi, o grandioasă lucrare,
un monument care va transmite urmaşilor noştri şi generaţiunilor viitoare
dovadă de puterea de viaţă, patriotismul şi hărnicia României actuale.
Fie ca această măreaţă lucrare să sporească prosperitatea şi gloria
sct.mpei goastre ţări, fie ca prin ea să se strângă legăturile cari unesc Do
brogea cu Patria�mumă, fie ca porturile ei să ajungă la o splendoare vrednică
de solicitudinea ce le poartă ţara.
Preţuind aşa valoarea podului peste Dunăre la Cernavoda, hotărât-am
să se aşeze în prezenţa Mea, a Principelui Ferdinand Moştenitorul, pre
sumtiv al Coroanei, a Miniştrilor cari se află la cârma ţării, piatra funda
mentală îrţ zidăria care formează cel dintâiu picior al podului pe ţărmul
stâng al Dunării.
«
Acest document comemorativ s'a semnat de Noi în două exemplare,
cari s'au învestit cu sigiliul Statului.
Un exemplar însoţit de monetele curente, se va îngropa de Noi în
piatra fuqdamentală în ziua a noua a !unei Noemvrie, anul 1890, dela nas
terea Mâhtuitorului, în al 25-le,i'· al Domniei Noastre, şi al 10-lea dela
înfiinţa.rea Regatului României; cel de al . doilea exemplar se va păstra în
Arhiva Statului.
Ministrul Lucrărilor publice, rostise:

Toast la masa pentru punerea pie
trei fundamentale a podului Carol.
9 (21) Octombrie 1890.
SIRE,
Spintecând munţii şi înlănţuind valurile, Traian îşi deschise o cale;
aşa se rosteşte o inscripţiune bătrână de aproape optsprezece secole.
Pe acea cale, Marele Impărat duse civilizaţiunea romană dela Nistru
la Tissa, dela Tiss,• la Nistru; opera ,'lui de colonizare fu aşa de vârtoasă că
nici furtunile nu au putut smulge neamul românesc din lanuriie fecondate
de bătrânul sânge roman.
Lucrarea materială era în proporţiune cu mărimea ţintei şi vestigiile
ei, încă vizibile la Severin, atestă geniul celor cari au ex-ecutat-o.
După aşa îndelungi ti�uri, reîncepe, Sire, opera străbună; şi după
cum prin podul Impăratului Roman a trecut lumina dincoace de• Dunăre,
prin podul Regelui Român se va împlânta cultura şi înfrăţirea dincolo de
Dunăre.
Podul Romanilor a fost mai măreţ decât piramidele şi coliseul; podul
Românilor va fi cel mai mare depe continent, zidăriile lui ar ajunge pentru a
înconjura de două ori Capitala ţării cu un val. nalt de trei metri şi ferăria lui
ar ţinea în cumpănă greutatea unei oaste de 60.000 oameni.
Ne putem făli cu această grandioasă întreprindere, căci inginerii români
au conceput-o, inginerii români o conduc astăzi,· pe când, sunt abia 30 ani,
străinii ne făceau neînsemnatele lucrări de fer ce aveam.
In această scurtă amintire pare că est� scrisă toată istoria noastră
contimporană.
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M.

s.

Regele răspunde:

Sunt foarte mişcat de cuvintele aşa de adânc simţite, ce-Mi exprimaţi cu
atâta căldură;· şi vă mulţumesc din suflet.
Serbarea de astăzi este o adevărată satisfacţiune pentru Mine, căci
este tocmai un an de când, cu ocaziunea călătoriei Mele în Dobrogea, am
făgăduit şi apoi am stăruit ca podul peste Dunăre să fie început. Astăzi
făgăduiala Mea este un fapt împlinit şi sunt fericit că am putut încununa
întâiul stâlp al podului, în_ faţa unei întruniri aşa de impunătoare şi a po
po, aţiunii din Dobrogea, care a. _alergat din toate părţile sprel _a fi martoră
la această qperă, care va lega de-apururea aceste două ţărmurţ ale Dunării,
înfrăţind interesele şi cimentând unirea între aceste două trunchiuri ale
Statului român, în chip trainic şi neperitor.
Măreaţă este lucurarea concepută şi condusă de inginerii noştri şi
mândri suntem de o întreprindere aşa de însemnată care va fi isvor de
bogăţie pentru ţară _şj care va . găsi un răsunet puternic în toată Europa.
Trebue să punem acum toate silinţele spre a ţsprăvi cât mai curând
podul pe Borcea şi pe Dunărea mare şi portul dela Constanţa, fiindcă, ._atunci
calea cea mai scurtă între Marea de Nord şi Marea Neagră va fi deschisă
şi România va stăpâni o mare parte a comerţului din Orient.
Convins că aceste prevederi se vor realiza, închin acest pahar iu
bitului Meu popor, care n'a cruţat nici un sacrificiu spre a întări moşia sa
strămoşească şi a asigura viitorul său.
Să trăiască România!

Document comemorativ la sfintirea vaselor de
comerţ «Regele Carol I» şi «Principesa Maria»
Constanţa 1 (13) Iulie 1898.
NOI CAROL I
Din graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României,
Dela luarea în stăpânire a Dobrogii, prin care s'a deschis· României·
coastele Mării, trecut-au douăzeci de ani, în cursul cărora neîncetat, Eu şi
poporul Meu, ne-am gândit şi am muncit să nu lăsăm fără rod mijloac<:ile
· puternice de propăşire pe. cari le-am redobândit ţării în răsboiul independenţei prin vitejia oştirii noastre.
După clădirea măreţului pod „Regele Carol I", după punerea în lu
crare a portului Constanţa, ajutat de Dumnezeu am înfiinţat1Serviciul Maritim
al Statului român pentru a face un pas nou şi hotărâtor în desvoltarea noastră.
�conomică.
Serbăm astăzi. botezul vasului celui mai însemnat „Reg,ele Carol I",
care împreună cu vasul „Principesa Maria", asigură mersul regulat şi repede
din Europa occidentală, prin căile noastre ferate, spre ţărmurile orientale ale
Mării Mediterane.
Fie ca aceste vase „Regele Carol I" şi „Principesa Maria", brăzdând
cale tot întim�ă spre Orientul depărtat, să poarte _cu bine şi cu fală steagul
şi numele României.
Fie ca Serviciul nostru maritim să-şi ajungă în plin menirea de a spori
propăşirea economică şi prestigiul naţional.
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Aşteptând astfel roadele cele mai mănoase prin marele avânt dat acti
vităţii noastre maritime, am voit să fiu faţă Insu-Mi, împreună cu Majes
tatea Sa Regina şi cu Alteţele Lor Regale 'Principele şi Principesa României
la botezul acestor vase, cari s'au sfinţit de Prea Sfinţia Sa Episcop al
Dunării-de-Jos, astăzi în întâia zi a lunei Iulie, anul una mie opt sute
nouăzeci şi opt al mântuirii şi al treizeci şi treilea al Domniei Mele, martori
fiind şi Miniştrii Mei, Preşedinţii şi birourile Corpurilor Legiuitoare, înalţi
demnitari ai Statului, clericii ,ostaşii şi civili, •şi numeroasă
mulţime
din iubitul Meu popor.
Acest document s'a semnat de Noi şi va fi depus spre păstrare 1în
Arhiva Statului. El s'a transcris şi în registrele de bord ale vaselor, unde Eu
am subscris.

Urare după sfinţirea vapoarelor „Re
gele Carol /" şi „Principesa Maria"
Constanţa, 1 ( 13) Iulie 1898.
M. S. Regele, pe puntea bastimentului „Regele Carol I" şi A. S. R.
Principesa Maria pe puntea vasului „Principesa Maria", sparg câte o sticlă de
şampanie lovind'o de peretele vasului dup•ă vechiul obicei al ţărilor maritime
pronunţând următoarele cuvinte:
Acest măreţ vapor se va numi „Regele Carol I" (respectiv „Princiµesa
Maria").
Ii urez să facă călătorii fericite pe Mările pe cari este destinat să plu
tească. Bunul Dumnezeu să-l aibă sub puternicul său scut şi să-l păzească
cCJntra furtunilor şi accidentelor de Mare. Să facă fală steagului românesc
pe care-1 poartă.

Cuvântare la masa de pe vaporul „ Carol /"
<:;onstanţa 1 ( 13) Iulie 1898.
La inaugurarea podului peste Dunăre am prevestit că act astă măreaţă
lucrare ne va deschide adevărata cale comercială şi · că în curând steagul
român va fâlfâi în porturile cele mai depărtate. Presimţirea Mea s'a împlinit
mai devreme decât puteam nădăjdui şi serbarea 'de astăzi aruncase de mai
înainte razele sale binefăcătoare asupra tinerei noastre marine comerciale,
care luase deja de fapt stăpânirea Mării !prin un număr încă restrâns de
vese, în fruntea cărora strălucia „Principesa Maria".
Ţara împărtăşeşte convingerea Mea că comerţul său se va desvolta
într'un mod, neaşteptat prin navigaţia maritimă. Datorim dar mulţumiri
Corpurilor Legiuitoare că s'au putut sfinţi astăzi 'două vase mari şi boteza
unul pe numele Meu. ·
Nu mă îndoesc că acest nou şi falnic vas se va înfăţişa cu vredniÎci�
în rândurile acelor bastimente impunătoare cari înfruntă valurile furtunoase
şi asigură mişcarea comercială a lumei. ,,Carol I", împreună cu „Elisaebta",
frumosul nostru crucişător de mult cunoscut de toate marinele, trebue să
ducă cu mândrie steagul nostru peste Ocean şi să vestească şi în alte con
tinente ce avânt puternic România a luat şi cum prin o muncă statornică
şi un răsboiu victorios ea a cucerit un loc însemnat între Statele din Europa.
Cu inima plină de bucurie, mulţumesc pentru cuvântarea călduroasă care
Mi-a fost adresată şi ridic paharul Meu pentru un viitor; fericit al Marinef
nac,stre comerciale, ca şi a celei militare, sigur fiind că amândouă, în împli-·
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nirea datoriei ldr, departe de ţară, ·vor fi însufleţite unumai de o singură
simţire, vor fi călăuzite numai de un singur gând: Patria şi cinstea naţională,
· şi că pe vasele lor, ori unde lele se vor afla, va răsuna strigătul aşa de
scump 9ouă tuturora: ,,si trăiască România"!

Act comemorativ la aşeza'rea ca
blului Constanţa - Constantinopol
16 (29) .Mai 1905.
NOI CAROL I,
Cu mila lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României.
Fiindu-ne dat. de A-Tot-Puternicul ca să ducem tot mai departe
pe calea propăşirii iubita Noastră Ţară;
Dând ·urmare convenţiunii încheiate la 1 .Martie (17 Fevruarie) anul
1899 între Noi Regele României şi .Maiestatea Sa Impăratul Germaniei
şi Reg� al Prusiei;
Azi,· în al 40-lea an al domniei Noastre ,luna .Maiu, ziua 16, iar dela·
Christos ani 1905, pus-am pe malul .Mării Negre, în noul port Constanţa,
piatra de temelie, hotar de uncţ_e a vormt lanţul de sârmă purtător al gân
dului, care străbătând marea va lega ţărmul României cu acela al Impărăţi,ei
Otomane.
Şi precum vasele române pornite dela acelaş liman, străbătând mările,
duc în ţinuturi depărtate bogăţiile isvorâte din îmbelşugata Noastră ţară,
sau pornite din ţări streine.
Tot ·astfel, acest lanţ va duce gândul 'românesc peste ţări şi pes��
mări, menit fiind a lega Impărăţiile Apusului cu cele mai de,pă
! rtate ale
Răsăritului.
Fost-au faţă la această sărbătorire iubita Noastră soţie .Maiestatea Sa
Regina Elisabeta, Alteţele ·Lor. Regale Principele şi Principesa României
cu Auguştii Lor copii Principele Carol şi Princiwsa Elisabeta.
P. S. S. Episcopul Dunării-de-Jos, .Miniştrii Noştri, E. S. D. Baron
d. .M.arschal Bieberstein, Ambasadorul Imoărăţiei Germane pe lângă Impă
răţia Otomană; E. S. Kiazim Bey, Ministrul Turciei; E. S. Kiderlen
\Vaechter, .Ministrul Germaniei, acreditaţi pe lângă persoana Noastră.
Preşedinţii şi Vicepreşedinţii Corpurilor Legiuitoare şi ceilalţi înalţi
dr·egători ai Statului Român mai jos iscăliţi, precum şi cei cari prin meş
teşugul lor sunt chemaţi a duce la îndeplinire această lucrare.

Telegrame către Jnzpăratul Germaniei şi către Sultan
la aşezarea cablului Constanta-(:onstantinopole
16 (29) Maiu 1905. ,
La ora 1 p. m. .M.. S. Regele telegrafiază depe bordul vaporului
,,Von Podbielsky", la Berlin, .M.. S. II. şi R. Wilhelm II:
In momentul când se pune cablul Constantinopol-Constanţa şi prin
aceasta să adaugă ultima verigă a lanţului relaţiilor telegrafice între\ Berlin
şi Orient, ţiu din inimă să-Ţi trimit o amicală salutare de pe ţărmul Mării
Negre. Fie ca această operă, care în curs de mai mulţi ani a fost oprită
în loc, prin dificultăţi a căror în1ăturare nu a atârnat de noi, să fie spornică,
să vie în folosul traficului mondial, şi mai ales să contribue la strângerea şi
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mai mare a relaţiunilor Noastre intime. Cu prilejul ospăţului de astăzi,
îndeplinesc o dorinţă scumpă inimii Mele, ridicând în sănătatea Ta şi a
Impărătesei un toast care va întâmpina un ecou entuziast.
CAROL
M.. S. lmpăratul Germaniei răspunde:
Iţi trimet sincerile Mele mulţumiri pentru salutul Tău atât de călduros
cu ocaziunea punerii cablului Constanţa-Constantinopol.
Salut cu vie satisfacţiune realizarea racordării telegrafice directe Berlin
Bucureşti-Constantinopol, la care s'a muncit de multă vreme şi unde astăzi
văd îndepărtate cu desăvârşire dificultăţile întâlnite pentru stabilirea acestei
noui căi de comunicaţiune.
Nutresc împreună cu Tine speranţa că această legătură, a cărei im
portanţă ecc,nomică egalează importanţa politică, . va contribui să apropie
şi mai mult încă popoarele Noastre şi să restrângă în mod şi mai intim
relaţiunile Noastre mutuale.
Impărăteasa şi cu Mine Iţi mulţumim din toată inima pentru urările ce
Ne exprimi şi-Ţi adresăm Ţie, precum şi Reginei, Salutul Nostru cel
mai călduros.
WILHELM.
Apoi la orele 2, 15 de pe bordul aceluiaş vapor, M. S. Regele a ex•
pediat următoarea telegramă· M.. S. Sultanului:
In momentul aşezării cablului care va lega Constanţa cu Capitala
M.r.iestăţii Voastre Imperiale, Imi împlinesc o datorie scumpă inimii Mele
reînoidu-i expresia sentimentelor Mele de inalterabilă amiciţie şi urările
pe cari nu încetez de a le face pentru fericirea Maiestăţii Voastre şi pentru
preţioasa Sa sănătate.
Serbările din Constanţa, au fost înălţate prin prezenţa Ministerului
plenipotenţiar al Maiestăţii Voastre acreditat ipe lângă Mine, precum şi prin
marea bucurie care domneşte în ţara Mea în urma magnanimef deciziuni in
fa\·oaren credincioşilor Săi supuşi de rasă română, asupra cărora Maiestatea
Vcastră a bin�voit să răspândească atâtea binefaceri şi să mărturisească pă
rinteasca Sa solicitudine.
Sunt cu adevărat atins de aceasta şi cu atât mai fericit cu cât Augusta
Sa rezoluţie . va contribui în mod considerabil la întărirea excelentelor rela
ţiuni cari există de mai mult de ·un sfert de secol între puternicul Imperiu
al Maiestăţii Voastre Imperiale şi România.
CAROL
M. S. Sultanul a răspuns la 17 ( 30) Maiu:
Cu cea mai mare plăcere am primit telegrama pe care Maiestatea Voastră
e binevoit să Mi-o adreseze cu prilejul aşezării cablului telegrafic.
Sentimentele de sinceră simpaHe şi relaţiunile de bună prietenie sunt
statornicE de ani îndelungaţi între ambele Noastre guverne. Foarte mişcat
de cordialele expresii cuprinse în această privinţă în telegrama Maiestăţii
V0astre, viu să-I prezint mulţumirile Mele. Mă 'folosesc de acrest prilej
spre a reînoi urările Mele pentru fericir,ea şi preţioasa sănătate·. a M.aistăţii
Voastre.
ABDUL HAMIT
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Toasturi la prânzul din Constanta
16 (_29) Maiu 1905
La ora 1 ½ s'a dat pe bastiment un prânz de gală, la care au participat
Excelenţele lor Ambasadorul Baronul Marschal v. Bieberstein cu doamna,
Miniştrii plenipotenţiari Kiazim Bey şi Kiderlen-Waechter, Episcopul, Mi
niştri, înalţi demnitari; în total 85 persoane.
In timpul mesei, M. S. Regele a ridicat următorul toast:
Adresându-se către Baronul Marschal:
:Sunt cu atât mai recunoscător M. S. Impăratuluî Wilhelm de a fi
binevoit să permită Excelenţei .Voastre de a ·asista la serbările noastre,
cu cât am şi mulţumirea de a vă saluta în Constanţa.
Prezenţa domniei-voastre printre noi este o chezăşie preţioasă a ru
porturilor excelente cari unesc ambele ţări. Germania arată de mult timp
un viu inter.es pentru propăşirea şi desvoltarea economică a României.
Tractatul de comerciu încheiat de curând şi convenţiunea din 1899, care
regulează un serviciu special de căi ferate, 'poşte şi telegrafie, constituesc
o nouă dovadă despre aceasta. Executiunea desăvârşită a acestei din urmă
convenţiuni a fost întârziată de oarecari dificultăţi, şi numai astăzi, afun
dând cablul între Constanţa şi Constantinopol, putem sărbători isbânda
sforţărilor noastre.
Mă simt fericit că această plăcută împrejurare îmi -dă, prilejuL de
a reînnoi urările călduroase ce le fac pentru . Maiestatea Sa împăratul
Wilhelm şi beau în sănătatea Maiestăţilor Lor împăratului şi Impără
tesei Germaniei.
Apoi către d-l Kîazim-Bey:
Cu o plăcere cu totul deosebită Mă 'folosesc de această împrejurare,
pentru a ruga pe Excelenţa Voastră de a face cunoscut Maiestăţii Sale
Sultanului cât de mare preţ pun pe prietenia Sa şi cât Mă simt de fericit
de SoJicitudinea părintească pe care Maiestatea Sa o arată credincioşilor
Săi supuşi de neam românesc, pentru care am fireşte o vie şi statornică
simpatie. Călăuzit de aceste simţiminte, beau în sănătatea Maiestăţii Sale
Sultanului, făcând cele mai căldurase urări pentru fericirea Sa şi pentru
prosperitatea imperfului Său.

Textul actului comemorativ de la
inaugurarea portului

Constanţa

CAROL I,

Prin graţia lui Dumnezea şi voinţa Naţională Rege al României,
„De când România a întrupat Dobrogea prin vitejia ostaşilor săi
în răsboiul neatârnării şi s'a făcut stăpână la malurile 'Mărei Negre, gân
direa mea a fost într'una pironită la mijloacele de a înlesni exportul ţării
în tot cursul anului. In scopul de a deschide României căile nesfârşite ale
mărilor am împreunat cele două maluri ale Dunării dintre Feteşti şi
Oernavoda, ridicând măreţul pod „Regele Carol I", iar în anu1 1896 arn ·
pus temelia portului Constanţa a cărui inaugurare o facem astăzi.
De atunci treptat cu mijloacele de care s'a dispus, am avut grija
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1 �.

înainte de toate de a asigura isprăvirea lucrărilor pentru exportul cerealelor
şi al petrolului, care reprezintă 85 la sută din exportul ţării. Nădăjduind 1\
că Dumnezeu va hărăzi României linişte şi îmbelşugare ca să putem
isprăvi cât mai curând portul întreg, menit să slujească la propăşirea
economică a scumpei noastre Patrii, astăzi a 27-a zi a lunii Septembrie
"'1901J şi al 43-lea an al Domniei Mele am inaugurat asemeni prima ma- .
gazie de cereale din cele 4 ce se clădesc, faţă fiind M. S. Regina A. A�t
L. . Principele Ferdinand Moştenitorul Tronului, Principesa Maria, !naltul
Cler, M.iniştrii Mei, preşedinţii şi vicepreşedinţii corpurilor legiutoare, înalţi
demnitari ai Statului, fruntaşii oştirei Mele şi corpul Tehnic.
Spre amintire, am semnat acest document încheiat în trei exemplare
hotărând ca după sfinţirea lucrărilor făcută de P. S. S. Episcopul Dunării
de jos, un exemplar să fie aşezat în zidăria cea mare a silozurilor de cereak
ce se dă acum spre folosinţa comercianţilor; 1i:ll doilea exemplar să fi0
aşezat în zidul farului de la capătul digului dinspre larg, iar al treilea
să fie păstrat în arhiva Statului.
( ss) Carol, Elisabeta, Maria, Ferdinand, Elisabeta, I. Brătianu, Gen.
D. Budişteanu, M. Pherekyde, Em. Costinescu, S. Haret, T. Stalian, V.
Morţun, A. Carp, A. Djuvm-a, Nifon A. Salygny.
l\.cest act a fost zidit de suverani în piatra comemorativă din partea
despre mare a primei magazii cu silozuri, care piatră poartă pe o placă
�e bronz urmăftoarea inscripţiune :
„Noi Carol I Rege al României, pus-am această piatră în ziua de 27
Septembrie 1909 cu prilejul inaugurării portului Constanţa".

Cuvântările rostite la inaugurarea portului
Constanţa fn ordinea fn care s' au ţinut

Discursul d-lui Morţun
SIRE,

: ...

In graba clipelor care se scurg, adesea omul nu întrevede toată in
semnătatea faptelor ce se petrec sub ochii şi în zilele lui.
Ne\·oile, grijile traiului, lupta vieţei şi frământările lui sufleteşti,
mereu îl abat gândul şi pătrunderea de la rostul trebilor obşteşti.
De multe ori chiar, celor cari iau parte la săvârşirea acestor fapte
le . scapă unele din urmările ce vor ·avea loc în vremile viitoare.
· Traian, strămutându-şi aci legiunile sale, nu căuta atunci decât să-şi
apere de năvălirile barbare, miezul mândriei împărăţii Romane şi nu gândia
că din aceasta va naşte un popor şi o ţară nouă. Când Ştefan cel Mar� şi
Neugoe Basarab, împinşi de cucernica lor evlavie ridicau sfinte altare,
se duceau ei cu gândul că peste veacuri aceste locaşuri de rugăciuni vor fi
socctite ca întâile îmboldiri date artei româneşti? Când sufletul chinuit
al ţăranului nostru zămislia din grijile şi nevoile lui, din neagra lui restrişte
dcina şi baladele haiduceşti, ca să-şi aline o clipă amarurile, pricepea el
oaie, ţăranul neştiutor de carte, că prin aceasta punea temelia literaturii
,romiineşti?
Apoi chiar la Plevna, când Majestatea Voastră în fruntea fraţilor
noştri, lupta ca sa facă neamului românesc drum şi loc între popoarele
lumii, câţi erau acei cari prevedeau că prin acea jertfă ţara va lua o aşa
de repede prefacere?
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Şi azi când serbăm închegarea acestei măreţe lucrări, când inau
gurăm acest port, pricepe oare toată suflarea românească în ce măsură se
înlesneşte propăşirea noastră agricolă şi cât de mult se asigură întărirea
noastră economică?
Până acum vieţii noastre economice îi lipsea un organ de respiraţiune
permanentă. Acum plămânii ţării s'au întregit, organismul nostru economic
s'a desăvârşit. De acum în tot cursul anului, pe toate vremurile, rodul
muncii noastre, bogăţiile noastre vor avea neîntrerupta scurgere.
Ţara ştie cât d_atoreşte Majestăţii Voastre desăvârşirea acestei lucrări,
cu câtă agerime şi pătrundere Majestatea Voastră, încă dela suirea pe
tron, Aţi arătat drumul mărei, cu ce stăruitoare râvnă Aţi îndemnat, Aţi
zorit ca gândul acesta să ia fiinţă, cu ce încredere înţeleaptă Aţi• îmbărbătat
pe inginerii români, sârguincioşi şi pricepuţi cari în frunte cu eminentul
nostru Saligny, una din podoabele strălucitei domnii a M. Voastre, au
adus la îndeplinire via Voastră dorinţă.
De aceea toată suflarea românească recunoscătoare să vază pros
peritatea la care a ajuns patria sub rodnica şi glorioasa domnie a Majes.· tă ţii Voastre zice:
Să trăiţi Majestate, să trăiască Majestatea Sa Regina, să trăiască
iubita noastră dinastie...

Discursul d-lui Anghel Saligny
SIRE,

Prezenţa Majestăţii Voastre- şi a Augustei voastre familii la această
serbare are o mare însemnătate pentru ţara noastră. Nu sărbătorim numai
să\•�rşirea unor lucrări din portul Constanţa, ci îndeplinirea unui într�g
program urmat cu atâta stăruinţă de Majestatea Voastră.
Prin facerea liniilor Bucureşti-Feteşti, Făurei-Feteşti şi podului de
peste Dunăre Aţi dat putinţa ca produsele de tot felul ale patriei noastre
să se scurgă la mare, fără întrerupere şi în timp de iarnă. Prin facerea
portului Constanţa cu adâncime şi instalaţii speciale pentru cereale, Aţi
dat pLtinţa de a se reduce navlul cerealelor prin sporirea capacităţii vapoa-
relor şi scurgerea timpului de încărcare.
Toate aceste vor contribui ca să putem susţine mai cu folos concu
renţa pe pieţele mondiale.
,In ce priveşte industria noastră de petrol, �a nu ar fi putut lua
desvoltarea de acum, fără lucrările pe cari le inauguraţi azi.
Sire, primul proiect al portului a fost făcut în anul 1881 de vestitul
inginer Hartley, atunci când corpul nostru technic nu avea ingineri experi
mentaţi în acest fel de lucrări. Un al doilea proiect, a cărui executare s'a
început în anul 1896, a fost conceput de Inspectorul General Cantacuzino
în anii 1891-1894, având de sfătuitor pe Inspectorul Guerard, fost di
rector al portului Marsiliei. De atunci încoace, atât sub direcţiunea mult
r,egretatului Inginer Duca, cât şi sub actuala '<lirecţiune, numai inginerii
români, mai toţi eşiţi din şcoala noastră de poduri şi şosele, au lucrat la
conceperea şi executţ1rea lucrărilor portului. Toţi inginerii sunt adânc r,ecu
noscători Majestăţii Voastre care prin nestrămutata încredere ce Aţi· avut
în forţele lor, le-aţi dat prilejul să dovedească·, prin marile lucrări săvârşite
sub glorioasa şi binecuvântata Voastră Domnie, că merită încrederea pe
care Aţi pus-o în ei.
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Cu inima plină de cel mai nemărginit devotament pentru Majestatea
Vca5tră, ei unesc glasul lor cu al meu spre a. striga: Să trăiţi Majestate,
să trăiască Majestatea Sa Regina... Să trăiască Dinastia... ·
Discursul M. S. Regelui
Cu mare bucurie am venit în Dobrogea, spre a inaugura marile lucrări
ale portului Constanţa datorite, ca şi falnicul pod peste Dunăre ştiinţei
şi hărniciei inginerilor români, sub priceputa conducere a şefului lor.
Deschiderea drumului pe mare .e ra o trebuinţă· a propăşirei · comer
ţului. Porturile maritime, sunt -plămânii unei ţări, de aceea Guvernul nu
a c1 uţat nimic pentru · a da · portului Constanţa tot ceeace a trebuit spre a
. îndeplini înalta sa misiune.
•
Incă dela început. am urmărit cu cel mai viu interes şi am supra-,\
veghiat aceste lucrări cari au dat comerţului nostru un avânt aşa de puternic, şi am legat tot· mai strâns Dobrogea de căminul strămoşesc.
Cu drept cuvânt putem dar privi acest port ca un factor de căpeteni�
al propăşirei noastre economice şi ca o mândrie naţională..
Portul Constanţa cu ajutorul serviciului nostru maritim ne-a pus în
legătură statornică şi directă cu târgurile streine, mai ales cu apusul Eu:J
ropei care este cel mai mare cumpărător al produselor noastre naţionale.
il\ctivitatea acestui centru comercial, care se va desfăţura desigur fără
daurn pentru porturile noastre dunărene,· va fi adevăratul barometru al
desvoltării noastre economice. De aceea am <;redinţa că marile lucrări ce
,.-,, s'au săvărşit până acum nu sunt decât un început faţă de ce rezervă viitorul
/' şi că Constanţa va deveni peste un 'timp nu prea' îndepărtat unul din cele
..,.
I mai
importante porturi. a1e mării negre. .
11
�,cu acest prilej nu pot să nu 'remarc azi o legătură str�...alllQ:piate a Dobrogenilor de sufletul nostru cu intrarea lor în deplina viaţă )
· .. · -----·---.. ----------. ,··
constitu ională a tărlL_;-�-Prin această întrupare desăvârşită a Dobrogei la Patria română dela
sânul căreia nimic nu o mai poate tlespărţi, s'a înfăptuit pe veci ţinta stră
bunilor luptători pentru stăpânirea ţărmului Mării Negre, visul bătrânului
Mircea Voevod şi a lui Ştefan cel Mare.
Cu adâncă recunoştinţă mulţumesc tuturor pentru primirea strălucită
cu care am fost întâmpinaţi din partea oraşului ca şi pentru bunele urări
ce ni s'au a.dus în cuvinte aşa de 'călduroase şi măgulitoare şi sunt _fu:j.,,ei:L._
că am plăcutul ile · a ridica aharul Meu pentru ros erarea___l!!g[eu cres
cândă. a portului Constanţa şi pentru erîc1rea scumpilor noştri Dob��JJ.1-,

J
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Serviciul Mar-itini Rornân de
la înfiinţarea lui până astăzi

de DIRECŢIUNEA SERVICIULUI MARITIM ROMÂN

I.n anul 1895, Direcţiunea Generală a Regiei Monopolurilor Statului,
care administra încă serviciul de navigaţie fluvială, a fost însărcinată prin
Decretul Regal din 28 Aprilie să organizeze şi serviciul de navigaţiune
maritimă, punându-i-se la dispoziţie un credit de 2¼ milioane lei pentru
uccr.,erirea primelor cheltueli de exploatare, pentru construirea clădirilor şi
instalaţiilor de agenţii şi magazii. de mărfuri, precum şi pentru cumpărarea
primelor vapoare de mare, ,,Meteor" şi „Medea".
Prin legea din 3 Mai 1896, s'a creat pe lângă Direcţiunea Generală
a Căilor Ferate Române o Direcţiune Specială a Serviciului Maritim Ro
mân care trecuse cu material şi personal de sub administraţia Regiei sub
aceia a . C. F. R. încă din Noembrie 1895. Prin· aceiaşi lege s'a deschis
un nou credit de 10 milioane lei pentru continuarea cheltuelilor de exploatare
şi construcţii de noui vapoare.
Prin legea din 10 Ianuarie 1906, Direcţiunea Serviciului Maritim
Român s'a detaşat de sub administraţia Căilor Ferate Române, punându-se
sub dependinţa directă a Ministerului Lucrărilor Publice şi funcţionând
din punctul de vedere· al administraţiei, după prescripţiunile regulamentului
de administraţie şi Exploatare decretat la 31 Martie 1906.
Apoi, prin legea din 18 Martie 1908, înfiinţându-se Direcţiunea Gene
rală a Porturilor şi a Căilor de Corn. pe Apă pe lângă Ministerul Lucrărilor
Publice, serviciul maritim român a fost pus sub dependinţa acestei direc
ţiuni generale, care, prin legea din 13 Iunie 1920 a trecut la Ministerul
Cornunicaţiilor.

Serviciul de călători şi poştă
Primele curse regulate bilunare între Brăila şi Constantinopol au fost
inaugurate cu vaporul „Medea" de 819 tone registru brut, la 13L26 August
1895 iar primele curse tot bilunare între Constanţa şi Constantinopol cu
vaporul ,,Meteor" de 1085 tone registru brut, la 13/26 Septembrie 1896.
Aceste curse au continuat şi în anul 1897, însă de. 3 ori pe săptămână
cu vapoarele sus citate, precum şi cu vapoarele „Cobra" de 1146 tone registru
brut închiriat la 9 Noembrie 1895 şi „Ignazio Florio" de 1605 tone .registru
brut închiriat la 3 Decembrie 1896.
Vaporul „Cobra" a fost înapoiat armatorilor săi în Aprilie 1897,
iar vaporul „Ignazio Florio" a fost cumpărat de serviciul maritim la 3
Martie 1897, dându-i-se numele de „Principesa Maria".
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•Vaporul „Meteor" a naufragiat la 22 Februarie 1898 lângă Cavarna
şi s'a pierdut complectamente.
In anul 1898, flota a fost sporită cu vaporul „Regele Carol I" de
2653 tone registru brut, comandat la Glasgow la şantierul „The Fair Field
Shipbuilding et Engineering Co". Acest vapo_r, precum şi vap. ,,Pr. Maria",
au deservit bisăotămânal linia Constanţa-Constantinopol iar vaportil „Me
dea" linia Dunăre-Constantinopol.
Dela 1 Ianuarie 1�98 până la 1 Aprilie 1902, data când a fost vândut
vaporul „Medea", aceste trei vapoare au deservit liniile Constanţa-Constan
tinopol şi Constanţa-Coristantinopol-Salonic, apoi linia Constantinopol-Pireu
ca încercare, cu vaporul „Regele Carol I", timp de două luni.
Dela 1 Aprilie 1903 până la 1 Aprilie 1905, vapoarele „Regele Carol"
şi „Principesa Maria" au deservit numai linia Constanţa-Constantinopol.
Vapoarele „România" de 3152 tone registru brut, ,,Impăratul Traian"
de 3068 tone şi „Dacia" de 3147 tone,. comandate la ,Chantiers de 1a Loire
.din Saint Nazaire, sosind în ţară, primul la 16 Aprilie' 1905, al doilea Ja
16 Septembrie 1906 ·şi al treilea la 5 Iulie 1907, s'au putut inaugura ;.ru
începere dela 23 Aprilie 1905 liniile noui Constanţa-Smirna şi Constanţa
Pireu. Această din urmă linie, a fost prelungită până 1a Alexandria dela
5 Octombrie 1906.
Cele 5 vapoare poştale au continuat se deservească liniile Constanţa
Constantinopol, Constanţa-Pireu-Alexandria şi Constanţa-Smirna (aceasta
din urmă cu întreruperi) până în anul ·1914.
In Iunie 1914 a sosit în ţară 'vaporul mixt „Sainf Petersburg", cum
părat la· Petrograd, dându-i-se numele de „Durostor". Cu acest vapor s'a
inaugurat în Iunie 1914 linia Constanţa-Balcic. Tot în acest an s'a cum
µărat şi remorcherul „Ovidiu" de 700 cai care a fost întrebuinţat ca vas
<le· ,servitudine în portul Constanţa până la 16 August 1916 când s'a pierdut
în rada portului Constanţa, lovindu-se de o mină.
Din cauza războiului mondial şi a închiderii Dardanelelor, cursele va
poarelor deservind linia Constanţa-Pireu-Alexandria au fost suprimate la
23 Iulie 1914 st. v., iar cursele pe linia Constanţa-Constantinopol şi Cons
tanţa-Balcic, la 25 Octombrie st. v. 1914.
Vapoar,ele poştale au stat în rezervă în ·Dunăre, până la 26 Septembrie
1916, când au fost puse la dispozitia guvernului rus şi întrebuinţate ca
crucişetoare auxiliare în flota rusă a Mărei 'Negr,e. In timpul revoluţiei
din Rusia, ele au încăput pe mâna bolşevicilor cari le-au devastat şi Statul
Român n'a reintrat în posesia lor decât în Noembrie 1918, :Primindu-le într'o
star•e deplorabilă.
In Ianuarie 1919 s'au reluat cursele pe linia Constanţa-Constantinopol.
De asemenea, în scop de a se accelera transporturile pentru aprovizionarea
ţării şi pentru a se avea o legătură mai sigură şi mai rapidă cu Occidentul
-- căci comunicaţia c u calea ferată se făcea pe atunci în mod foarte nere
gulat - s'a creiat linia Galaţi-Constantinopol-Pireu-Napoli-Marsilia.
� In cursul anului 1920, comunicaţiile între România şi Occide)Jt, cu
calea ferată, devenind· mai normale în urma ameliorărei mersului trenului
,,Simplon-Express, călătorii cari până atunci, preferau rnta..m.arllimă Galati-'
Constanţa-Pit.�1-!,:-Napoli-Marsilia, au început să prefere rut��r..e„Q_c;_cide!!!
cu trenul, ,.&stfel că servicîul maritim român, din gug;a reducereî numărului
î
călătorilor şi a greutăţif' de aprovizioiiai:ecu·. păcurăîn-Frănţa,asciffăf
------',
linia numai până la Napoli.
Spre finele anului 1921, terminându-se lucrările de refacere a podului
1
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peste Dunăre care sel distrusese în toamna anului 1916 din cauza răsboiului,:.şi deci comunicaţia cu trenul pe linia Bucureşti-Conffin'ţa normalizându-se,
:serviciul maritim român a revenit la vechiul itinerar dinainte de răşq_oi,_ cu_--=--...J'
plecarea din Constanţa pentru Constantinopol-Pireu-Alexandria, însă num·ai
. câte o cursă pe lună, de oarece toate vapoarele de pasageri au trebuit să
� reparate pe rând, întrucât fuseseră rău deteriorate e bolcevicii ruşi.
,.,-, Din cauză că traficul de călători şi mărfuri cu Alexan na: era oar e
:redus, cu începere din Octomvrie 1922, linia Constanţa-Alexandria s'a
scurtat numai până la Pire.!!. însă făcând curse săptămânal cu escală n_umaT
,.,--==
� ,_
.
la �--L:" • �
-----i.a 1 Mai 1923, serviciul maritim român a înfiinţat o nouă linie Con.. stanţa-Haifa-Jaffa deser,yjţă_ de un vapor de pasa�ri, făcând o singură
cursă pe j_q_!].ă__şLiransportând emigranţi evrei în majoritate din Polonia
pentru P"alestina. Atât traficul de mărufri, cât şi numărul emigranţilor
pentru Palestina crescând�îiicepere dela 5 · De.cemvrie 192-5, s'au făcut
••Câte două curse pe lună pe linia rconstanţa-Haifa-Jaffa şi au continu�
.c:J.l.._j@Q_9rul 11Dacia" care a fgst s ecial ·amena · at în acest scop până în
.Martie 1927 �ând a fost trec.ut....pe.linuLE.giJlli!luL__J--·-· - ..-�----� ,1Dacia" a fost înlocuit pe linia Constanţa-Haifa-Jaffa cu
vaporul „Durostor" car�, cu începere dela 9 Iunie 1927 a deservit această
Fnie, odată pe lună, până în Aprilie 1928, Vaporul „Durostor" îşi va relua
cursele pe această linie în toamna 1928 când reîncepe traficul de mărfuri
.şi pasageri din şi spre Palestina.
Cu începere dela 14 Februade 1�inia Constanţa-Constantinopol
� sJ!_prelungit iari!.ş_ Piill_ă,_Ja__ -8,l�J�.®dria, fiiruLdesendtă de 3 _y_�QQ.�
-cari prin altern_��_f ilJ.....exe.cutaLJ âte o cursă Qe s�p.!..i!.._tllâ_rI�_...P..�� în Martie
_ ruărie
122-7. In urma naufragierei vaporului „Impăratul Traian" la o·-Feff
'1927, lângă Capul -Tuzla,
cursele pe linia 'Egiptului au fost reduse .la
-----1
· trei pe lună.
In afară de iiniile susmenţionate, aproape permanent după răsboi s'a
. mai făcut câte o cursă pe săptămână pe linia Constanţa-Constantinopol.

Serviciul de mărfuri în Occident.
Primele trei cargobote comandate la şanHerul R. Napier et Sons Ltd.
,din Glasgow, anume: ,,Dobrogea", ,,Bucureşti", şi „Iaşi" de câte 3750
· tone deadweight fiecare, au sosit în ţară în toamna anului 1897, când s'a
înfiinţat linia Dunăre-Rotterdam pentru transportul de mărfuri. La aceste
"cargobote s'au adăogat în anul următor 1898, aite două, ,,Turnu Severin"
şi „Constanţa", de 3700 tone deadweight fiecare, construite de şantierul
Howaldswerke din Kiel.
Cele două cargobote au continuat cursele pe linia Dunăre-Rotterdam
cu abateri la Liverpool şi Swanses în anii 1907 şi 1908, până la Sep
. tembrie 1911 când s'a înfiinţat linia Dunăre-Siria cu cargobotul „Constanţa".
Dela această dată şi până în Aprilie 1913, linia Dunăre-Rotterdam a fost
,-deservită de primele cargobote, iar· linia 'Dunăre-Siria 'de „Constanţa""
In Noembrie 1913 s'a înfiinţat linia Dunăre-Archipelag cu vaporul
„Iaşi" care a deservit-o până în August 1914, data când a început răsboiul
mondial. Tot atunci a încetat cursele pe linia Dunăre-Siria cu cargobotul
. ,,Constanţa".
Cargobotele „Carpaţi" şi „Bucegi" de 7150 tone deadweight fiecare
,,comandate la •_şantierul Greeriock et Grangemouth Dockyard Co. Ltd. din
139

www.ziuaconstanta.ro

SERVICIUL MARITIM DELA INFIINŢARE

Greenock, au sosit în ţară în Aprilie şi Septembrie 1913 ş1 1mpreună cu
cargobotele „Bucureşti", ,,Dobrogea" şi „Turnu Severin" au continuat
cursele Dunăre�Rotterdam până în August 1914, când cursele au fost supri�
mate din cauza răsboiului mondial şi a închiderei Dardanelelor.
Dela această dată, cargobotele au rămas în Dunăre exceptând cargobotul.
Bucureşti"
care a rămas în afară de Dardanele.
"
Cargdbotele rămase în Dunăre au făcut câteva transporturi de cărbuni
dela .Mariopol (.Marea de Azov) la Constanţa şi Dunăre, iar în Octombrie
1916 au fost închiriate guvernului rus şi utilizate pentru diferit,e trans�
·
porturi în legătură cu aprovizionarea armatelor.
,Cargobotul „Bucureşti" rămas în afară de Dardanele, a fost întrebuinţat
până la 17 Decembrie 1915 cu transportul la Salonic al materialului de
răsboi cumpărat în Italia şi Franţa de Statul Rom_ân. Dela Salonic mate�
rialul de răsboi a fost expediat în ţară via Niş�Paratchin�Prahovo (Serbia) ..
Dela 8 Aprilie 1916 până la 1 Iulie 1918 când cargobotul „Bucureşti", a
fost angariat de guvernul francez, a mai efectuat o cursă la Vladivostock,
o cursă la .Murmansck şi 3 curse la Archanghelsk cu materialul de răsboi,
care a fost expediat . în ţară prin Rusia cu calea ferată.
In lunile August, Septembrie, şi Octombrie 1918, toate cele şase
cargobote devastate de bolcevici s'au înapoiat în Dunăre. Cargobotul „Car�
paţi" avea o mare spărtură în cala No. 4 provenită dela o torpilă inamică
în .Marea Neagră, în anul 1917, şi nu i se asigură · plutirea decât cu
mijloace de fortuna. Cargobotul „Bucureşti" s'a înapoiat în ţară în Sep
temvrie 1919, după terminarea la Cardiff a reparaţiunilor avariilor cauzate:.
în urma eşuărei lângă Canalul Bristol, pe 'timpul când era angariat de
guvernul francez.
In toamna anului 1918 flota a fost · sporită cu cargobotul „Oituz.A
( ex Leros) de 4200 tone d. w. capturat dela germani.
�
In acelaş an Statul român a închiriat cargobotele „.Milcovul", ,,Oltul",
,,Siretul" şi „Jiul" ale Soc. de Navigaţie „România", precum şi cargobotele·
,,Muntenia" şi „Oltenia" ale Societăţii „Maritima" în scop de a accelera.
transporturile de materiale de război şi mărfuri pentru aprovizionarea
ţării, încredinţând exploatarea lor Serviciului .Maritim- Român. In toamna.
anului 1919 aceste cargobote au fost restituite societăţilor respective.
După 1920 şi până în prezent, cargobotele Serviciului .Maritim Român
au continuat să facă transporturi luând �adcuri �g� de ceremeşi l
cherestea ·din porturile româneşti dela Dunăre: Brăila, Galaţi şi Suijna
şi dela mare: Constanţa, Balcic şi Cavarna, pentru diferite porturi din
Orient şi mai ales pentru Occident. La înapoierea s.p�� România, cargoJ?otele.
· d din Occide�t. au transportat în·cărc!'!li.!fţf-complete de cftrbuni d�
ia şi Olanda, -precum şi mă:r;furi generale din Anvers pentru portu�
" · ----- ·
--•
i cele române · ,,
rile din O ·
..- ,n Ianuarie 1925 cargobotul „Turnu Severin" care lera
în
drum spre }
a
Occident încărcat cu cereale, din cauza timpului răÎ eşuat p<2 coasta
,-.,__
de nord a Franţei şi ·fiind avariat, a fost vândut.
-:::..,,-,,
Celelalte cargobote, toate în bună star-2, continuă să facă transporturi
după cum s'a menţionat mai sus.
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