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Abstract: The year 1860 marked a decisive change in the global 
grains market with the introduction of the transatlantic telegraph 
connection. For the first time in history, information could travel 
significantly faster than goods could. Extremely costly and only within the 
reach of multination companies, the use of the telegraph gradually became 
part of everyday commerce. The flourishing of economic media 
transformed the telegraph into the main mechanism of price calculation 
for the international grains markets. The connections between the major 
stock exchanges existed now with delays of only 24 hours at most. The 
traders from Chicago and New York were now tied to Liverpool and 
London and from the British Isles the information was distributed to all of 
Europe. By extension, the traders from Odessa and from the Danubian 
ports also joined in. This study shows how the difficulty with which the 
data was transmitted did not influence considerably the transactions from 
the Danubian grains market. The archival and historical media files do 
not allow for the creation of empirical data using econometrics. As such, 
we cannot determine the exact fluctuation in the local stock markets based 
on information received by means of telegraph and telephone. 
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* * * 
 

Din cele mai vechi timpuri accesul la informaţie şi transmiterea 
exactă a acesteia, rapid şi pe distanţe cât mai lungi, a reprezentat o 
modalitate de progres şi un factor determinant în evoluţia economică a unei 
regiuni1. În Antichitate şi în Evul Mediu schimburile informaţionale la 
distanţă, relativ mică, s-au realizat cu ajutorul focului, al poştei şi al 
porumbeilor. Dar introducerea la scară largă a noilor mijloace de 
comunicare – apărute în urma descoperirilor din domeniul tehnic şi al 
revoluţiei industriale – a comprimat spaţiul şi timpul şi a dinamizat viaţa 
cotidiană. Comunicaţia este definită ca un transport fizic de 
obiecte/persoane între două puncte ori transmiterea purtătoare de 
informaţie. Prin extrapolare, telecomunicaţia reprezintă „comunicaţia de 
semnale la distanţă”2. 

Reconstituirea cât mai fidelă a realităţilor istorice trebuie realizată 
prin raportarea la un anume spaţiu şi timp3. Elementul temporal nu 
prezintă probleme de-a lungul analizei noastre şi marchează două 
evenimente majore pentru istoria economică a regiunii Dunării de Jos: 
constituirea Comisiei Europene a Dunării (1856), ca punct de început, şi 
declanşarea Primul Război Mondial, drept capăt al incursiunii. 
Componenta spaţială trebuie privită drept conexiunea unei regiuni la scara 
globală a realităţilor socio-economice, în care specificitatea pieţelor locale şi 
internaţionale este dată de mutaţiile survenite pe fondul acţiunilor 
antropice şi naturale. Istoricii economiei sunt nevoiţi să explice în studiile 
lor fenomenele economice „în congruenţă cu relaţia distanţă – zonă4”. 
Determinarea realităţilor economice regionale derivă din determinarea 
modalităţilor prin care locaţia factorilor de producţie se află în relaţie de 
cauzalitate cu preţul diferenţiat la nivel internaţional al forţei de muncă, a 
gradului de dezvoltare socială a societăţii şi a elementelor concurenţiale de 
pe piaţă5. 

În cadrul acestui studiu dorim să surprindem modificările survenite 
la nivelul economiei regiunii gurilor Dunării, în intervalul 1883-1914, după 
introducerea unor mijloace de telecomunicaţii cu impact asupra 
mentalităţilor economice internaţionale. Perioada propusă este considerată 
ca una de creştere a aportului marilor puteri capitaliste în cadrul economiei 
mondiale6, dar şi de profunde schimbări în cadrul organizării comerciale 

                                                           
1 M. Jurian 2011: 489-490. Pentru evoluţia poştelor şi a sistemului de comunicaţii moderne 
în spaţiul românesc, vezi Enciclopedia României, vol. IV 1943: 137-162. 
2 Vezi: T. Popescu 1906; T. Tănăsescu 1931; M. Drăgănescu 2003. 
3 N. Edroiu 1999: 12-14. 
4 I. Luperdean 2015: 80-81. 
5 A. Lösch 1939; I. Luperdean 2015: 81. 
6 N.N. Constantinescu 1957: 151-153; N. Sută 1997: pp. 73-74; V. Bogza 1979: 112-115. 
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din porturile Dunării Maritime. Sub impactul tratatului vamal din 1875 cu 
Austro-Ungaria şi a obţinerii independenţei de stat, România anilor 1880-
1914 s-a confruntat cu frecvente modificări ale tarifelor vamale, dar şi cu un 
război economic purtat contra intereselor monarhiei dualiste (1886-1892). 
În plan regional7 – după o mutare a axei comerciale către Austro-Ungaria, 
devenită principala parteneră economică a României la sfârşitul anilor 1870 
– în a doua jumătate a deceniului al nouălea s-a constat un reviriment al 
ponderii porturilor de pe sectorul maritim al Dunării în cadrul comerţului 
internaţional al Vechiul Regat la peste 30% doar pentru Brăila, principala 
poartă a exportului românesc. Abolirea regimului de porto-franco în 1883 
pentru aşezările româneşti a avut pentru moment un impact regresiv 
asupra schimburilor comerciale derulate prin aceste porturi. De-a lungul 
timpului s-a pus bazele unei întregi istoriografii cu privire la această 
chestiune. Opiniile pro şi contra desfiinţării statului de port franc sunt 
împărţite şi ţin de modul de interpretarea a realităţilor economice 
româneşti din timpul şi după Convenţia vamală cu Austro-Ungaria.8. 

După momentul 1883 autorităţile de la Bucureşti au introdus în 
porturile Galaţi şi Brăila sistemul de antrepozit, concretizat cu greu, după o 
serie de probleme cauzate de lipsa infrastructurii, spre finalul veacului al 
XIX-lea9. Apariţia docurilor a revoluţionat şi a impus transformări 
semnificative pentru lumea negustorilor de cereale din hinterlandul 
danubian, aprovizionat cu grâne pe calea Dunării din amonte şi pe calea 
ferată din Moldova. Construcţia docurilor a reprezentat pentru portul 
Brăila, dar şi pentru mediul local de afaceri, cea mai mare investiţie în 
principala activitate aducătoare de venituri din secolul al XIX-lea, portul. 
Scopul principal al acestor amenajări portuare a fost de a pune în valoare 
noile realităţi ale schimburilor comerciale aflate sub impactul progresului 
tehnologic şi de a duce comerţul cu cereale, principala ramură economică a 
României moderne, la un nou stadiu de dezvoltare. Pe fondul creşterii 
traficului vaselor cu pescaj ridicat din porturile româneşti de la Dunărea 
Maritimă în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea s-a impus, pe lângă 
adâncirea şenalului navigabil pe Canalul Sulina, şi crearea unor amenajări 
portuare care să corespundă noilor standarde internaţionale. Pentru Brăila 
şi Galaţi comerţul internaţional a reprezentat elementul definitoriu al 
existenţei şi progresului lor, iar dezvoltarea infrastructurii portuare a fost 

                                                           
7 Analize empirice în baza datelor statistice din Comerţul exterior al României, aferent 
anilor sfârşitului de secol al XIX-lea, în C. Ardeleanu 2008: 104-105, 122-123. 
8 Vezi analize cantitative şi teoretice în C. Buşe 1976: 185-186; I. Bahamat 1997: 106-108; C. 
Ardeleanu 2005: 63-71. 
9 Pe 18 februarie 1883 Ministerul de Finanţe a luat în calcul crearea unui serviciu de 
antrepozite la Brăila, Galaţi şi Constanţa. Acest lucru trebuia să se întâmple cu începere de la 
1 aprilie acelaşi an, dar contextul epocii a amânat demararea lucrărilor necesare alinierii 
porturilor româneşti la standardul porturilor depozit din Europa de Apus; C. Buşe 1976: 185-
186. Pentru situaţia taxelor vamale pe marile pieţe europene, vezi o amplă analiză în D.E. 
Schremmer & W. Stern 1989: 315-494. 
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modul prin care acestea au depăşit momentului suprimării privilegiului de 
porto-franco din anul 188310. 

Aceste noi transformări s-au răsfrânt şi asupra relaţiei dintre 
economia rurală şi cea regională. Apariţia unor mijloace de transport 
terestre (trenurile) rapide, regulate şi de capacitate ridicată au produs 
transformări asupra structurilor productive, prin creşterea suprafeţelor şi a 
modului comercial de exploatare a terenurilor agricole, dar şi asupra 
cantităţilor rulate şi depozitate pe pieţele porturilor Dunării Maritime. 
Autorităţile de la Bucureşti au creat din anul 1883 la Brăila şi Galaţi un 
instrument utilizat de câteva secole în marile porturi ale lumii, bursa de 
mărfuri, care făcea dovada perceperii comerţului internaţional cu cereale 
drept unul vital pentru economia ţării. Prin apariţia burselor se dorea şi 
controlul tuturor operaţiunilor comerciale derulate în scopul impozitării 
acestora11. 

Istoria telegrafiei a început la sfârşitul secolului al XVIII-lea, când 
fraţii Claude şi Ignace Chappe au creat în anul 1793 primul mijloc comercial 
de transmitere a datelor între două localităţi diferite cu ajutorul 
semafoarelor, după o invenţie a celor doi care data din 1791. Epoca 
napoleoniană – şi din anume surse chiar interesele economice ale lui 
Napoleon Bonaparte – a fost dominată de circulaţia informaţiei cu ajutorul 
acestei invenţii12. Începând cu anul 1844 s-a produs o avalanşă de linii 
telegrafice la nivel global. În spaţiul românesc prima linie dintre Bucureşti 
şi Occident a fost dată în folosinţă în anul 1854 şi a legat capitala Ţării 
Româneşti de Viena, cu un decalaj de aproximativ nouă ani faţă de restul 
lumii13. 

Anul 1860 a marcat decisiv piaţa mondială de cereale. Dincolo de 
dezvoltarea unui flux continuu de vase de mare tonaj între porturile situate 
pe ambele maluri ale Oceanului Atlantic, introducerea telegrafului 
transatlantic a scurtat timpul de transmisie a datelor la câteva ore. Cu 
ajutorul vitezei telegrafului, informaţia a călătorit mult mai rapid şi a 
devenit mai scurtă decât viteza de transport a mărfurilor. Pentru prima dată 
în istorie a existat un mijloc rapid de comunicare la mare distanţă, la 
început extrem de costisitor şi la îndemâna marilor companii, dar care, 
ulterior, a produs mutaţii semnificative în cadrul mecanismelor interne ale 
pieţei, bazate preponderent pe relaţii în cadrul unor reţele negustoreşti 
întemeiate pe legături sangvine. Înflorirea presei comerciale a transformat 
telegraful transatlantic în mijlocul principal de stabilire a preţului grânelor 
pe pieţele internaţionale: se realizau astfel, cu un decalaj de cel mult o zi, 

                                                           
10 O descriere a impactului docurilor asupra comerţului internaţional în E.O. Mocanu 2008: 
27-53. 
11 Pentru prevederile cadrului legislativ, vezi Legile asupra burselor, mijlocitorilor de schimb 
şi de mărfuri; dokurilor şi intrepositelor; taxelor comunei Bucuresci; şi creditelor agricole, 
1881. 
12 Vezi: Gh. Enciu 1984; M. Drăgănescu 2003; M. Jurian 2011: 489-500. 
13 N. Perciune 1999. 
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conexiuni între marile centre bursiere ale lumii. Comercianţii din Chicago şi 
New York erau legaţi de Liverpool şi Londra, iar din insulele britanice 
informaţia era difuzată în toată Europa. Nu au făcut rabat de la aceste 
noutăţi nici negustorii din Odessa ori din porturile Dunării de Jos14. 

Serviciul de telegrafie din Moldova a fost realizat pe mai multe 
tronsoane şi a demarat în anul 1854 prin construcţia liniilor Cernăuţi – 
Suceava – Fălticeni – Iaşi – Vaslui – Bârlad – Tecuci; Tecuci – Focşani – 
Galaţi şi Iaşi – Târgul Frumos – Târgu Neamţ. În Ţara Românească 
joncţiunea comunicaţiilor cu Occidentul s-a realizat, ca şi în cazul Moldovei, 
prin intermediul Austro-Ungariei (după o primă fază franceză, în timpul 
staţionării trupelor franceze) pe tronsonul Giurgiu – Bucureşti şi Bucureşti 
– Ploieşti – Predeal, cu legătura la Braşov. Reţeaua telegrafică a Ţării 
Româneşti s-a extins pe direcţiile Bucureşti – Piteşti – Craiova şi Ploieşti – 
Buzău – Brăila, ulterior până la Galaţi după Unirea celor Două Principate 
Române din 185915. 

Serviciul telegrafic din Galaţi a fost condus în 1854 de către 
belgianul Cezar Leopold Librecht, un inginer cu serioase abilităţi de 
comunicare în mai multe limbi de circulaţie internaţională. După un an a 
fost transferat la Iaşi, iar periplul său prin lume a continuat, nu înainte de a 
fi implicat în câteva afaceri alături de cel care avea să devină domnitorul 
celor două Provincii Dunărene Unite, Alexandru Ioan Cuza. 

Congresul de la Paris din primăvara anului 1856 a dorit să creeze 
fundaţia unei noi ordini europene după Războiul Crimeii (1853-1856). 
Dincolo de îngrădirea accesului rusesc la gurile Dunării, tratatul semnat de 
cele şapte mari puteri în capitala Franţei a prevăzut şi constituirea unui 
organism care să vegheze la interesele economice de la Dunărea de Jos. 
Până la optarea între braţul Sulina ori Sf. Gheorghe drept cea mai viabilă 
rută comercială dintre porturile Brăila şi Galaţi şi Marea Neagră, s-a 
construit o linie de telegraf între porturile Sulina şi Galaţi, via Tulcea. 
Lucrările au demarat în primăvara lui 1857 şi a devenit funcţional la 2 
noiembrie acelaşi an. Pentru proiectare au fost utilizaţi ingineri englezi şi 
austrieci, în timp ce muncitorii valahi au oferit suportul fizic. Pentru cei 
200 km de linie telegrafică s-au plătit aproximativ 1 milion de franci 
francezi. După doar un an exista o extensie către portul basarabean Ismail16. 

Pe 6 noiembrie 1857 s-a încheiat, la Galaţi, un aranjament între 
autorităţile principatului Moldovei şi Comisia Europeană a Dunării cu 
privire la utilizarea liniei telegrafice dintre Galaţi şi Sulina. Prin intermediul 
acestui mijloc de comunicare rapid s-a înlesnit schimbul de informaţii între 

                                                           
14 Date empirice ale impactului telegrafului transatlantic asupra comerţului internaţional cu 
cereale în M. Ejrnæs & K. G. Persson 2010: 361-381. Pentru spaţiul românesc o interpretare 
în V. Axenciuc 2008: 63. 
15 M. Jurian 2011: 490-491. 
16 O descriere amplă a construcţiilor de căi ferate şi a liniilor de telegraf în regiunea Dunării 
de Jos, în J.H. Jensen & G. Rosegger 1968: 105-128. 
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filialele marilor case comerciale internaţionale din Galaţi şi reprezentanţii 
lor din portul Sulina. În scurtă vreme de la inaugurare, majoritatea 
telegramelor transmise pe acest fir purtau un caracter economic, 
menţionând tranzacţii, preţuri, cantităţi şi starea navigaţiei17. 

La 29 august 1864, în şedinţa Consiliului de Miniştri prezidat de 
domnitorul Al. I. Cuza s-a hotărât unirea serviciul poştal cu cel telegrafic, 
iar din 1893 s-a adăugat şi serviciul telefonic. Astfel a luat naştere serviciul 
denumit în epocă PTT [Direcţia Generală a Poştelor, Telegrafelor şi 
Telefoanelor], care abrevia cele trei posibilităţi de comunicare modernă 
(poştă, telegraf şi telefon)18. Traseele liniilor telegrafice din România au fost 
de 3.420 km în anul 1873, iar transmiterea datelor s-a realizat cu 494 de 
aparate în 81 de oficii de poştă şi telegraf, au atins 5.021 km în 1884 şi 
9.062 km în 1913. Numărul telegramelor internaţionale (sosite şi primite) 
din România a crescut de la 146.000 unităţi în anul 1870, la circa 322.000 
de unităţi în 1883 şi 1.195.000 unităţi în anul 191319. Circuitele telefonice 
din România au înregistrat o evoluţie de la 2.003 km în anul 1894, la 
20.742 km în 1901, iar în anul 1913 au fost de 95.585 km. În acelaşi timp, 
numărul de posturi telefonice a crescut de la 177 în anul 1894, la 2.391 în 
1901 şi 17.979 înaintea Primului Război Mondial (1913)20. Avuţia acumulată 
a mijloacelor şi căilor de transport şi comunicaţie din Vechiul Regat a 
totalizat între 1900 şi 1904 circa 1.417 milioane de lei [circa 56.118.812 £]. 
Valoarea poştei şi sistemului de telecomunicaţii din România acelor 
vremuri a fost estimată de către Victor Axenciuc la 18,6 milioane de lei 
[circa 736.634 £]21. 

Societatea engleză de telegrafie Comercial Telegram Bureaux a 
deţinut în ultimii ani ai secolului al XIX-lea la Brăila o sucursală pusă la 
dispoziţia marilor case comerciale internaţionale. Cu ajutorul informaţiilor 
primite de pe marile burse americane şi europene negustorii angrenaţi în 
operaţiunile bursiere locale au putut să cunoască într-un timp relativ rapid 
cotaţiile şi cantităţile de cereale tranzacţionate pe marile pieţe22. 
Reprezentantul „pentru tot orientul al Biroului Telegram Comercial din 
Londra” a fost Conrad Garfein, cu sediul în Brăila pe strada Braşoveni nr. 9. 
C. Garfein procura zilnic „scire absolute autentice telegrafice din tóte 
bursele Americane şi Europiene, asupra cereale, zahăr, bumbac, petrol şi 
curse monedelor”, dar a fost şi directorul publicaţiei „Semaphore de Brăila: 

                                                           
17 O prezentare a lucrărilor tehnice întreprinse de Comisia Europeană a Dunării în Şt. 
Stanciu 2002; I. Ionaşcu, P. Bărbulescu & Gh. Gheorghe 1975: 164-165, nr. 437. 
18 V. Maierean & D. Dulciu 2010. 
19 V. Axenciuc 1992: 366-368. 
20 V. Axenciuc 1992: 366-374. 
21 Calculat la un curs al lirei sterline de 25,25 lei, constant la finalul secolului al XIX-lea şi 
începutul veacului următor, vezi V. Axenciuc 2000: 100. 
22 Semaphore de Brăila: Buletinul comercial al Portului Brăila, nr. 184, 4/16 aprilie 1896. 
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Buletinul comercial al Portului Brăila”, tipărită la Brăila între anii 1895 şi 
189923. 

Progresul tehnic s-a dovedit încă o dată prielnic dezvoltării 
activităţilor comerciale din porturile Dunării Maritime. Un mare 
impediment în calea relaţiilor comerciale a fost dat de lipsa mijloacelor de 
comunicare sau realizarea defectuoasă a fluxului de informaţii. Pentru a 
veni în sprijinul mediului de afaceri, dar şi al populaţiei şi instituţiilor 
statului, la 11 martie 1892 România a adoptat legea care privea înfiinţarea 
serviciului de telefonie, funcţional la Brăila din anul 188624. În aceasta 
manieră, autorităţile de la Bucureşti au reuşit alinierea statului modern 
român, dar mai presus de toate a comerţului, dat fiind capitalul rulat şi 
posibilităţile de utilizare, la standardele lumii moderne de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea. Invenţia lui Graham Bell, din 10 martie 187625, s-a 
răspândit treptat şi a atins (în 1904) 54 de posturi telefonice numai în 
judeţul Brăila, profund implicat în producerea de mărfuri destinate 
schimburilor comerciale26. Existenţa telegrafului şi telefonului a fost de 
interes în principal comercianţilor de grâne, cel mai însemnat comerţ 
desfăşurat în porturile de la gurile Dunării, cărora li se facilita schimbul de 
informaţii cu marile pieţe internaţionale, cu bursele din New York, Chicago, 
Londra, Paris ori cu antrepozitele ce vizau cu precădere cerealele din 
bazinul dunărean – Anvers, Rotterdam, Marsilia, Liverpool, Trieste, 
Livorno, Malta, Gibraltar şi Constantinopol. Aceste oraşe au fost puncte 
distincte pe harta comerţului internaţional de a căror conectare depindea şi 
bunul mers al afacerilor în porturile româneşti. Pentru prima dată în istorie 
se realizau tranzacţii cunoscându-se (aproape) în timp real fluctuaţia 
preţurilor pe marile pieţe. 

În primă fază, legăturile telefonice ale Brăilei cu Bucureştii s-au 
efectuat în baza firului telegrafic, iar din anul 1899 s-a instalat un fir 
telefonic. Statul român a minimalizat importanţa legăturilor telefonice în 
cadrul comerţului internaţional, iar prin existenţa unui singur fir – care 
lega oraşele Galaţi, Tulcea, Brăila, Râmnicu-Sărat, Buzău şi Ploieşti – 
creştea enorm timpul de aşteptare al unei convorbiri, chiar şi de la orele 800 
ale dimineţii până la 1600. S-a ajuns ca informaţiile să devină inutilizabile în 
cadrul tranzacţiilor desfăşurate în viteza timpurilor moderne27. Situaţia s-a 
îmbunătăţit parţial în preajma Primului Război Mondial, când pe aceeaşi 
relaţie ce lega capitala de zona de sud-est a ţării au existat patru fire 

                                                           
23 Publicaţia a fost considerată de către redacţie un „Jurnal zilnic pentru apărarea intereselor 
maritime şi al comerciului de cereale”, în Semaphore de Brăila, nr. 99, 2/14 septembrie 
1895: 1-4. 
24 Gh. Iavorschi 1993: 41-53. 
25 Data la care a avut loc prima convorbire telefonică la Boston, vezi o descriere amplă în M. 
Jurian 2011: 492. 
26 Dezbaterile Adunării Deputaţilor, Sesiunea ordinară 1891-1892, şedinţa din 11 martie 
1892, pp. 140-141; SJBRAN, fond Prefectura judeţului Brăila, dosar 2/194, f. 202-203. 
27 Egalitatea Brăilei, nr. 249, 13 august 1900. 
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telefonice. Dintre acestea, doar unul era folosit cu regularitate de către 
Brăila, unul rămânea dedicat unui alt centru esenţial schimburilor 
comerciale, Galaţii, iar celelalte două funcţionau arareori, din cauza stării 
deplorabile în care se aflau şi a dezinteresului autorităţilor pentru a le 
întreţine28. 

Deplorabilă a fost situaţia legăturilor telefonice dintre „centrul 
operaţiunilor” cu cereale din bazinul dunărean şi portul de la 
întrepătrunderea Dunării cu Marea Neagră, Sulina. Cu avantaje superioare 
realizării transbordării grânelor de pe şlepuri pe vasele maritime, Sulina era 
conectată telefonic prin firul de telegraf de restul ţării. Timpul de aşteptare 
pe care afaceriştii trebuiau să şi-l îngăduie a fost extrem de neproductiv 
derulării operaţiunilor economice. De cele mai multe ori, navigaţia pe 
Dunăre era sistată în luna noiembrie şi până în primăvară, dar operaţiunile 
de transbordare a cerealelor de pe şlepuri pe ambarcaţiunile destinate 
navigaţiei maritime puteau continua, uneori chiar şi toată iarnă, datorită 
condiţiilor meteorologice favorabile. Autorităţile nu luau în calcul acest 
aspect şi privau realizarea rapidă a schimburilor de informaţii între sediile 
marilor case comerciale europene din hinterlandul danubian, Brăila, şi 
portul de la gura Sulina. 

Pentru a îmbunătăţi situaţia, statul român a realizat în noiembrie 
1911 conectarea portului Sulina cu Tulcea, cu o prelungire până la Brăila, 
printr-un circuit telefonic nou, deşi mediul de afaceri brăilean solicitase 
remedierea acestor neajunsuri încă din cursul anului 190329. Dincolo de 
carenţele de comunicare internă, portul Brăila a fost legat printr-un cablu 
telefonic special cu portul bulgăresc Ruse, considerat la acea vreme un 
punct strategic în cadrul colectării de cereale din Bulgaria. În consecinţă, 
schimbul de informaţii dintre cele două centre dunărene ale lumii 
cerealelor devenea vital în condiţiile în care trebuiau anticipate viitoarele 
cantităţi transbordate din Bulgaria la Brăila ori Sulina, punctele din care 
grânele luau calea antrepozitelor europene30. 

Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor mediului local de afaceri, 
„Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Brăila” din martie 1912 preciza 
angajamentul luat de către Camera de Comerţ Brăila prin care se dorea 
înfiinţarea unui serviciu permanent – pus cu precădere la dispoziţia 
negustorilor din port – în cadrul reţelei locale de telefonie şi care până la 
acea dată trebuiau să aştepte orele 8 ale dimineţii pentru a putea utiliza 
telefonia31. Preţul unui abonament semestrial la serviciul de telefonie a 
variat între 150 lei [6 £], la începutul secolului al XX-lea, şi 155 lei în 

                                                           
28 Mesagerul Brăilei, nr. 35, 4 noiembrie 1903. Vezi o interpretare asupra impactului 
utilizării defectuoase a telefoniei în portul Brăila la E.O. Mocanu 2012: 366-367. 
29 Relatări în presa locală brăileană şi situaţie urmărită de delegatul României în cadrul 
Comisiei Europene a Dunării, vezi Egalitatea Brăilei, nr. 384, 4 noiembrie 1903; SJGLAN, 
fond CED – Delegatul României, dosar 50/1911, f. 88. 
30 Egalitatea Brăilei, nr. 386, 14 februarie 1904. 
31 Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Brăila, nr. 6-7, februarie-martie 1912: 193. 
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exerciţiul financiar 1910-1911. Sumele au fost achitate de către Serviciul 
Hidraulic Brăila32, iar singurul aparat telefonic „la perete” a fost instalat la 
Administraţia Docurilor. În cursul anului 1909 lipsa unui telefon în biroul 
Căpitanului portului Brăila priva schimburilor de informaţii oficiale şi 
rapide, deşi mai multe case comerciale din port şi-au exprimat amabilitatea 
de a suporta cei 150 lei cât reprezenta costul de instalare a unui telefon de 
masă. Declanşarea primei conflagraţii mondiale a găsit toate autorităţile 
portuare brăilene şi sediile caselor comerciale racordate la sistemul de 
telefonie33. 

Tranzacţiile efectuate pe Bursele din Brăila şi Galaţi trebuie 
observate ca operaţiuni comerciale în cadrul unui angrenaj mult mai 
complex. Conectarea la sistemul internaţional de telecomunicaţii a oferit 
oportunitatea primirii fluxului de ştiri din marile centre comerciale ale 
lumii. Dar greutatea diseminării informaţiilor în porturile româneşti a 
redus din impactul pe care în Occident l-au avut telegraful şi telefonul 
asupra jocurilor pe marile burse situate pe ambele maluri ale Oceanului 
Atlantic. Spaţiul românesc era încă deficitar în cadrul jocurilor schimbului 
vremurilor moderne. Bursele au fost înfiinţate pentru a crea un mediu 
propice derulării schimburilor comerciale şi stabilirea preţurilor în baza 
principiului cererii şi al ofertei, dar lucrurile nu s-au situat la parametrii 
prevăzuţi de lege burselor din anul 1881. Foarte puţine dintre tranzacţiile cu 
cereale s-au desfăşurat cu adevărat la bursele din Brăila şi Galaţi, 
majoritatea tranzacţiilor a avut loc în afara perimetrului legal şi a fost 
declarată ulterior în baza complicităţii intermediarilor oficiali. La finalul 
fiecărei zile de lucru, mijlocitorii de cereale, împreună cu o suită de oficiali 
delegaţi de către Camera de Comerţ locală, întocmeau cursul zilnic al 
principalelor produse cerealiere, având ca suport preţul tranzacţiilor 
derulate şi declarate în acea zi34. Acest aspect a scandalizat mediul 
comercial şi autorităţile, dar sistemul „legislativ–adaptabil” din România a 
permis astfel de practici păguboase pentru veniturile statului şi pentru 
perceperea ulterioară a impactului bursei în cadrul comerţului cu grâne 
desfăşurat la Dunărea de Jos. 

Penuria datelor istorice ne împiedică să întocmim serii statistice pe 
termen lung pentru analizarea modalităţilor în care schimburile de 
informaţii sosite din diversele colţuri ale lumii cu ajutorul noilor tehnologii 
au influenţat tranzacţiilor din porturile de pe sectorul maritim al Dunării. 
Singurele surse contemporane identificate aparţin cotidianului local 
„Semaphore de Brăila: Buletinul comercial al Portului Brăila”. În paginile 
acestei publicaţii economice au fost prezentate mişcările de pe bursele 
americane şi europene şi situaţia agriculturii din principalele bazine 
cerealiere din Europa, America de Nord şi de Sud. De la primul număr al 

                                                           
32 SJBRAN, fond Serviciul Hidraulic Brăila, dosar 5/1910, f. 29-30. 
33 SJGLAN, fond Inspectoratul General al Navigaţiei şi Porturilor, dosar 3/1909, f. 39, 64. 
34 G. Christodorescu 1905: 109-112. 
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publicaţiei, editat pe 2/14 mai 1895, există o rubrică numită „Telegrame 
comerciale”, care demonstrează şi modul rapid prin care s-a realizat 
transferul de informaţii de la distanţe considerabile. 

Pentru a înţelege modul în care schimbul de informaţii între 
antrepozitele europene a influenţat preţul cerealelor de pe piaţa 
românească, propunem analiza datelor existente la Anvers şi cele 
înregistrate a doua zi la Brăila, conform informaţiilor vehiculate în 
„Semaphore de Brăila”. Pe 31 august 1895 la Anvers se înregistra o 
„tendinţă calmă şi fără nici o schimbare în preţul pentru tóte articole”. 
Pentru un chintal de grâu „American Redwinter” ori pentru un chintal de 
grâu „California” se plăteau 14 ¾ franci. Pentru grâul din regiunea La Plata 
sumele au variat între 11 şi 14 ¾ franci pentru un chintal, în timp de grâul 
românesc era cotat la sume cuprinse între 11 ¼ franci şi 14 ½ franci, iar cel 
rusesc a variat între 11 şi 14 franci. Porumbul „Danubian” era „fără 
cotaţiune”, în timp ce pentru porumbul american şi cel argentinian s-au 
plătit sub 11 franci/chintal, iar un chintal din porumbul „Cinquantin” se 
achiziţiona cu 12 7/8 franci35. Pe 2 septembrie 1895 la Brăila un chintal grâu 
a variat între 7 şi 9 lei36. 

Informaţiile obţinute cu ajutorul telegrafului nu au modificat 
substanţial cotaţia grânelor pe bursele din Brăila şi Galaţi, aceasta s-a 
menţinut în parametrii săi obişnuiţi pentru perioadă post-recoltare de la 
începutul lunii septembrie, atunci când magaziile au fost pline şi cererea 
redusă37. Preţurile au înregistrat fluctuaţii majore în funcţie de sezon şi de 
evenimentele petrecute pe marile pieţe americane, la care se adaugă costul 
navlului între Brăila şi antrepozitele europene (situat în epoca la circa 30% 
din costul unui chintal de cereale pe piaţa dunăreană) şi situaţia recoltelor 
româneşti (aflate încă la voia intemperiilor). Situaţia agriculturii la nivel 
internaţional a fost reliefată prin utilizarea unor corespondenţi citaţi de 
toată presa europeană şi căror informaţii erau diseminate cu ajutorul 
telegrafului. În această manieră a fost prezentat şi cazul secetei înregistrate 
în vara lui 1897 în Rusia, care i-a făcut pe ţăranii ruşi să-şi vândă la preţuri 
derizorii vitele de plug, în timp ce furajele şi făina înregistrau creşteri 
semnificative38. 

                                                           
35 Datele statistice sunt din 23 august 1895 (stil nou), ultima menţiune existentă în 
Semaphore de Brăila la sfârşitul lunii august 1895. Conform cotaţiilor acelor vremuri, 1 
franc era echivalent cu un leu românesc. Vezi Semaphore de Brăila, nr. 83, 12/24 august 
1895: 2. 
36 Conform datelor din 1-2 septembrie 1895 (stil nou) înregistrate la Bursa din Brăila, în 
Semaphore de Brăila, nr. 89, 21 august/2 septembrie 1895: 3-4. Interpretarea datelor ridică 
probleme de metrologie prin neuniformizarea unităţilor de măsură. În unele dintre cazuri 
apar menţiuni cu privire la vânzarea unor vagoane de cereale, în altele a unor hectolitri şi 
chiar a unor kilograme! 
37 Semaphore de Brăila, nr. 90, 22 august/3 septembrie 1895: 1-4. 
38 Semaphore de Brăila, nr. 486, 30 august/11 septembrie 1897: 4. 
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Din incursiunea în istoria dezvoltării sistemelor de telecomunicaţii 
în Vechiul Regat se observă o evoluţie continuă a sistemelor de telegraf şi 
telefoniei utilizate. Statul român a întreprins eforturi majore pentru 
alinierea infrastructurii informaţionale la standardele epocii pe care o 
traversa, dar cu toate acestea, gestionarea defectuoasă a reţelelor a produs 
un retard al pieţei dunărene de cereale comparativ cu marile centre 
europene şi americane. Greutatea de circulaţie a datele esenţiale în cadrul 
comerţului cu cereale (preţul, cantităţile vândute şi starea agriculturii) a 
determinat ca tranzacţiile desfăşurate la Brăila, Galaţi şi Sulina să ţină într-
o mai mică măsură seama de utilizarea telegrafului şi a telefonului şi mai 
mult de relaţiile negustoreşti tipice deceniilor anterioare. 
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Sursa: Semaphore de Brăila: Buletinul comercial  
al Portului Brăila, 99, 2/14 septembrie 1895: 1-4. 

 


