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Biblioteca Națională a României deține în colecțiile sale speciale ziare și reviste care au
relatat în paginile lor evenimentele desfășurate cu prilejul inaugurării primei linii de cale ferată
construită pe pământ românesc la 1869, amintind doar Monitorul oficial, Binele publicu,
Romanul, Trompeta Carpaților, etc. În articolele publicate cu acest prilej a fost surprinsă atât
desfășurarea evenimentului, discursurile rostite, precum și atmosfera creată de acestă
sărbătoare.

Peste ani, în 1939, la împlinirea a 70 de ani de la realizarea aceastei importante lucrări,
avea loc o mare serbare, scrise cu mare fast de presa timpului, unde au fost prezentate
spectatorilor adunați pe stadionul Giulești, pe lângă numeroase documente care aminteau de
acest eveniment și a câteva locomotive și vagoane folosite în exploatarea primei linii de cale
ferată construită pe pământ românesc.

Evenimentul a fost amplu prezentat într-un număr special din Revista CFR din 1939,
dedicat acestei manifestări, articolele fiind însoțite de numeroase imagini, inclusiv cu cele ce
prezentau materialul rulant care a funcționat pe linia București-Giurgiu.

Cabinetul de Periodice românești vechi din cadrul Colecțiilor Speciale deține numeroase
ziare și reviste din prima jmătate a secolului XX care conțin articole care au avut ca temă drumul
de fier ce leagă Bucureștiul de Dunăre.
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Istoria introducerii drumului de fier în țara noastră este legată 
de începutul dezvoltării industriale și de transportul produselor 
extractive către Dunăre, dar și de necesitatea de a lega capitala 

țării cu rutele de transport rutiere și fluviale. 
În 10 septembrie 1865 se publica în Monitorul Oficial nr. 199 

Decretul domnesc aprobat la 1 septembrie același an, prin care 
Al. I. Cuza autoriza Ministerul de Interne, Agricultură şi 

Lucrări Publice să încheie o convenţie cu John Trevor Barkley şi 
John Staniforth,

„(...) conform proiectului aprobat de Consiliul de miniştri, 
pentru construirea drumului de fier de la Bucureşti la Giurgiu, în 

condiţiile conţinute în caietul de sarcini statornicit şi care face 
parte întregitoare a convenţiei”.

Linia Bucureşti - Giurgiu, deşi a fost scurtă (69,8 km), a dat 
naștere la dezbateri foarte lungi, deseori furtunoase, din cauza 

condiţiilor nelegale de acordare a concesiunii şi a evenimentelor 
excepţionale petrecute în ţară, înainte şi după acordarea ei.

Petiţia lui Vasile Alecsandri pentru construirea liniei Bucureşti - Giurgiu

CONCESIONAREA LINIEI DE CALE FERATĂ BUCUREŞTI-GIURGIU 
(CONCESIUNEA J. BARKLEY - J. STANIFORTH)

În: Mircea Dorobanţu. Linia Bucureşti - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din 
România: în Analele asociaţiei profesionale a geografilor din România, Vol. X, nr. 10, 2019, p.11
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Concesionarea acestui traseu a fost acordată casei engleze John Trevor Barkley, pentru suma de
196.000 franci/km, cu o anuitate de 1.500.000 franci, garantată cu venitul ocnelor.

Referindu-se la acest demers, Domnitorul Al. I. Cuza anunța în mesajul de deschidere al Camerei, în
5/17 decembrie 1865 că:

„Studiile drumului de fier de la București la Giurgiu în mare parte s-au săvârșit (...) întreprinzătorii se
pregătesc cu activitate să înceapă lucrările lor şi la 2 aprilie viitor se va pune cea dintâi piatră a gării din
Bucureşti (...)”; şi mai departe: „Oare n-am fi avut noi astăzi mai multe căi ferate dacă vechea Cameră,
înţelegând mai bine nevoile ţării n-ar fi respins propunerile serioase care ni se făcuse de capitaliști? Aruncați
ochiul D-voastră asupra Europei! Cine a conceput şi executat întreprinderea cea mai îndrăzneață a veacului
nostru: tunelul de la Londra? Un inginer francez. Cine a executat în Austria acel drum de fier de la Baziaș
care vine până aproape de hotarele ţării noastre? (...) inginerii francezi au contractat drumuri de fier în
Rusia. Iată cum proced Statele cele mai mari! Să le imităm și noi care suntem lipsiți de capitaluri
îndestulătoare pentru asemenea întreprinderi”.

Dar, după abdicarea forțată a domnitorului Cuza, Adunarea electivă hotărăşte anularea concesiunii,
motivând încalcarea legii contabilităţii. Cei doi asociați concesionari, cu sprijinul consulului britanic la
Bucureşti, înaintează guvernului român un protest faţă de această hotărâre, amenințând încălcarea
drepturilor în materie de contracte publice.

Pentru evitarea unor discuții la nivel internațional şi pentru ca statul să nu fie implicat într-un proces
cu consecinţe negative, guvernul, prin ministrul lucrărilor publice, Dimitrie A. Sturza, reintră în tratative
pentru o revizuire a termenilor financiari ai convenţiei.
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Asfel, la 7 august 1866 a fost semnată o convenţie adițională, iar în decembrie 1866, Parlamentul
discută reacordarea concesiunii, pe care o promulgă prin Decretul nr. 527 din 6 aprilie 1867.

Din cauza presiunilor politice externe, care considerau că ţara nu va fi cu adevărat liberă şi
independentă decât sub conducerea unui domn străin, în urma negocierilor politicianului român Ion
Brătianu cu Prințul Karl von Hohenzollern-Sigmaringen și familia acestuia, a fost acceptată posibilitatea
ca prințul Carol să vină pe tronul României.

În 1866, Principele Carol I, după experienţa unei călătorii incognito, efectuată timp de cinci zile cu
diligența de la Turnu Severin la Bucureşti, declara solemn „că nu va părăsi ţara pentru a merge în
străinătate decât în momentul când va întrebuința un tren românesc”

La data de 10 mai 1866, prințul Carol, întâmpinat de primarul Bucureştiului, Dimitrie C. Brătianu,
primeşte cheile oraşului şi în aceeaşi zi, la Palatul Mitropoliei, depune jurământul în noua sa calitate de
domnitor al României:

„Jur de a fi credincios legilor ţării, de a păzi religiunea românilor, precum şi integritatea teritoriului ei
şi a domni ca domn constituţional”.

Promisiunea făcută la 1866, a fost dusă la îndeplinire abia în 1869, când Regele Carol I a putut
inaugura prima linie ferată pe pământ românesc, de aproape 80 km lungime, linia Bucureşti-Giurgiu. În
următorii ani, au urmat altele, într-un ritm din ce în ce mai accentuat, astfel că, în 1906, dispuneam de
3180 km de cale ferată, ajungând în anul 1916, la o reţea de aproape 3.700 km, iar după război, în 1918,
prin anexarea vechilor provincii româneşti, exista un total de 11.000 km de linii.
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Şiaicariu, Victor, Constantinescu, D. 
Ştefan, Atlas istoric geografic al 
neamului românesc. Bucureşti: 

Litografia Neumann, 1920, foaia XV
Cabinetul de Cartografie, Serviciul 

Colecții Speciale, Biblioteca Națională 
a României
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Punctul ideal de plecare al primei linii ferate era portul 
Giurgiu.

Construcţia căii ferate a început de la Giurgiu spre Bucureşti, 
toate materialele de construcție, utilajele, precum și locomotivele 
şi vagoanele, care urmau să funcționeze pe această linie, au fost 

aduse pe Dunăre. 
Prima cale ferată construită în Câmpia Română, linia 

Bucureşti - Giurgiu a fost considerată ca „o fiică a Dunării”. 
Tot „fiice ale Dunării” au fost denumite și celelalte 2 liniile „surori”:
 linia Cernavodă - Constanţa,  construită începând cu anul 

1857 de Imperiul otoman și inaugurată  în 4 octombrie 1860, 
 linia Oraviţa - Baziaş, construită începând cu anul 1844 de 

Imperiul austro-ungar şi inaugurată la 1 noiembrie 1856, 
deoarece toate se îndreaptă spre porturi dunărene sau maritime:

Baziaș, Giurgiu și Constanța. 
Caracterul comun al acestor linii a fost rezultatul unor necesităţi 

impuse de condiţiile politice și economice ale vremii.Buletinul Societății Politecnice, Anul XLIV, Nr. 8, 
august 1930, II, p. 814

Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul 
Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României
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Realizarea liniei a durat aproape doi ani, între 1867-1869. Conform legii de expropriere, terenul a fost pus
la dispoziția constructorului gratuit, statul obligându-se să-i despăgubească pe expropriați. Lucrările de
terasament au început în același timp, din ambele sensuri. Societatea constructoare dispunea de două
locomotive de lucru, putându-se spune că cea cu nr. 01 a fost de fapt prima locomotivă care a lucrat la
transportul materialelor necesare realizării lucrărilor.

Costul unitar de 196.500 lei aur/km, al liniei București Filaret-Giurgiu a fost mult mai mic decât al liniilor
construite de concesionarii ulteriori (Strussberg, von Offenheim), ceea ce s-a reflectat în nivelul tehnic redus al
lucrărilor, făcând necesar construirea unor noi clădiri şi magazii și refacerea de la fundaţie a tuturor podurilor,
construite iniţial din lemn, după numai trei ani de la darea în exploatare a liniei.

Linia Bucureşti Filaret-Giurgiu (67,171 km) a avut 4 poduri metalice, proiectate de inginerul-şef William
McCandlish, ce traversau râurile: Sabarul Mare, Sabarul Mic, Argeş, Neajlov/Nesbor, cu lungimi ce variau între
19,95 m și 146,96 m.

Zona de remiză de la Bucureşti Filaret a fost dotată cu un atelier pentru reparaţii mici de locomotive şi
vagoane şi un depou pentru 4 locomotive, iar la Giurgiu a fost ridicat un depou pentru 2 locomotive. La
Bucureşti Filaret, Comana şi Giurgiu se realiza alimentarea cu apă a locomotivelor în spații dotate cu câte o
pompă cu abur care prelua apa dintr-un puţ şi câte un rezervor de apă de 115 m3. Liniile de garare însumau la
Bucureşti Filaret o lungime de 2.050 km, iar la Giurgiu de 1.355 km.

Linia Bucureşti Filaret-Giurgiu-Smârda (72 km) are 8 staţii: Bucureşti Filaret, Jilava, Vidra, Comana,
Băneasa, Frăteşti, Giurgiu şi Smârda, la care s-au adăugat ulterior, haltele: Sinteşti (între staţiile Jilava şi Vidra)
şi Grădiştea (între staţiile Vidra şi Comana).

CONSTRUCȚIA ŞI EXPLOATAREA LINIEI - DETALII TEHNICE
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Linia a fost construită în cadrul concesiunii Barkley,
conform informațiilor apărute în Monitorul oficial, costul
unui km fusese fixat la 193.019 lei aur, la care s-au adaugat și
valoarea exproprierilor făcut de Stat, în valoare de 179.379 lei
aur pentru întreaga linie de 67 km, revenind astfel cca 2.677
lei aur. Astfel, costul total per km de construcție se ridica la
195.696 lei aur.

Au fost publicate, pentru comparație, și costurile per
km și pentru celelelte 2 concesiuni: Strussberg și
Offenheim.

După finalizarea lucrărilor liniei București - Giurgiu -
Smârda, lungimea totală a liniei a fost de 70,2 km, cu costul
total de 14.800.488 lei, și un cost per km de 203796,1 lei.

Linia a fost răscumpărată în martie 1889, după votarea
convenţiei de trecere a liniei în administrarea Statului.

Monitorul oficial nr. 242, 8-20 oct. 1869, p.1007 
Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul Colecții 

Speciale, Biblioteca Națională a României
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Acest traseu a fost considerat cel mai scurt traseu ce lega Capitala de un port
românesc, de unde se asigura accesul pe Dunăre către Europa şi care punea puţine
probleme tehnice în realizarea lui (o singură trecere majoră peste un râu, Argeşul).

La 3/15 octombrie 1868, domnitorul Carol I, însoțit de Panait Donici, ministrul
Lucrărilor Publice, a inspectat întreg ansamblu al lucrărilor liniei, în special
terasamentele de la Dăiţa şi Daia şi podul metalic peste Argeş, din preajma comunei
Copăceni. La Frăteşti au părăsit trăsura şi au continuat călătoria la Giurgiu cu un tren
de probă pregătit de englezul J.T. Barkley. Aceasta a fost prima călătorie cu trenul din
Principatele Unite şi parcursul de 13 km a fost efectuat în 14 minute.

Deşi fusese proiectată ca să ajungă la Dunăre, trecând peste canalul Sf.
Gheorghe şi insula Mocanului (Ramadan), linia nu s-a executat la început, decât
până la marginea oraşului Giurgiu. Speriaţi că ar putea pierde o parte din avantajele
comerciale ale „cărăuşiei” la Dunăre, hangii, negustorii şi căruţaşii din Giurgiu au
înaintat guvernului o petiţie semnată de cetăţeni, prin care cereau sistarea
construcţiei racordului la Dunăre.
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Astfel, din primă etapă, linia nu a ajuns până în portul
Giurgiu.

În scurt timp autorităţile, au revenit asupra proiectului,
la 4 iunie odată cu votarea, pe lângă legea de exploatare în
regie de către stat și prelungirea liniei Bucureşti-Giurgiu până
la Smârda, lucrările pentru linia de 2,6 km fiind finalizate la 1
iulie 1870.

Potrivit kilometrajului de atunci, linia Filaret- Giurgiu
avea 67,171 km, iar porțiunea Giurgiu-Smârda 2,651 km.

Construcția linei a fost terminată pe 26 august 1869, iar
regele Carol I a plecat cu un tren la Giurgiu, de unde a călătorit
pe Dunăre spre Germania.

Linia București–Filaret–Giurgiu, în lungime de 67 km,
deși era o linie izolată, realiza conexiunea capitalei cu Dunărea
și o legătură directă cu Orientul și Occidentul.

Săptămâna CFR, Anul IV, nr.22, 1943, p.6
Cabinetul de Periodice românești vechi, 

Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



”La 1/13 decembrie 1872, conform Convenției încheiate cu Societatea
Acționarilor, se realizează şi linia de joncțiune dintre gara Târgoviștei şi gara
Filaret. Pe această linie existau halta Cotroceni şi stația Dealul Spirii.

Bucureşti - Giurgiu, prima linie din Principatele Unite, ieșea din starea de
izolare fiind acum legată cu tara dar, paradoxal, din acest moment începe şi
declinul ei. Pentru a merge la Viena era mai simplu, în 1872, să mergi pe ruta
Bucureşti - Roman - Cernăuți - Lemberg, decât prin Giurgiu şi apoi pe Dunăre.

Gara Filaret, după 91 de ani şi 19 zile de la inaugurarea sa, în data de 19
noiembrie 1960, îşi încetează activitatea fiind transformată în autogară.

Cu toate că realizarea căii ferate i-a produs multe necazuri Principelui
Carol, acesta comunică cu legitimă mândrie tatălui său că, ”acum ţara sa are o
legătură cu occidentul Europei şi că alte legături sunt în curs de construcţie”.

Mircea Dorobanţu. Linia Bucureşti - Giurgiu: 150 de ani de istorie a primei căi ferate din România: 
în: Analele asociaţiei profesionale a geografilor din România, Vol. X, nr. 10, 2019, p. 11-12
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Revista CFR, Anul XXVI, nr. 4-9, 
aprilie-septembrie 1939, p. 262

Cabinetul de Periodice românești vechi, 
Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca 

Națională a României

Decretul de prezentare în Cameră a convenției 
adiționale cu antrepriza Staniforth și Barcley pentru
construirea liniei ferate București – Giurgiu, semnat 

de Domnitorul Carol I la 14 decembrie 1866 (fotocolie 
după un act din Arhivele Statului)

Documentul a fost expus în iunie 1939, în cadrul 
Muzeului CFR, alături de alte obiecte și documente în 
cadrul  serbării jubileului împlinirii a 70 de ani de la 

punerea în circulație a primului tren pe pâmânt 
românesc.
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În ziua de 26 august 1869, în ajunul inaugurării 
oficiale a linie, ”a se da în circulațiune publică”, a 

plecat din gara Filaret cu cel dintâi tren construit pe 
pământ românesc, unde a fost așteptat de un 

numeros public, iar când trenul a fost pus în mișcare, 
”mii de glasuri a salutat pe Domn cu strigările: drum 

bun și fericită întoarcere”. 

Monitorul oficial, nr. 
188, 27 august/8 

septembrie 1869, p. 1
Cabinetul de  

Periodice românești 
vechi, Serviciul 

Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a 

României

PRIMA CĂLĂTORIE A REGELUI CAROL I 
CU TRENUL PE PĂMÂNT ROMÂNESC

Curentul, Anul XII, 
nr. 4065, 7 iunie 

1939, p. 5
Cabinetul de  

Periodice românești 
vechi, Serviciul 

Colecții Speciale, 
Biblioteca 
Națională a 
României

În mesajul de deschidere al Corpurilor 
Legiuitoare din august 1869, Domnitorul Carol anunță 

că va pleca să-și vadă familia, spre Germania și 
Occident. 
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În Monitorul oficial se preciza faptul că
acesta a fost însoțit în acest voiaj de
mareșalul curții și de aghiotanții domnești
Greceanu și Schina, precum și de ministru
de justiție B. Boerescu și ministrul de război,
G. Manu, alături de președintele consiliului
de coroană, până la stația Jilava.

Domnitorul a parcurs distanța până la
Dunăre, de unde s-a îmbarcat pe vaporul
”România” până la Smârdan, apoi pe vaporul
”Ștefan cel Mare”.

Curentul, Anul XII, 
nr. 4069, 11 iunie 

1939, p. 3
Cabinetul de  

Periodice românești 
vechi, Serviciul 

Colecții Speciale, 
Biblioteca 
Națională a 
României
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La 26 august 1869, înaintea
momentului inaugurării oficiale a liniei, a
avut loc un alt eveniment cu o semnificație
aparte: Regele Carol I, plecând din Gara
Filaret, întreprinde prima călătorie pe linia
Bucureşti-Giurgiu.

În portul dunărean, Domnitorul s-a
îmbarcat pe vapor pentru a-şi continua
călătoria spre ținuturile natale. Carol I îşi
respecta astfel promisiunea publică din
momentul în care urcase pe tronul
României, aceea de a nu părăsi graniţele
ţării decât în momentul în care va putea
face acest lucru pe calea ferată.

Se dădea astfel „cale liberă” intrării
României în circuitul civilizaţiei şi
dezvoltării, prin stăpânirea şi folosirea
forţei aburului. În ziua de dinaintea marii
inaugurări, ziarul „Românul”, editat de C.A.
Rosetti, publica următoarele:

“Serbarea de mâne, pe oare ne-o anunciă
comunicatulu de mai susŭ, este una din cele mai mari 
ş’adevĕrate serbări pentru uă națiune. Mâne, pentru 

prima óră în România, omulŭ și producerea sea vor fi 
transportați prin puterea şi iuţela aburului. Mâne 

Romănulŭ va vede realisatŭ cea-a ce din prunciă ’i elŭ
visase, şi cea-a ce, din causa nesciinţei unora ş’a

corupţiuniĭ altora, a fostŭ remasŭ pên’acumŭ pentru 
dênsulŭ unŭ simplu visŭ, unŭ simplu basmu, în care 
numaĭ smeulŭ avea unŭ calŭ care mânca jăraticŭ şi 

vĕrsa p’uă nară apă fértă şi p’alta focŭ. Măne
Romănulŭ serbéză dobêndirea uneĭ-a din cele mai mari 
descoperiri ale geniului omului, egală cu descoperirea 

busolei ş’a imprimeriei. Mâne, în sf îrşitŭ, omulŭ
devine şi ’n România smeŭ, mâne începe se âmble şi la 
noi acelŭ calŭ, care mănâncă jăraticŭ şi care duce cu 
sine, pe unde trece civilisarea, avuţia şi solidaritatea 

între omeni şi ’ntre popóre.”

Romanul, nr din 19 oct. 1869, p. 817(1)

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Pe 26 august 1869/7 septembrie 1869 Domnitorul 
Carol I a plecat în călătoria sa în Europa de la Bucureşti, 
până la Giurgiu, cu trenul pe linia ferată nou construită. 

„[…] Primul tren al liniei Bucureşti-Giurgiu aşteaptă 
gata, la ora patru precis, ca să ducă pe prinţ la Dunăre. 

Mii de oameni s-au adunat în gara Filaret, dornici să 
asiste la un eveniment atât de însemnat. Prinţul şi-a 
ţinut cuvântul că nu va pleca din ţară înainte de a o 

putea face cu un tren românesc. […] Călătoria până la 
Giurgiu durează două ore şi jumătate, fiindcă cea mai 
mare parte din vreme au trebuit să călătorească încet 

[…].”.

Memoriile Regelui Carol I al României. De un martor ocular. Vol. I 1866-1869. Ediţie şi prefaţă 
de Stelian Neagoe. Edit. Scripta, Bucureşti, 1992, p. 333

Cabinetul de Fotografii. Serviciul Colecţii Speciale.
Biblioteca Naţională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României

Enciclopedia României. 
Economia națională: 

circulație, distribuție și 
consum (vol. IV), p. 69
Cabinetul de Bibliofilie.

Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a 

României



La 19/31 octombrie 1869 a fost inaugurată oficial
linia Bucureşti-Filaret – Giurgiu.

În prima călătorie oficială, locomotiva trenului
denumită „Michaiu Bravu” a fost condusă chiar de J. T.
Barkley. O a doua garnitură de vagoane a plecat la 15
minute după prima, fiind remorcată de a doua locomotivă
denumită „Dunărea” condusă de primul mecanic român
Nicolae Tănase. Vagoanele fuseseră construite în Anglia, la
Manchester, de fabrica Ashbury.

Linia cu o lungime de 67 km, a fost recepționată de
o comisie constituită din P. Donici, C. Aninoșanu, alături
de D. Dubois, directorul liniei.

Comisia a arătat că lucrările nu erau terminate, dar
acest lucru nu aducea prejudicii în exploatării ei, se
permitea deschiderea liniei cu obligația constructorului de
completare a lucrărilor rămase și de a asigura garanții
asupra lucrărilor executate.

Pe peronul gării din Giurgiu, primul ministru Dimitrie Ghica a ținut un discurs, printre altele a
arătat că:

”Gradul de civilizație al unui popor se măsoară prin numărul kilometrilor căilor sale ferate.”

INAUGURAREA LINIEI

Romania, An 2, nr.369, 1939, p. 2
Cabinetul de Periodice românești vechi, 

Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



În 18 octombrie 1869, printr-un comunicat, se facea
cunoscut publicului călător că datorită numărului mic de 

vagoane de clasa I-a și a II-a călătoria spre Giurgiu se putea 
face doar pe bază de invitație, doritorii fiind îndrumați spre 

gara Filaret împreună cu familiile pentru a asista la 
inaugurarea deschiderii căii ferate. 

În ziua de 19 octombrie în prezența ministrului președinte 
al consiliului de miniștri în numele Regelui Carol I la orele 10 

de dimineață a întâmpinat, împreună cu constructorii liniei și 
principalii funcționari ai exploatării, invitații la această 

inaugurare. Aceștia au fost primiți în hala principală a gării 
dar și în celelalte apartamente care fuseseră decorate festiv. 

Doamnele au ocupat ferestrele etajului întâi ale gării. O 
estradă aranjată și împodobită a fost ridicată în hala 

principală, la capătul căii.

Trompeta Carpatiloru, Anul VII; nr. 769, 16-28 oct. 1869, p. 3074(2)
Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



La ora 9 și jumătate au sosit ministrul lucrărilor publice și președintele consiliului de
miniștri, pentru serbarea acestei inaugurări, în numele Regelui Carol I. După oficierea de către
Eminența sa Nifon Rusailă, Mitropolitul primat al României, a unui serviciu divin, la orele 10
3/4, un tren de onoare special împodobit, pregătit în hala drumului ferat și condus de
locomotiva Mihai Bravu a plecat spre Giurgiu, în sunetul muzicii, după ce invitații au luat loc
în vagoane, unde a ajuns la orele 12 ¼.

Cei 67 de km ai traseului au fost parcurși cu prudența ce se cer pentru o cale ferată nouă
și în cea mai mare siguranță în timp de 1 oră și 30 minute, adică cu o viteză de 45 km/h.

(Monitorul oficial al Romaniei, nr. 232, 21 oct-2 nov. 1869, p. 1048). 

Încă din ajun fuseseră aduse de la Giurgiu două garnituri, alcătuite din câte trei vagoane: unul 
de clasa I, unul de clasa a II-a şi unul de clasa a III-a, însumând circa 100 de locuri, cu o 

lungime de numai 30 m.

În aceeași configurare a alcătuirii trenurilor inaugurale s-a circulat mulţi ani pe această linie ferată: câte 
două garnituri a câte trei vagoane pentru călători şi două trenuri de marfă zilnic.

Pentru a spori siguranţa călătorilor nu se circula noaptea, iar cele şase staţii (Filaret, Jilava, Comana, 
Băneasa, Frăteşti şi Giurgiu) se închideau la ora 7 seara.

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Primul tren remorcat de locomotiva „Michaiu
Bravul”, a fost condus de însuşi Sir John Trevor Barkley,
constructorul liniei, fiind însoțit de miniștrii, membrii
corpului diplomatic, reprezentanții tuturor înaltelor
autorități, precum și un număr mare de comercianți și
notabilități, a plecat în sunetul muzicii şi uralelor unei
mulțimi entuziaste, din gara Filaret.

Pe tot parcursul călătoriei, toate stațiile de pe traseu
au fost împodobite cu ghirlande și drapele naționale fiind
întîmpinat de ”mulțimea curioșilor cari se grăbeau a
saluta întâiul tren de călători pe uă cale ferată
românească”.

Aceeași mulțime entuziastă formată din grupuri de
săteni veniți din toate localitățile învecinate, au
întâmpinat trenul în aplauze și la pasajele de nivel ale căii
ferate. Monitorul oficial al Romaniei, nr. 232, 21 oct-2 nov. 1869, p. 1048

Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca Națională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Gara din Giurgiu a fost de asemenea împodobită ca de sărbătoare,
iar aproape toată populația orașului a fost prezentă la acest eveniment.
Ministrul lucrărilor publice a oferit invitaților un dejun pe peronul gării
Giurgiu, ocazie cu care a rostit un discurs în care a arătat avantajele
materiale și morale ce vor rezulta în urma folosirii acestei linii de
transport.

Pentru a satisface dorințele unui număr mare de persoane de a
călători cu trenul, a fost pus la dispoziție un al doilea tren special, tras
de locomotiva Dunărea, condusă de Nicolae Tănase, primul mecanic
român de locomotivă, care a plecat din gara Filaret la ora 11 și care a
ajuns la Giurgiu la ora 1 dupa amiaza.

Monitorul oficial al Romaniei, nr. 232, 21 oct-2 nov. 1869, p. 1048
Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a României

”După o staționare de două ore, ambele trenuri s-au întors la 
București cu aceeași siguranță cu care se făcuse călătoria la ducere, 

unde au fost întâmpinate de un număr atât de mare de vizitatori încât 
pe distanță de mai mulți kilometri, ambele trenuri au trebuit a avansa 
cu mari precauțiuni și dificultăți în mijlocul mulțimii ce nu înceta de a 

aplauda sosirea trenurilor. Cu toată acestă îmbulzire, atât în gară cât și 
în lungul liniei întregi, călătoria s-a făcut cu cea mai mare punctualitate 

și siguranță fără a se ocasiona cel mai mic desordin”. 

(Monitorul oficial al României, nr. 232, 21 oct-2 nov. 1869, p. 1048)

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Primul tren cu oficialități a ajuns în gara Giurgiu la orele 12:15, 
parcurgând întregul traseu cu o viteză medie de 44,8 km/h (cu oprire pentru 
alimentare cu apă în stația Comana). Pe peronul gării din Giurgiu, decorată 

cu ghirlande şi drapele tricolore, ministrul Agriculturii, Comerțului și 
Lucrărilor Publice, prințul Dimitrie Ghica, a oferit invitaților un dejun. 

În discursul ținut de Dimitrie Ghica, ministrul agriculturii, comerțului și 
lucrărilor publice la inaugurarea deschiderii drumului de fier București -

Giurgiu, acesta a spus, printre altele că: 

Monitorul oficial al Romaniei, nr. 232, 21 oct-2 nov. 1869, p. 1048
Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 

Biblioteca Națională a RomânieiMonitorul oficial al Romaniei, nr. 232, 21 oct-2 nov. 1869, p. 1048

”[…] acest nou mijloc de transport, unul din cele mai însemnate titluri de
glorie ale epocii moderne, a esersat cea mai mare influență asupra vieții
intelectuale, morale și materiale a locuitorilor Statelor ce l-au adoptat; a îndulcit
obiceiurile, a ridicat nivelul general al inteligenței umane; artele și sciințele au
găsit în ele nenumărate și continue isvoare de desvoltare; și astfel cu drept cuvânt
s-a dis că gradul de civilisațiune al unui popor se măsoară prin numărul
kilometrilor căilor sale ferate.”

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



În presa vremii au fost publicate și alte informații asupra începerii 
exploatării căii ferate București - Giurgiu în anul 1869. 

Găsim, de exemplu, informații referitoare la numărul de posturi și 
a salariului aferent acestora, alături de un tablou al funcționarilor 

care urmau să intre în serviciul direcției căii ferate București –
Giurgiu, o statistica a traficului de călători pentru intervalul 20-31 
octombrie 1869 pe această linie, precum și aprobarea unui credit 

pentru înființarea unei ”case de guardă” pentru această linie.

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Monitorul oficial al României prezintă faptul că în 
ședința din 1 noiembrie 1869 a fost aprobat Raportul 

ministrului secretar de stat la departamentul agriculturii, 
comerțului și lucrărilor publice prin care se confirmă 
ocuparea unui număr de posturi și retribuția aferentă 

acestora pentru exploatarea în regie a căii ferate București 
– Giurgiu începând cu 1 octombrie 1869. 

Posturile înființate erau pentru: 
administrația centrală  (5 persoane), 
exploatația comercială (20 persoane), 
serviciul locomoțiuni (11 persoane), 
serviciul întreținerii căii (1 persoană). 

Astfel, au fost prezentate numele șefilor de gări numiți 
prin decret: 

 la gara din Giurgiu a fost numit Ion Caralli, 
 la gara din Comana a fost numit Grav Gustav, 
 la gara Băneasa a fost numit Vasile Divici. 

Monitorul oficial nr. 249, 11-23 nov. 1869, p.1115
Cabinetul de Periodice românești vechi, 

Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României
Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Pentru desfășurarea activității de 
exploatare a căii ferate recent 

deschise a fost publicat un tablou cu 
numele funcționarilor direcției căii 
ferate București - Giurgiu ce urmau 

să-și ocupe posturile de la 1 
octombrie 1869.

Monitorul oficial
nr. 222, 8-20 oct. 

1869, p.1007 
Cabinetul de 

Periodice românești 
vechi, Serviciul 

Colecții Speciale, 
Biblioteca 
Națională a 
României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Solicitare din partea ministerului 
agriculturii, comerțului și 

lucrărilor publice în ședința din 
24 septembrie 1869 pentru 

aprobarea deschiderii unui credit 
de 6000 lei pentru înființarea 
unei ”case de guardă” pe cale 

ferată București - Giurgiu. 

Monitorul oficial nr. 249, 11-23 nov. 1869, p.1115 
Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, Biblioteca 

Națională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Având în vedere necesitatea asigurării 
transportului călătorilor şi bagajelor 

înspre/dinspre gara Filaret în capitală, 
precum şi de la gara Giurgiu în acel 
oraş, sau de la debarcaderul Smârda 

până la Giurgiu, Ministerul Agriculturii, 
Comerciului şi Lucrărilor Publice a 

lansat o licitație pentru contracte de 
transport, publicând și condițiile ce 

trebuiau îndeplinite, acestea putându-
se depune la atât la ministerul 

agriculturii cât şi la prefectura Vlașca. 

Monitorul oficial nr. 186, 24 aug./5 sept. 1869, p.867
Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul Colecții 

Speciale, Biblioteca Națională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



”Regulamentul pentru esploatarea în regie a căei ferate Bucuresci - Giurgiu”

Trompeta Carpatiloru, nr. 769, 16-28 oct. 1869, 
p. 3074(2)

Monitorul oficial nr. 218, 3/15 octombrie 1869, p.991-993

Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul Colecții Speciale, 
Biblioteca Națională a României
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Direcțiunea Generală a Căilor Ferate Române, hotărând a 
publică anual o călăuză a liniilor sale ferate, împlinește, credem, o 

trebuință simțită a publicului călător - român și străin - care ar dori 
să fie repede și sigur documentat asupra regiunei parcurse. Dându-

ne însărcinarea de-a, aduce la îndeplinire hotărârea sa, satisfăcea via 
noastră dorință de-a arătă şi altora cel puțin o parte din bogatul 

material documentar fotografic ce am strâns în cursul numeroaselor 
noastre excursiuni în țara românească, atât de bogată în frumuseți 

de tot felul.
Iată pentru ce, cu entuziasm, ne-am însușit idea Direcțiunii 

Generale căutând a duce la bun sfârșit lucrarea de față. Dacă 
onoratul public o găsește corespunzătoare nevoilor sale, să 

mulțumească Domnului Emil Pangrati, fost ministru al Lucrărilor 
Publice, care, aprobând punctul de vedere al Direcțiunei Generale, i-a 

dat posibilitatea să ia o formă concretă, Domnului, Al. Cottescu, 
Director General al Căilor Ferate Române, Domnului Inginer 

Inspector General S. Antoniu, ale cărui sfaturi ne-au fost de mult 
folos, precum și numeroșilor autori, menționați mai departe, ale 

căror scrise, pentru a nu îngreuia prea mult parcurgerea, textului, au 
fost adese ori citate fără indicațiunea isvorului.

Fie ca aprecierea publicului să ne dea și nouă mulțumirea de-a fi 
produs o lucrare utilă.

Mai, 1913.
Inginer STELIAN PETRESCU

CUVÂNT LA PRIMA EDIŢIE

Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul 
Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Stelian Petrescu. Călăuza căilor ferate și a liniilor maritime române, edițiunea 
IV, București, Atelierele SOCEC &CO, Societate anonimă, 1914, p. 112-114

Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca Națională a României
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Stelian Petrescu. Călăuza căilor ferate și a liniilor maritime române, edițiunea IV, București, Atelierele SOCEC &CO, Societate anonimă, 1914, p. 115-117

Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul 
Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



În luna iunie 1939, la împlinirea a 70 de ani de la 
inaugurarea primei linii de cale ferată pe pământ 
românesc, au fost organizate serbările Ceferiadei, 
prilej cu care au defilat prin fața invitaților, printre

alte materiale rulante, prima locomotivă care a 
funcționat la 1869, condusă de același mecanic ca 

și atunci. 

”Cum să nu fii impresionat, în fața a 30 000 de
spectatori, la o serbare ce se dă în ziua de 10
Iunie a anului 1939, când vezi apărând deodată
din pădurea de brazi din fundul stadionului,
acelaş tren dela 1869, în care a călătorit Regele
Carol I, condus de mecanicul Tănase Niculae,
acelaş dela 1869, azi în vârstă de 95 de ani. Au
trecut 38 de ani de când a eşit la pensie și a
fost fericit să se mai urce odată pe locomotiva
lui „43 Călugăreni”.”

Romania, An 2, nr.369, 1939, p. 2
Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul 

Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



Ziarele și revistele din această periodă au prezentat în
ample articole numeroasele documente și obiecte care au
fost folosite la exploatarea liniei ferate București – Giurgiu și
care au fost expuse în Muzeul CFR inaugurat cu acest prilej
în zona Giulești.

Printre exponate s-au numărat:
 primul tren care a circulat pe pământ românesc
între București și Giurgiu în 1869, tren cu care a
călătorit Regele Carol I;
 primul vagon salon al Regelui Carol I, cu
ornamente caracteristice;
 numeroase vagoane, locomotive, automotoare,
prezentând evoluția drumului de fier sub domniile
celor trei regi ai României.

Sunt menționate printre exponate și:
 locomotiva ”Racova”, care a remorcat trenul
”Fulger” care a circulat între București - Giurgiu -
Vârciorova, ce se deplasa cu viteza de 90 km/h.Revista CFR, Anul 7, Nr. 4-9, aprilie-septembrie 1939, p.261 

Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul Colecții 
Speciale, Biblioteca Națională a României
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Curentul, Anul XII, nr. 4069, 11 iunie 1939, p. 3 Romania, An 2, Nr.369, 11 iunie 1939, p. 2

Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul 
Colecții Speciale, Biblioteca Națională a României

Drumul de fier - un simbol al modernității. Repere din istoria căilor ferate române (1869-1939) reflectate în colecțiile speciale ale Bibliotecii Naționale a României



În cuvântarea ținută de ing. inspector general Ion Macovei, directorul 
general C. F. R a apreciat, referindu-se la perioada de început a căilor ferate 

în România, că: 

”În 100 de ani de existență, căile ferate au redus la mai 
puțin de 1/10 durata parcursurilor, fără să mai vorbim de celelalte 

condițiuni de siguranță și confort, în care se poate călători azi.
În 70 ani de existență, căile noastre ferate au realizat și ele 

același miracol.
Marelui Rege Carol I îi revine meritul de a fi inspirat 

construirea drumurilor și a vehiculelor necesare, care sunt 
origina căilor noastre ferate și a trenurilor de azi. El și-a dat 

seama și a declarat aceasta miniștrilor săi, că unirea dintre cele 2 
Principate nu va fi efectivă decât atunci când aceste 2 provincii 

vor fi legate între ele printr'o cale ferată.
Pentru crearea cestor trăsături de unire, ca și pentru 

construirea celorlalte linii ferate, enorme greutăți se ridicau de 
pretutindeni, mai ales într'o țară, lipsită de industrie, și unde 

totul trebuia cumpărat din afară, începând cu concepția technică 
şi sfârșind cu ultimul bulon de locomotivă.”

Curentul, Anul XII, nr. 4059, 1 iunie 1939, p. 3
Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul 
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”Totuși în 1869, Regele Carol I a putut inaugura prima linie 
ferată de 80 km lungime, linia București - Giurgiu. Acesteia i’a 
urmat în curând alele, într’un ritm din ce în ce mai accentuat, 

încât în 1906 statul român poseda 3100 km. cale ferată, 
ajungându-se în 1916 la o rețea feroviară de aproape 3700 km, iar 

după război, în 1918, prin anexarea vechilor provincii românești, la 
11.000 km. de linii.

Intraţi mai târziu în concertul tehnicei construcției de căi 
ferate, am fost, natural, în situația de a ne lăsa inițiați de inginerii 

pricepuți ai Occidentului. Concesiunea construcției București-
Giurgiu a avut-o englezul John Trevor Barclay; concesiunea altor 

două artere principale s’a dat la alte două companii germane; 
directorul tehnic al primei noastre linii ferate a fost francezul 

Dubois. Intr’un timp destul de scurt - 10 ani - guvernele românești 
făcuseră experiența costisitoare a construcțiilor de linii ferate prin 
concesionare. Datorită voinței Regelui Carol I, România a început 

să intre treptat în posesia liniilor ferate, construite de aceștia, 
executând apoi lucrări în regie și substituind, puţin câte puţin, 

munca românească celei străine.” Revista CFR, Anul 7, Nr.4-9, aprilie-septembrie 1939, p. 9
Cabinetul de Periodice românești vechi, Serviciul Colecții 
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Săptămâna CFR, Anul IV, Nr. 28, 12 decembrie 1943, p.1, 2
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Constantin Botez, Dem Urma. Epopeea feroviara 
românească, Ed. Sport Turism, București, 1977 p. 288
Cabinetul de Bibliofilie. Referințe, Serviciul Colecții 

Speciale, Biblioteca Națională a României

Săptămâna CFR, Anul IV, Nr.39, 27 februarie 1944, p. 3
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Realitatea ilustrată, nr. 
505, 23 septembrie 

1936, p. 8-9
Cabinetul de Periodice 
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În prezent, gara Filaret, 
dezafectată în 1960, este înscrisă
în Lista Monumentelor Istorice 
de patrimoniu din municipiul 

Bucureşti:
poziția 1082: cod B-II-m-A-18800, 

cu denumirea: ”Gara Filaret”, 
municipiul București, adresa: 

Piața Gării Filaret nr. 1, sector 4; 
datare: 1869

Lista a fost publicată în 
Monitorul oficial al României nr. 

113bis din 15.02.2016

https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-CT
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Prezentarea a fost realizată pe baza publicațiilor deținute în cabinetele din 
cadrul Serviciului Colecţii Speciale din Biblioteca Națională a României

Mulțumesc colegilor pentru sprijinul acordat în cercetarea și 
documentarea pentru expoziție.

Realizare prezentare:
Mihaela Manolache, bibliotecar

Serviciul Colecții Speciale 
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