
PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE 
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de PETRE DAICHE 

tn cadrul diferitelor forme de energie electricitatea ocupă, în zilele
noastre, un loc deosebit de important, ea fiind una din m~uile descope
riri care a uimit decenii de-a rîndul omenirea şi a cărei importanţa a 
depăşit cu mult limita celor mai optimiste prezumţii. 

De aceia era îndreptăţită afirmaţie făcută la începutul sec. al XX
lea şi anume că „trăim in veacul electricităţii" 1) 

Rolul şi impmtanţa electricităţii decnrge din aceia că ea se pro
duce uşor prin transformare.a celorlalte forme de energie ; poate fi 
transportată în timp foarte scurt la distanţe mari şi este uşor de distribuit 
la consumatori, unde poate fi rapid convertită în una din formele de 
energie luminoasă, termică, mecanică, chimică etc. Ea a stat la baza multor 
descoperiri uimitoare ale geniului uman : radiocomunicaţiile, radiolocaţia, 
pătrunderea în interiorul atomului şi descompunerea acestuia etc. 

În veacul nostru electricitatea a pătruns adînc în viaţa pub1ică 
şi privată, jucînd un mare rol economic şi devenind, în acelaşi timp, un 
factor cultural de prin rang. Extraordinara utilizare a electricităţii în 
viaţa practică, începînd cu secolul trecut, a făcut ca ea să devină indis· 
pensabilă societăţii moderne. 

In România, şi în special în oraşul Bucureşti, energia electrică a 
fost utilizată aproape imediat după aplicarea ei în străinătate. Astfel. 
în 1882, lingă Palatul regal au fost instalate maşinile, cazanele cu aburi 
şi dinamul care urnmu să producă curent pentru exteriorul Teatrului 
Naţional şi pentru Pal.atul regail. 2) A doua centrală electrică a fost con
struită, în 1885, chiar în clădirea Teatrului Naţional, iar 3 ani mai tîrziu 

1) Energia, an I (1921) nr. 1, (ian.), p. 58. 
2) Pentru începuturile folosirii electricităţii în Bucureşti vezi : Prof. ing. 

D. Leonida şi ing. N. Caranfil, Scurt istoric al instalaţiilor electrice din România; 
Isidor Budu, Iluminatul capitalei, Buc., 1923; Monitorul Gazelectra an I (1936), 
nr. 1, (aug.), p. 6-î ; Alex. Cebuc, Contribuţii la istoricul iluminatului din Capi
tală pină la 1900, în Mat. de ist. şi muzeografie, vol. II (1965); Istoria oraşului 
Bucureşti, voi. I, Buc. 1966. 
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a fost inagurată prima instalaţie electrică municipală care fumiza curent 
t-lectric Abatorului. 3) Pentru a pune în mişcare pompele de alimentar'"' 
cu apă, precum şi pentru iluminatul Cişmigiului, a Bd. Elisabeta, a Sos. 
Kiseleff şi a unei linii de tramvai, a fost dată în folosinţă, în 1889, cen
trala electrică Grozăveşti. 4) 

Chiar dacă ora.ş.ul Bucureşti a fost printre cele clintii oraşe care· 
au introdus lampa electrică în teatru, sau pentru luminatul bulevarde
lor, ori a fîntînilor luminoase din Cişmigiu, el a rămas totuşi în urmă, 
la începutul sec. aJ. XX-lea, în ceea ce priveşte înzesbiarea sa cu o reţea 
generală de distribuţie electrică, la îndemîna tuturor locuitorilor. 5) 

Problema esenţială, o adevărată dilemă care sta !n aţenţia ediliilor 
şi a populaţiei oraşului, era sintetizată - la începutul sec. al XIX-lea -
în cuvintele : „gaz (aerian) sau electricitate" ? Gazul de iluminat sau ga
zul artificial, cunoscut îndesebi sub denumirea de gaz aerian, produs
prin distilarea cărbunilor, a început să fie folosit, ca sursă de lumină Îi1 
Bucureşti, în 1862. 6) Pînă pe la 1893 luminatul cu gaz aerian se obţinea 
prin aşa numitele becuri fluture cu flacără ce rezulta din arderea ga
zului ce ieşea printr-o deschizătură şi ardea liber. 7) 

După 1881 - o dată cu inventarea de către Edison a becului elec
tric cu incandescenţă, care avea lumină mai plăcută - între adepţii 
luminatului cu gaz şi cei care susţineau introducerea electricităţii se 
dă o adevărată luptă, primii <lucind o amplă campanie de ponegrire 
a electricităţii. 8) In urma cercetărilor întreprinse de adepţii gazului se 
ajunge la perfecţionarea becurilor folosite la iluminatul ou gaz aerian. 
J\stfel au aparut becurile Argaud, cu cilindru de sticlă, cel cu regene
rare, Simmens - cu care se lumina la acea dată şi Sala Ateneului 
şi în sfîrşit, pe la 1893, becul Auer cu sită incandescentă care putea con
cura cu succes becul Edison. 

Electricienii continuă şi ei cercetările şi în 1900 obţin becurile 
Osmiu şi apoi becul cu fir de Wolfram în vid şi mai tîrziu - în 1913 
- în gaz metan, tranşînd astfel definitiv în favoarea lor lupta c1-1 

„gazerii ". 9) 

In afara gazului aerian şi a electricităţii, la începutul sec. XX-iea 
la iluminatul oraşului Bucureşti se mai foloseau lămpi sistem Croizat, 
cu ulei dens, iar la periferie lămpi cu petrol. 10) 

3) Prof. ing. D. Leonida şi ing. N. Caranfil, op. cit., p. 2. 
4) Istoria oraş'Ului Bucureşti, vol. I, Buc., 1965, p. 366. 
5) I. Ştefănescu-Radu, Scurtă privire asupra dewoltării producţiei şi distri

buţiei energiei electrice in Bucureşti, în Gazeta Municipală, an I (1932), nr. 25 
(3 iulie), p. 1-2. 

G) Electricianul, an II (1925), nr. 17-18, (mai-iunie). 
7) Buletinul Gazelectra, an VIII (1943), nr. 9-10, sep.-oct. p. 9-10. 
8) Studii similare aveau loc în aproape toate ţările deoarece companiile de 

gaz erau foarte puternice şi ele nu vedeau cu ochi buni extinderea electricităţ.ii 
(Buletinul I RE, an II (1934), nr. 4, dec. p. 712. 

9) Buletinul Gazelectra, an VIII (1943), nr. 9-10, (sept.), p. 9-10. 
10) La şedinţa Consiliului comunal din 2 febr. 1903 s-a acordat lui V. Croizat 

c prelungire a luminatului cu ulei dens, iar la 1 aprilie 1903, a fost admisă oferta 
lui P. Roşianu şi P. Constantinescu, în locul antreprizei Bărbulescu, pentru lum_i
nat cu „gaz" petrol (Monitorul comunei Bucureşti, an XXVIII (1903), nr. 18 (4 mai), 
p. 275). 
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Utilizarea energiei electrice - în special la ilul!linatul oraşului -· 
:se impunea ca o necesitate stringentă la începutul sec. al XX-lea. 11) 
.Neglijarea acestei probleme avea repercusiuni defavorabile asupra mo
dernizării oraşului, asupra progresului în domeniul economic şi sodal
oultural. Edilii oraşului au înţeles acest lucru şi de aceea au inscris. 
printre problemele esenţiale cărora administraţia locală trebuia să le 
acorde prioritate - alături de alimentarea cn apă şi luminatul elec
tric. Dar pentru a putea face faţă cerinţelor, pentru a înlătura rămi
nerea în urmă în acest domeniu, edilii oraşului trebuia să învingă prin
cipalul obstacol şi anume monopolul societăţii concesionare care se 
opunea cu îndirjire modernizării iluminatului. Din documentele păs
trate, din activitatea Consiliului comunal, redată în Monitorul comunal, 
rezultă că intre Primărie şi societatea concesionară au avut loc ample 
discuţii şi dezbateri în legătură cu iluminatul, cu forma administrativă 
pe care urma s-o îmbrace viitoarea L'Oncesiune. Nu de puţine ori µen
tm „împăcare" cele două instituţii au făcut apel la instanţele judi
ciare. 12) „Dacă pînă astăzi - spunea primarul Mihai G. Cantacuzino 
în 1905 - nu s-a putut aduce îmbUillătăţiri însemnate luminatu
lui oraşului; cauza este împrejurariea ca actuala concesiune nu a luat 
încă sfîrşit şi că, prin monopolul ce ea prevede, nu era posibil să se 
ia nicio dispoziţiune, în afară numai de o înţelegere cu compania exis
tentă. S-a ţinut astfel în Loc, de cîtva iimp, orice progres în lumina
tul oraşului deşi era încă de mult posibil să i se aducă îmbunătăţirile 
pe ca.;:e tehnica modernă le oferă ... Este chiar umilitor pentru dapi
tală de a fi menţinut atît timp acest luminat".13) 

Dorinţa populaţiei de a utiliza curentul electric n-a mai aşteptat 
.ca Primăria să rezolve litigiul său cu Societatea de Gaz şi în lipsa unor 
instalaţii electrice municipale numeroşi locuitori, mai ales din centru 
~i fireşte dintre cei cu venituri mari, şi-au creiat instalaţii proprii. Ast
fel s-ţru înfiinţat - în special după 1900 - o mulţime de ~tlailaţii 
particulare, fiecare cu uzina ei, deservind grupuri de case sau case 
izolate. Chiar pentru instituţii administrative ale statului, cum erau 
Poşta, Palatul de Justiţie etc. s-a recurs la acest sistem. 14) Aceste in!lta
laţii nu erau rentabile din ounct de vedere ecpnomiic. In 1904 se aflau 
in Butulrfeşti 53 de astfel -de instalaţii electrice oare lumilri1aiu 30.506 
lămpii incandescente, puterea maşinilor fiind de 2031 kW. 15) 

In aceste condiţii şi societatea concesionară a iluminatului, pentru 
a împiedica Primăda să accepte o nouă concesiune, îşi revizuieşte pro-

11) Luminatul electric reprezintă un mare progres al civilizaţiei nu numai pen
tru că acest fel de iluminat era superior tuturor celorlalte surse de lumină arti
ficială folosite pină atunci - ci şi datorită avantajelor sale din punct de vedere 
igienic, posibilităţile sale largi de întrebuinţare, siguranţa contra incendiilor, utili
tate şi comoditate. 

12) Monitorul Comunal, an XXIV (1899), nr. 3, (18 aprilie), p. 68. 
13) Expunere de motive şi piese justificative. Act de concesiune şi caiet de 

.sarcini, Buc., 1905, p. 9. 
14) Ibidem. 
1'1) Ibidem, p. 80; Vezi şi Al. Cebuc, op. cit., p. 112. 
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priile principii înaintînd, încă în 1905, un nou proiect de concesiune 
în care era indus si iluminatul electric. !n Consiliul - comunal au avut 
loc ample dezbateri pe tema dacă e oportună !;>i necesara prelungirea 
ooncesiunii - chiar în noua ei formă - sau dacă nu s-ar putea ex
ploata energia electrică, incl1;siv iluminatul, în regie proprie. Nume
roşi membri ai Consiliului comunal s-au pronunţat în favoarea regiei, 
în cel mai rău ca? ei acceptau regia mixtă. Expunindu-şi punctul de 
vedere, primarul de atunci, M. G. Cantacuzino, a încer:cat să convingă 
membrii consiliului că exploatarea în regie proprie ar necesita 13 mi
lioane lei pentru întinderea instalaţiilor, pentru uzina electrică şi con
ducte, fond de rulment, cantori etc. care nu ar fi putut fi procurate 16) 

i•'ireşte, existau greutăţi obiective dar nu de neinlăturat. Se pare că 
motivul prindpal al înclinării către acceptarea unei noii concesiuni ~i 
pe care 11 exprimă insuşi primarul oraşului, era acela că i-ar „fi greu 
administraţiei comunale să reziste la cererile cetăţenilor de a se ieftini 
~azul şi electricitatea ; s-ar da lupta electorală pe această temă şi 
atunci ce randament ar putea avea o asemenea regie." 17) 

După discuţii aprinse, la 13 octombrie 1905, consiliul comunal 
aprobă in principiu proiectul noii concesiuni acordate Societăţii de Gaz 
şi Electricitate urmînd să se discute detaliile. Prin legea din 25 fehr. 
1906 comuna Bucureşti era autorizată să concesioneze Societăţii gene
rale de Gaz şi Electricitate luminatul Bucureştilor, confractul încheiat 
intrînd în vigoare în luna aprilie 1906 18) concesiunea din 1868 fiind 
reziliată (art. 1). rn) 

In actul de concesiune se preconizează luminatul cu electricitate 
în centru şi cu gaz aerian la periferie. 20) 

Teritor"iul care, conform concesiunii, urma să fie iluminat cu gaz 
şi electricitate cuprindea jumătate din suprafr.ţa oraşului :~i anume par
tea cu populaţia cea mai numeroasă. avînd următoarele limite : şoseaua 
Jianu, de la intersecţia cu str. Ghica pinii în piaţa Victoriei, iar de aici 
prin şoseaua Bonaparte, calea Dorobanţilor pînă dincolo de str. Flo
reasca; de aici în linie dreaptă pînă în str. Maica Domnului, Panteli
mon, str. Ceairului. tăind cartierul Tei aproape în două, apoi prin str. 
cimitirul Reînvierea, str. Sf. Dumitru, şos. Iancului, Mihai Bravul, ca
lea fiaionu1ui, str. F'oişorului pînă la Dîmboviţa, pe care o traversează 
ta podul Abatorului. continuînd în linie dreaptă pînă la şoseaua Şerban 
Vodă (mai jos de intersecţia cu str. Cuza Vodă) şoseaua Viilor, str. 
?v~ăgurele, Fundăt11rn Hahovei, calea Rahovei, şos. Doamnei, şos. Pan-

16) Monitnrul comunei Bucureşti, an XXX (1905), nr. 43 (30 oct.), p. 527. 
17) Ibidem, p. 5:!8. 
11!) Loi autorisant la comune de Bucarest a concluse une transaction avec 

la compagne de gaz et D'Electricite, Expose des motifs debats a la Chambre des 
deputes, 1-re partie. Arhiva IDEl::l. dos 2/1906, p. 2. 

19) De la Mehedinţeanu ,:i Negroponte concesiunea iluminatului cu gaz a 
Bucureştiului treee Ia o Societale engleză, apoi la o societate franceză. Jn 1885 
concesiunea revine Companiei de gaz care se transformă în 1906 - în urmu 
încheierii noii convenţiuni - in Soc Generală de Gaz şi Electricitate din Bucureşti. 

20) Expunere de motive şi piese justificative ... p. 54. 
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durilor, de unde printr-o linie dreaptă se uneşte cu şos. Basarabilor, 
şos. GroL.:ăveşti, str. Ghica, şos. Jianu. 21) 

Comuna şi-a rezervat dreptul de a distribui electricitate pentru 
nevoile comunale, pentru tramvaie şi pentru un sector cuprins între 
Str. Hailelor, str. Negru Vodă, pînă la intersecţia cu str. Spaniolă, 
Morga, str. Labirint, Mircea Vodă, Calea Dudeşti, str. Foişorului, Podul 
de la Abator, dJe aici în linie dreaptă pînă la str. Şerban Vodă, str. 
Bibescu Vodă, str. Domniţa Bălaşa, unindu-se prin Calea Rahovei cu 
str. Halelor. 22) 

Pentru a face faţă noilor necesităţi de curent electric Societatea 
generală de Gaz şi Electricitate a prevăzut construirea unei noi uzine 
în focul celor 4 uzine mici de care dispunea la începutul activităţii sale, 
în 1906; şi anwne aceia de la Teatrul Naţior1al, cea de la Contr;oceni, 
cea din Pasajul Villacros şi cea de la Cafeneaua High-Life care alimenta 
cîteva clădiri din jurul Ateneului avînd un total de abonaţi în jur de 
100. 

Plasată alături de Uzina de gaz şi considerată uneori ca o anexă 
a acesteia, noua Uzină electrică a fost înzestrată cu cele mai modeme 
instalaţii electrice existente atunci.23) La început uzina - a cărei con
strucţie a durat apnoape 2 ani - cuprindea 3 grupuri generatoare de 
energie electrică cu motoare Diesel-Carels de cîte 675 CP fiecare şi a 
început să furnizeze curent în toamna anului 1908 cu o putere instalat..i 
de 1200 kw. 2·~') Sistemul ales a fost trifazat de 5000 V transformaţi 
la tensiunea de utilizare de 3X208/120 V în numeroase posturi de trans·· 
forrr.are răspîndite în oraş. 25) Cu toate că Uzina a fost dotată cu insta
laţii modeme ea a fost concepută totuşi într-un spirit îngust cu U1I1ităţi 
mici şi cu deficienţe de proiectare. 26) Deşi noua uzină de la Filaret urma 
să preia sarcinile celorlalte instalaţii particulare încă în primul an de 
funcţionare, totuşi, ea nu a lucrat cu întreag<i. capacitate de producţie. 
Preţul de 0,80 lei k:W/oră al electricităţii - vădit exagerat pentru acea 
vreme, a făcut ca iluminatul electric să nu ia cuvenita dezvoltate în 
oraş. 27) Proporţia străzilor luminate cu gaz aerian şi electricitate este 
edificatoare, ea reflectind cum nu se poate mai bine situaţia redată mai 
sus. Astfel în 1906 pentru luminatul oraşului se foloseau 3969 becuri 
de gaz, aerian1 3113 lămpi cu petrol, 1018 lămpi cu ulei mine1·al, 151 

21) Planul oraşului Buc. cu situaţia reţelei iluminatului electric perimetrul 
gazului, sectorul rezervat de Primărie. Ataşat lucrării Expunere de motive şi piese 
justificative ... 

22) Ibidem, vezi şi Isidor Budu, op. cit., p. 8. 
23) Cum este organizată şi cum funcţionează Societatea Generală de Gaz 

şi Electricitate din Bucureşti, Buc. 1938, p. 42-46. 
24) Prof. ing. D. Leonida şi ing. N. Caranfil, op. cit., p. 3. 
25) Ibidem. Din cele 79 de posturi de tra:u:formare existente în 19011-1909. 

63 erau instalate în chioşcuri metalice avînd o putere instalată între 15-150 KVA. 
ln 1939 se mai aflau în funcţiune 24 (Revista Gaz Electra, an IV, nr. 4, (noiembrie 
1939), p. 120). Asemenea chioşcuri metalice se mai pot vedea şi astăzi pe str 
Dristor 76, str. Romulus, lingă Podul Mihai Vodă, intersecţia Căuzaşi - Văcăreşti> 
cal. Floreasca, şos. Cotroceni 21 etc. 
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2G) /nstrăinarea uzinelor electrice ale comunei Bucureşti, 1921, p. 35. 
27) Tribuna edilitară, an V, (1936) nr. 177 (14 febr.). 
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lămpi electrice cu arc voltaic şi 66 lămpi electrice cu arc incandes
cent. 28) 

In anii ce au urmat Uzina electrică Filaret a continuat să se dez
volte. Astfel, în 1910 s-au adăugat 2 maşini noi de 180 kW ; în 1912-· 
1913 - 3 motoare de cîte 675 CP. O dată cu instalarea lor uzina în
swna o putere de 3975 CP, fiind [a acea dată una din cele mai mari din 
ţară. Alte 2 maşini au fost adăugate după 1913, astfel că puterea. insta
lată a ajuns, în preajma primului război mondial, la 6900 CP. 29) Com
bustibilul folosit pentru punerea în funcţiune a motoarelor a fost pînă 
la război motorina, iar după aceea păcura. 

Cu toate progresele înregistrate în producerea şi distribuirea ener
giei electrice (in 1908 existau deja 60 km străzi care beneficiau de ilu
minatul electric) 30) acestea nu erau pe măsura necesităţilor, de aceea în
tîlnim frecvente şi uneori violente critici la adresa primăriei şi a Socie
tăţii concesionare. Chiar dacă multe din aceste critici - avînd în vedere 
că erau făcute de „opoziţie", aveau la bază un mobil politic, ele expri
mau o stare de spirit reală. 

Creşterea necesităţilor pentru alimentarea cu electricitate, inclu
siv a cerinţelor comunale : exploatarea tramvaielor electrice, iluminatul 
străzilor în sectorul rezervat Primăriei, pentru funcţionarea instalaţiilor 
comunale etc., au determinat Primăria să caute alte surse, hotărind 
construirea unei uzine electrice noi la GrozăvEşti, lingă Uzina hidroelec
trică. Intre Primărie ~i Societatea de gaz şi electricitate s-au purtat 
tratative pentru construirea uzinei preconizate, tratative care nu au dus 
la vreo înţelegere. In aceste condiţii, la şedinţa Consiliului comunal din 
6 noiembrie 1909 se fixează pentru 20 noiembrie acelaşi an „ţinerea 
licitaţiunei. relativă la construirea uzinei electrice a comunei". 31) 

Din cele 36 „case" din ţară şi străinătate invitate la licitaţie, s-au 
prezentat direct 22 de firme, şi alte 9 indirect, prin intermediul prime
lor. R.ezultatul licitaţiunei, după aprecierea primarului Vintilă Brătianu, 
cuprins în raportul 143/1910, „se poate considera ca foarte avantagio!'> 
pentru comună". 32) Comisia numită pentvu cercetarea ofertelor a con
siderat ca mai avantajoase condiţiile oferite de firma AEG-Berlin, cu 
care s~a încheiat contractul pentru instalaţiile de producere a energiei, 
cu condiţia de a construi cazanele în Bucureşti, la Uzinele „Vulcan" _ 
Instalaţiile de transformare au fost adjudecate firmei „Siemens-Schuc
kert". 33) Aşa cum am amintit, atît studiile cit şi planurile lucrărilor de 
construcţie au fost întocmite de specialişti români. 34) 

Construirea Uzinei electrice comunale de la Grozăveşti a declanşat 
llll nou conflict de proporţii, între Primărie şi Societatea concesionară. 
A&tfel, prin petiţiunea adresată Tribunalului Ilfov, înregistrată la nmr.ă-

28) Frederic Dame, Bucarest en 1906, Buc., 1907, p. 298. 
29) Cum este organizată.„ p. 7. 
:JO) Ibidem, p. 9. 
31) Monitorul Comunal, an XXIV (1910), nr. 2 (17 ian.), p. 12. 
32) Ibidem, an XXIV (1910), nr. B, (28 februarie), p. 115. 
33) Ibidem. 
34) Către alegători, Buc., 1909, p. 18. 
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rul 5826 din 1 martie 1:919, 15) Societatea generală de gaz şi electricitate 
din Bucureşti a intentat acţiune Primăriei capitalei, principalele acuzaţii 
fiind următoarele : 1. Primăria a decis construirea unei uzine electrice 
(Grozăveşti). 2. A decis sa vîndă curent electric noii Societăţi de tram~ 
vaie. 3. A :refuzat să desfiinţeze cablurile electrice parlicu1are de pe străzi, 
existente la acordarea concesiunii şi instalate pe baza autorizaţiilor date de 
Primărie ; 4. A refuzat Societăţii prelungirea cablurilor pe şoseaua Booa
parte şi Dorobanţi. 36) 

Referindu-se la acuzaţiile aduse, în răspunsul său Primăria spunea : 
„A dorit Societatea de Gaz şi Electricitate ·şi mărească cadrul dezbteri
lor şi să-şi pregătească o atmosferă mai favorabilă asupra acestui proces 
temerar, şi în acest scop a început prin a ne aduce. cu J;irgi dezvoltări 
nişte nedrepte învinuiri, debitîndu-le în expresiuni îndrăzneţe de bun plac, 
rea credinţă ... Această atitudine agresivă explică îndeajuns curajul ce a 
avut Compania prin protestul făcut prin portărei de a se opri votarea 
de Parlament a legilor pentru construirea uzinei (Gmzăveşti) şi a legii 
tra111vaielor comunale, care se păreau ei nedrepte după opiniile interesate 
ale jurist-consulţilor ce ocupau Consiliul de administraţie". 37) 

Sentinţa Tribunalului din 30 iunie 1910 a precizat că Primăria a 
violat contractul numai în ceea ce priveşte dreptul de luminat cu electri
citate a şoselei Bonaparte : celelalte 4 capete de acuzare fiind respinse 
ca nefondate. 38) 

Uzina electrică Grozăveşti, inaugurată în 1912, a avut la început 
!'nenirea de a produce curentul electric necesar instalaţiilor de captare <şi 
pompare a apei, pentru atelierele şi serviciile comunale şi pentru lumi
natul sectorului din jurul Halelor centrale, re~rvat Primăriei. In această 
primă etapă au fost instalate 4 căldări de aburi de cite 300 mp suprafaţă 
de încălzire, 2 turbine de aburi şi 1000 kW fiecare, cuplate cu alternatori 
de 1250 kVA. 5000 V şi instalaţiile de conexiune şi distribuţie nece
sare. 39) In vederea asigurării tramvaielor cu curent continuu de 800 V, 
s-a dat în exploatare substaţia de redresare din Bd. Carol (în apropierea 
pieţei C. A. Rosetti}. 

In a doua etapă, 1913-1914, s-a instalat un al treilea giup turbo
generator de 2000 kW şi incă 4 căldări de aburi. "0) De la începutul acti
vităţii uzinei, combustibilul folosit la încălzirea căldărilor a fost păcura. 

In anii 1912--1915 una din problemele legate de utilizarea energiei 
electrice care s-a impus atenţiei Consiliului comunal a fost preocuparea 
de a reduce preţul curentului electric. La această ooncluzie a ajuns, în cele 
din urmă, şi Societatea de Gaz şi Electricitate, deoarece preţul mare al 
curentului nu stimula înscrierea a noi abonaţi. Primăria era interesat{. 
şi ea în creşterea numărului abonaţilor, deoarece avea un procent de 100;0 

35) Procesul Companiei de gaz şi electricitate în contra Primăriei Capitalei 
Bucureşti, Buc., 1910, p. 7. 

36) Ibidem. 
3i) Ibidem. 
38) Ibidem, p. 87. 
39) Revistfl Gazelectra, an [. (l!J37), nr. 9, (aprilie), p. 270. 
40) Cum este organi::ată şi cum funcţionează ... p. 32. 
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asupra incasărilor şi 500/o din venitul net. H) ln Consiliul comunal din 
21 mai 1912 se propune şi se aprobă reducerea preţului pe kW/oră 
de la 54 la 44 bani pentru localurile statuilui. 42) Un nou tarif este apro
bat de Consilic1l comunal în şedinţa extraordinară din 10 iulie 1914 43) : 

30 bani kW/oră utilizat pentru forţă motrică şi scopuri industriale, iar 
pentrn iluminatul electric particular se fixează 50 de bani kW/oră. 44) 

Dezvoltarea continuă a surselor de producerea curentului electric, 
extinderea. reţelei, înmulţirea abonaţilor a fost întreruptă o dată cu înce
perea primului război mondial, Războiul, anii ocupaţiei, au determinat 
mari greutăţi în producerea şi distribuirea eJ1fil'giei electrice, greutăţi adînc 
resimţite atît la iluminatul public şi privat cit şi în alte domenii unde 
electricitatea era folosită ca sursă de energie. Procurarea păcurei., in con
diţiile în care multe exploatări petroliere fuseseră distruse. se făcea în 
condiţii tot mai grele, fapt ce a determinat utilizarea altor combustibili. 
Astrei, cu ocazia instalării căldărilor nr. 9 şi 10, de 450 mp suprafaţă de 
'.încălzire, s-au prevăzut grătare speciale pentru încăil:Ziirea lor cu căr
buni. 4';) Aceleaşi neajunsuri le întîlnim şi în funcţionarea Uzinei Filaret. 
fată ce notează ing. St. Ionescu în însemnările sale despre funcţ\onarea 
Uzinei Filaret în timpul războiului : „nu avem personal, majoritatea 
fiind mobilizaţi, nu avem materiale, mergem ba cu păcură, ba cu petrol 
lampant şi uneori cu motorină, uleiul era de o calitate extrem de p:roast~ 
şi dădea loc la explozii şi la tot felul de accidente". 46) 

Pentru ameliorarea situaţiei şi asigurarea oraşuliui cu electricitate 
s-a ajuns la o înţelegere între Primăria capitalei şi societatea concesio
nară, pentru realizarea unei legături între Uzina Grozăveşti şi reţeaua 
electrică a oraşului deservită pînă atunci numai de Uzina Filaret. ln 
timpul ocupaţiei germane a Bucureştilor (6 decembrie 1916 - 11 noiem
brie 1918) nu numai luminatul electric a avut de suferit, ci şi cel care 
folosea alte surse. Astfel, în perioada 1916-l!:ll8 a fost suprimat lumi
natul cu petrol şi benzină, ceea ce a făcut ca periferia oraşului să rămînă 
în întuneric. Hotărîrea de a suprima luminatul cu petrol şi benzină a fost 
luată de Primărie la 18 ianuarie 1916. 47) , 

In ceea ce priv~te luminatul cu gaz aerian, şi el a suferit mari 
modificări. Pînă în 1916 lanternele cu gaz au funcţionat normal, apoi 
numărul lor a scăzut la o treime, aşa cum se vede din tabelul de mai 
Jos : 48) 

anii 1915 1916 1917 1918 1919 

media pe an 7.786 7.149 3.320 2.224 2.511 

41) Arh. IDEtJ, dos. 2/1906, Loi autorisant la comune de Bucarest a conduse 
une transaction avec la Compagne de Gaz et D'Electricite ... 

42) Monitorul comunal, an XXV (1911), nr. 28, (10 iulie), p. 436. 
4~) Aprobat prin decret regal 3175 din 19 sept. 1914 publicat în Monitorul 

Oficial 169 din 26 oct. 1914. 
H) Mo-iitorul comunal, (9 noiembrie> 1914), p. 731. 
4:i) Cum este organizată.. p. 32. 
46) Revi~ta Gazelectra, an II (1937), nr. 1, (aug.), p. 154. 
47) Anuarul statistic al oraşului Bucureşti, 1915-1923, Buc. 1924. 
4B) lnstrăinarea uzinelor electrice ale comunei Bucureşti, Buc., 1921, p. 29-30. 
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La sfîrşitul războiului mondial situaţia uzinelor şi instalaţiilor care 
alimentau cu electricitate Bucureştiul era precară. Instailaţiile se degra
daseră, combustibilul se procura greu, lipseau mijloacele băneşti. Desigur, 
toate acestea erau greutăţi obiective generate de război, dar ele ar fi putut 
fi mult mai reduse şi oraşul nu ar fi resimţit atît de mult felul defectuos 
în care se făcea 1mninatul sau distribuirea electricităţii în alte scopuri dacă 
Societatea Generală de Gaz şi Electricitate, care încasa anual 630.000 lei, 
sumă destinată lărgirii, completării instalaţiilor, ar fi folosit-<> numai în 
acest scop. In realitate această sumă era oapirba.lizată, „deoarece din 1910 
aproape nu a făcut nimic ... nu a reînoit nimic, lăsînd instalaţiile într-o 
stare de~lorabilă, care explică accidentele zilnice de la Uzină şi oanaliza
tiune". 4 ) lnsăşi societatea recunoaşte în petiţia din 7 mai 1919 trimisă 
primăriei că „Pînă acum nu s-a putut crea un fond de reînnoire a instala
ţiilor absolut indispensabile, din care cauză avem de făcut numeroase şi 
importante reînoiri de maşini şi materiale, atît 1a gaz cît şi la electri
citate". 50) 

Desigur, pentru felul defectuos în care se asigurau necesităţile de 
curent electric nu trebuie să acuzăm numai Societatea concesionară. Nici 
Primăria care avea de rezolvat multiple cerinţe ediJ.itare, din lipsă de fon
duri, nu a întreprins decit lucrări mărunte, reduse mai ales la întreţinerea 
curentă a instalaţiilor. 

Intre timp cerinţele de curent electric sporesc. Primăria şi Socie
tatea de gaz şi electricitate primind „o mulţime de cereri din partea 
populaţiei nevoiaşe a oraşului oa să execute racordări electrice, fie pen
tru iluminat fie pentru forţă motrice". 51) 

Situaţia existentă îndreptăţea Informatorul tehnic din 1 mai Hl22 
să afirme că „la 3 ani de la sfirşitul războiului nu s-a făcut nimic" 5:!) 
pentru acoperirea necesităţilor de curent electric. In vederea găsirii mpd;a
lităţilor de solu~iooore a producerii şi distribuirii energiei electrice, în 
Com.iliul comunal au loc numeroase discuţii şi propuneri. Societatea con
cesionară, invocînd starea ,,aşa de dăunătoare populaţiei oraşului", propune 
ia rindul ei să i se cedeze „Uzina comunală care printr-o funcţionare 
raţională, combinată cu cea de la Filaret ar putea asigura în bune condi
ţii necesităţile de curent pentru lumină şi forţă motrice". 63) 

Comisia Interimară a Bucureştilor, după lungi dezbateri, a înaintat 
la 16 dec. 1920, spre aprobare, decizia 624, în care se exprima hotărîrea 
fuzionării uzine1or primăriei cu acelea ale Societăţii generale de gaz şi 
electricitate. Această hotărire a Comisiei Interimare a fost aspru criticată. 
Procopie Dumitrescu, Vintilă I. C. Brătianu şi Emil Petrescu, foşti pri
mari ai Bucureştilor. au înaintat Ministerului de Interne un memoriu 
în care se critică hotărirea Comisiei interimare, prin care „în realitate 
se înstrăinează Uzinele comunale". 54) 
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49) Ibidem. 
50) Ibidem, p. 30. 
51) lnst;răinarea uzinelor electrice ale comunei Bucureşti, p. 41. 
52) InformatorJ.l tehnic, an I, nr. 3, (1 mai 1922), p. 74. 
53) lnstrăinarea uzinelor electrice ... p. 41. 
5~) Ibidem, p. 11 
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Hotărirea Comisiei interimare este infirmată de Ministerul de In
terne. tn aceeaşi adresă, din 9 dec. 1920, se arată că Societatea şi-a trecut 
toate acţiunile în patrimoniiuil Societăţii arumime române „Omnium elec
tric român", constituită in 1920 de mai multe bănci din ţară (care de 
fapt nu erau decit societăţi cu capital străin, ca : Societatea Thomsson
Houston, Banque de Paris et Pays-Bas şi altele). Aceste firme care formal 
se pretindeau româneşti, erau în realitate „internaţioniale", ele „camu
flează actuala societate de gaz şi electricitate". 55) 

Necesitatea folosirii în comun a celor 2 uzine - Grozăveşti - Fila
ret - a ieşit în evidenţă în 1922, cînd în timpul serbărilor din Parcul 
Carol (azi Libertăţii) citeva rachete căzute pe acoperişul Uruiei electrice 
au provocat un puternic incendiu oare a deteriorat sala maşinilor, provo
cind stricăciuni la 6 maşini. lncendillll producindu-se în preajma încoro
nării regelui Ferdinand, Primăria Bucureştilor a fost nevoită să pună 
Uzina Grozăveşti la dis:ppziţia reţelei oraşu~ui. 56) Şi cu acest prilej s-a 
dovedit necesitatea de a se exploata în comun, de o singură administraţie, 
cele două termocentrale. 

lntrucît Primăria Bucureştilor nu a fost de acord ou fuzionarea ce
lor 2 uzine sub forma „regiei cointeresate" ea încheie în 1924 o conven
ţie prin care cumpără toate acţiunile societăţii „Omnium electric român'". 
Hăscumpărarea s-a făcut în condiţiuni extrem de dezavantajoase pentru 
primărie, plata realizindu-se prin obligaţii emise de primărie în valoare 
de 36. 720.000 franci francezi, ou o dobîndă de 70/o pe an, amortizabile în 
:rn de ani. $uma amintită depăşea cu mult valoarea instalaţiilor exis
tente. 57) 

Vom analiza în continuare felul în care s-au dezvoltat instalaţiile 
pentru producerea electricităţii în perioada dintre cele două războaie mon
diale, principalele uzine care concurau la alimentarea oraşului cu curent 
electric. Pînă în 1924 oraşul a continuat să fie alimentat de cele două 
mari uzine din interiorul său, Grozăveşti şi Filaret. ln acel an Capitala 
a început să primească curent de la termocentralele Schitu-Goleşti şi 
Floreşti, intrucît cele două uzine amintite mai sus nu mai puteau face 
faţă cerinţelor în continuă creştere. 

Dezvoltarea Uzinei Grozăveşti. De la terminarea primului război 
mondial (1918) şi pină în 1922 nu s-a întreprins aproape nimic pentru 
dezvoltarea Uzinei Grozăveşti. ln acel an, ca urmare a creşterii generale 
a consumului de energie electrică, la care trebuie să adăugăm dezvoltarea 
rapidă a liniilor de tramvai electric ca şi faptul că Societatea generală de 
gaz şi electricitate cumpără, începind din 1924, o parite din curentul produs 
de această uzină, a impus o mărire şi modernizare a instalaţiilor, atît a 
turbogen.eratoare1or cit şi a generatorilor de abur. Lucrările au început 
cu mărirea clădirii principale, lucrare terminată în august 1923. 58) O 

55) Ibidem, p. 12. 
56) Tribuna edilitară, an V, nr. 177, (14 febr.), 1936. 
5i) Milan Popovici, Aspecte din istoria finanţelor oraşului Bucureşti, Ed. Şti

inţifică, Buc., 1960, p. 146-147. 
58) Buletinul Gazelectra, an I (i941) nr. 1-5, (ian.-mai), p. 272. 
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nouă manre a clădirii - sălile în care erau instalate căldările si masi
nile, s-a făcut în 1928, putîndu-se astfel instala încă două grupuri turbO
generatoare şi 4 căldări mari cu aburi. 59) 

O nouă etapă în modernizarea şi mărirea capacităţii de producţie a 
uzinei începe în 1936, o dată cu montarea grupului turbogenerator nr. 7 cu 
o putere de 20.000 kW şi înlocuirea turbinei nr. 5 cu alta de 12.500 kW_ 
In aceea.şi perioadă au fost demontate cele două grupuri mici de 1.100 kW. 
astfel că la sfirşitul anruJ.ui 1936 sala maşinilor cuprindea 5 grupuri turbo
gerieratoare care însumau o putere instalată de 54.500 kW. 60) Toate tur
binele existente atunci funcţionau cu o viteză de 3000 învfrtituri/minut„ 
iar alternatorii produceau curent trifazic de 5.500 V. 60) 

Cum era şi firesc, paralel cu introducerea noilor grupuri de maşini, 
s-au instalat noi căldări de aburi şi s-au moderni:z.at cele vechi sau altele 
(exemplu căldările 5-8) au fost sooase din uz. In 1937 sala căldărilor 
cu aburi cuprindea 14 căldări încălzite cu păcură cu o capacitate de 
260.000 kg aburi/oră. 61) Importante transformări cunoaşte uzina în 19;39 
o dată cu instalarea unor căldări moderne de mare randament, sistem 
Lăffler - Witkowitz - printre cele mai moderne unităţi din Europa 
şi cu funcţionarea cea mai economicoasă din lume avînd o presiune de 
130 atm şi o temperatură de 500°C. 62) Prin instak~rea celor două căl
dări, care au costat 300 inilioane lei, puterea uzinei a crescut la 
80.000 kW devenind ooa mai puternică termocentrală din ţară. Edifica
toare în ilustrarea dezvoltării uzinei Grozăveşti sînt cifrele care indică 
energia produsă şi primită de uzină în perioada 1912-1936. Astfel, de la 
5000 kW/oră în 1912 s-a ajuns la 10000 în 1915 (cifră valabilă şi pentru 
1921) la 20.000 kW/oră în 1924, la 55.000 în 1929 şi la 90.000 kW/oră în 
1936. 63) 

Una din marile probleme ale uzinei a fost aprovizionarea cu com
bustibil deoarece în timpul funcţionării cu sarcină normală uzina con
sum:a zilniJc păcura adusă de un tren de 55 de vagoane a 10 mti' kg 
vagonul, într-un singur an - 1938, consumîndu-se 54.451 tone păcură. 64) 

Centrala termoelectrică Filaret. In timpul primului război mondial 
uzina a trecut prin momente grele ca urmare a lipsei de personal, com
bustibil şi suprasollicitarE>a maşinilor. Situaţia s-a ameliorat odată cu 
efectuarea legăturii cu uzina Grozăveşti şi instalarea în 1918 a unui 
rnp1Jo11 de 12000 CP. După război, cu toate că şi această uzină a lfctst 
dezvoltată şi modernizată, ea a rămas mult în urmă din punctul de ve
dere al puterii instalate, faţă de uzina Grozăveşti. Dezvoltarea uzinei 
după război a început în 1922 prin includerea unui nou motor de 2000 CP, 

59) Cum este organizată şi cum funcţionează„. p. 34. 
60) Monitorul Gazelectra, an li, (1937) nr. 7, p. 181. 
61) Cum este organizată„. p. 35. 
62) Condiţiile în care funcţionează o întreprindere de folos obştesc, Socie

tatea Generală de gaz şi electricitate, Buc. 1928-1939, p. 17. 

J 20 

6:J) Buletinul ,;azelectra, an. I (1941), (ian.-mai), nr. 1-5, p. 275. 
64) Statistica uzinelor electrice din România, 1939, p. 109. 
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iar în 1937 a unui motor de 5000 CP. 65) O nouă etapă in dezvoltarea uzi
nei a început în 1937, an în care s-au comandat casei Sulzer 2 unităţi de 
~.OOO CP (6300 kW) care urmau să înlocuiască 3 grupuri de 1000 kW. 
Noile motoare au fost recepţiunate în zilele de 13-15 noiembrie 1939 6.;), 

instalarea lor permiţînd uzinei Filaret să devină cea mai mare termo
centrală electrică cu motoare Diesel din Europa. 67) 

Modernizarea întreprinsă fo uzina Filaret în anii 1937-1939 a ur· 
mărit transformarea ei într-o surnă de energie capabi[ă să facă faţă c~
rinţelor de a funcţiona ca uzină de „vîrf" şi uzină de rezt!rvă. De ce i S··:t 
.încredinţat uzinei Filaret sarcina principalâ de a funcţiona în orele ele 
vîrf ? Răspunsul este simplu şi cei care i-au rezervat acest rol au avut 
in vedere o situaţie obiectivă. Se ştie că cererea de energie diferă îr1 
timpul celor 24 de ore ; ea este foarte mare seara, scade în timpul nopţii. 
spore;;te din nou dimineaţa, pentru ca în timpul zilei să se reducă din 
nou. Orele cînd consumul este foarte mare, seara, se numesc ore de vîrf. 
Centrala Filaret a putut îndeplini acest rol deoarece era dotată cu mo
toare Diesel care suportă opriri şi pomiri dese, timpul de pornire fHnd 
foarte sourt, fără o pregătire prealabilă şi fără să &e consume combus
tibil atunci cînd nu functionează. In afara folosirii uzinei în perioadele 
<le virf ea era foLosită atunci cînd se iveau defecţiuni în funcţionarea 
celorlalte surse de producere a energiei electrice. 68) 

Uzina hidroelectrică Dobreşti. Beneficiind de stipulaţiile legii ener
giei, promulgată în 1924, lege care a încercat să pună bazele unei poli
tici energetice naţionale, Primăria Bucureştilor obţine aviz favorabil din 
partea Consiliului energiei pentru concesionarea riu1ui Ialomiţa pe por
ţiunea valea Scropoasa -- Dobreşti în vederea construirii unei hidrocen
trale. 69) Hotărirea primăriei Bucureştilor de a construi o nouă uzină elec
trică la Dobreşti era determinată de faptul că sursele existente nu mai 
puteau acoperi necesităţile de curent electric pentru căi ferate, tramvaie, 
poştă, telefoane, industrie, utilizări casnice, captările şi distribuţia apei, 
iluminatul public şi particular etc. 70) 

Aşezată la confluenţa Ialomiţei cu Brăteiul, cota 893,50 m, uzina 
Dobreşti, construită în anii 1928-1930, foloseşte apele Ialomiţei captate 
Îl1j cheiilie Orzea la cota 1197 ,50 m şi ale Bră\teiului captate la cota 
1206,35 m, avînd cădere brută de 304 m şi un debit instalat de 7 mcl5e
cundă. 71) Lucrările de captare au cuprins în faza iniţială un baraj care 
permitea acumularea unui volum de 556.000 roc apă la Scropoasa. Con
dlucta de aducerea apei la camera de echilibru, cu diametrul interior 
de 2 m, are o lungime de 2023 m, din care 928 m galerie în stîncă şi 
1095 m condUJCtă metalică. 72) Conducta de aducţiune Brăteiul are o lun-

65) Cum este organizată ... p. 42-43. 
66) Revista Gazelectra. an IV (1939), nr. 5, (dec.), p. 180. 
67) Gazeta municipală, an VIII, nr. 397, (5 noiembrie), 1939, p. 5. 
68) Informator-ul tehnic, an VI, (1927), nr. 11-12, (1-15 iunie), p. 52. 
G9) Cum este organizată ... p. 45. 
70) Condiţiile în care funcţionează o întreprindere de folos obştesc. Societatea 

generală de gaz şi electricitate, Buc., 1928-1939, p. 8. 
71) Arh. IDEH, dos. 1/1931, fila 1, Amenajarea hidroenergetică a Ialomiţei su

perioare; uzina Dobreşti şi uzinele proiectate la Scropoasa. şi Gilma.. 
72) J!Jidem, Memoriul prof. Dr. ing. D. Pavel, din 1 sept. 1940. 
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gime de 3533 m, din care 553 m galerie în stîncă. Atît centrala electrică~ 
cit şi staţia de transformare sint instalate într-o clădire comună de formă 
dreptunghiulară (58,85 X 25 m). ln centrală au fost instalate iniţial 
4 unităţi electrogene mari de cite 4000 kW, 6000 V fiecare şi 500 t/min .• 
legate direct cu altematori trifazici de o putere apropiată de 5000 kVA. 
Aceştia din urmă sînt legaţi direct cu 4 transformatori de 6/110 kW. 73)· 

Puterea instalată a uzinei. inclusiv turbina de 200 CP pentru servicii 
auxiliare - se ridioa la 22810 CP sau 16.000 kW. 

Capacitatea uzinei Dobreşti calculată la o producţie mijlocie era de 
57 milioane kW/oră. Dar funcţionarea ei era determinată de debitul apei 
existent, astfel că în timpul perioadelor de debit scăzut ea atingea abia o· 
pr.ddlucţle de 8-10 mii kW. lncă din 1941 s-au făcut studii pentru 
folosirea ei ca uzină de bază în ln.mile cu apă multă şi ca uzină de vîri' 
în lunile secetoase. Construcţia hidrocentralei şi a liniei de transport de 
la Dobreşti la Buoureşti au fost executate pentru Municipiul Bucureşti 
de Societatea „Ialomiţa" 74) prin firmele Compagne d'Entreprises Elec
tro-Mecanique din Paris şi Brown-Bovery, care în schimbul investiţiilor 
rămîneau proprietare ale instalaţiălor timp de 19 ani, în această perioadă 
Primăria plătind consumul de C'UI"ent electric. După încheierea perioadei 
de 19 ani, fără nicio plată, instalaţiile reveneau de drept Primăriei_ 
Dar prim!ăria, la numai 8 ani de la darea în exploatare - miercuri 
21 sept. 1938 75) intră definitiv în posesia uzinei Dobreşti. Acest lucru 
a fost posibil prin convenţia încheiată, în ziua de 9 sept. 1938 intre· 
Primăria Bucureşti, U.C.B., Societatea generală de gaz şi electricitate 
şi Societatea Ialomiţa, în baza legii pentru naţionalizarea Uz. Dobreşti 
publicată în Monitorul Oficial nr. 209 din 9 sept. 1938. Naţionalizarea 
s-a făcut prin răscumpărare la suma de 98.900.000 franci belgieni, plus 
l 20.000.000 lei. 76) 

In afara uzinelor amintite, la alimentarea Bucureştilor cu energie 
electrică, începînd din 1930, a contribuit termocentrala Schitu-Goleşti. 
Acest lucru a fost posibil prin încheierea unui contract, în 21 noiembrie 
1928, între Societatea generală de gaz şi electricitate şi Societatea „Lig
nitul" plin care aceasta din urmă se obliga să furnizeze, aontracost. 
12.000.0•JO kW/oră curent electric anual. 77) Curentul furnizat de termo
centrala Schitu-Goleşti era utilizat tot în perioadele de vîrf şi ca re
zervă. 78) 

73) Arhiva S.P.O.B., Banu Manta. Fond P.O.B., Dir. Administrativă. 1938, 
dos. 16. 

74) „Ialomiţa", Societate anonimă română de forţă şi lumină electrică cu 
sediul în Bucureşti, str. Pitar Moşi Nr. 21, a fost creată conform actelor publicate 
în Monitorul Oficial nr. 2 (23 februarie), 1938, fiind de fapt o creaţie a Soc. franceze· 
Compagnie d'Entreprises Electro-Mecaniques şi Brown-Bovery. 

75) Cum este organizată ... p. 49. 
76) Condiţiile in care funcţionează o' întreprindere de folos obştesc p. 22-23. 
77) Arhiva S.P.O.B. din Banu Manta, Fond P.O.B., Administrativ, dos. 16/1938,. 

unde se află o copie a contractului. 
78) Condiţiile in care funcţionează .. p. 8. 
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Dezvoltarea mare pe care a luat-o consumul de energie electrkă 
după pnmu1.. război mondial a determinat o revizuire completă a mij
loacelor de distrnbuţie în oraş, reţelele şi toate inst.alaţiile aferente fiind 
oompletate, mărite şi adaptate noilor cerinţe. Bazele reţelei de dis
trihuţie au fost puse în 1906 prin proiectul întocmit de Alex. Davilde&:n, 
1..indley, De Many şi I. Ştefănescu-Radu. 79 Deşi criticat la acea data 
(sistemul ales a fost trifazic 5000/208 V) acest sistem a permis ca re
ţeaua existentă să-şi poată mări enorm capacitatea de distribuţie prin 
adăugiri continuie. 

Paralel cu lucrările efectuate în centru, în 1924 a început extin
derea reţelei de distribuţie în toate cartierele periferice, iar după 1926 
şi în cele 12 comune subortlonate. O amploare deosebită a aunoscrut ex
tinderea reţelei după 1930, ca urmare a intrării în funcţiune a noilor 
surse sau mărirea capacităţii de producţie a celor vechi, cît şi a cererii 
continuie de ourent electric. 

Pentru asigurarea transportului de energie în 1937 se aflau tn 
funcţiune 3 linii. Ro) 

Prima, şi cea mai importantă era linia de 110 kV care tf\aiilsporta 
la Bucureşti energia electrică produsă de uzina Dobre)ti. Construită pe 
stîlpi metalici, la Tîrgovişte, la această linie se racorda, într-o staţie 
de transformare de tip exterior, linfa de 60.000 V care transporta ener
gia produsă de uzina termică Schitul Go[eşti. 81) 

Oea de-a doua linie folosită era linia Bucureşti-Ploieşti (60 km), 
care a servit înainte la alimentarea oraşului cu curent de la FJoreşti 
sub tensi.unea de 60.000 V şi care din 1937 funcţiona la tensiunea de 
15.000 V. 82) 

Cea de-a treia linie cuprinsă între Bucureşti şi Arcuda (24 km) 
servea iniţial pentru necesităţile instalaţiilor de apă iar din 1930 ea a 
început să furnizeze ourent la comune sau abonaţi individuali. 83) 

Distribuţia electricităţii la abonaţi se face prin reţeaua electrică 
de distribuţie. Energia produsă de uzinele amintite (Grozăveşti, Filaret, 
Dobreşti, Schitu-Goleşti) era distribuită în interiorul oraşului, în pe
rioada respectivă, prin 4 staţii de alimentare de 30.000 V /5000 V situate 
la Obor (azi. Bd. Dimitrov) construită în 1930, la Filaret, Griviţa (1931) şi 
Grozăveşti fiecare din aceste staţii alimentînd o anumită ZIQnă a ora
ljiWIUi. 8~) De la staţiile de distribuţie pleacă cabluri de alimentare (sub
terane, cu tensiunea 500 V) care fac legătura între staţii şi posturile 
de transformare. în 1939 existau pe întreg cuprinsul oraşului 482 poslun. 
fiecare post asigurînd alimentiarea cu electricitate a unei porţiuni din 
suprafaţa oraşului. 85) De la posturile de transformare cablurile (majo
ritatea subterane dar 5i aeriene) transportă energia de joasă t.ensiune 
(208/120 V) pentru alimentarea abonaţilor. Graţie celor 3 reţele amin-

79) Gazeta Municipală, an I, nr. 25, (3 iulie 1932), p. 1-2. 
80) Tribuna. erhlitară, an VI, nr 25!i, (15 oct. 1937). 
81) Arh. JDEB, dos. 1, 1931, fila 10. 
82) Tribuna edilitară, (15 oct. 1937). 
B3) Ibidem. 
84) Cum este organizată ... p. 64-65 
85) Condiţiile în care funcţionează o întreprindere ... p. 14. 
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tite a fost posibilă extinderea alimentăuii cu electricitate, fiecare por
ţiune a oraşului putind să fie alimentată pe două căi diferite, ceeaa 
ce dă o mai mare siguranţă în exploatare. 

Pentru a ne da seama de dezvoltarea reţelei electrice vom com
para situaţia din 1921 cu cea din 1939. ln 1921 reţeaua electrică t.otala.. 
era de 236,800 km din care reţeaua de mică tensiune însuma 166 km~ 
iar cea de mare tensiune era de 70,8 km, fiind deservită de 107 posturii 
de transformare. 86) In 1939, ca urmare a amplelor lucrări întreprinse, 
s-a extins atât reţeaua de înailtă tensiune cît şi cea de joasă tensirune. 
Astfel reţeaua de înaltă tensiune cuprindea 285,2 km linii aeriene c:;i 
732,8 km cabluri subterane, din care 68,6 km pentru tensiunea ele· 
JO.OOO V, 16,4 km pentru 15.000 V şi 647,8 km pentru tensiunea de 
:iOOO V. 87) Reţeaua de utiiizare directă, tensitinea de 120/208 V pentru· 
o.~ .işi 220/380 V în suburbane însuma în acelaşi an (19'.39) 550,5 km 
linii aeriene, din care 255 km în suburbane şi 982 km cabluri subte
rane. 88) In vederea alimentării tramvaielor, curentul trifazat de 5000 v· 
era transformat în curent continuu de 800 V, în care scop s-au con-
stuit 5 unităţi de transformare cu maşini modeme: redresori cu mercur 
ce au înlocuit vechile maşini rotative. Cele 5 staţii de tram;formare· 
aveau în 1939 o putere de 20350 kw. 89) 

Pentru a putea urmări dezvoltarea anuală a reţr~lei, dăm mai jos 
un tabel pentru perioada 1924-1930. 90) 

Reţeaua subterană de Reţeaua aeriană de Reţeaua·subterană de 
mică tensiune mică tensiune înaltă tensiune 

anii metri Particular Publlc 5.000 3().()()() 

1924 192243 17203 24495 89659 
l!J25 202240 22274 34536 94252 
1926 219974 25279 41162 103747 
1927 247771 35516 62901 128627 
1928 297750 49505 106317 175498 10403 
1929 329047 66587 158393 225689 10403 
1930 350748 79187 186716 260149 23478 

' 

Cunoscind sursele de alimentare ale Bucureştilor şi reţeaua de 
clistd.buţie, se impune a prezenta în continuare utilizările energiei elee
trice, a domeniilor în care ea îşi găseşte întrebuinţarea. Vom începe cu 
pn::7.entarea utilizării electricităţii la iluminat. Am arătat, în paginile 
anterio:-,;·0, greutăţile existente la sfîrşitul primului război mondial :n_ 
producerea electricilii.ţii, greutăţi care s-au răsfrînt nemijlocit şi asupra 
iluminatului public sau particular. In primii ani de după război, aşa 
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86) Isidor Budu, op. cit., p. 44. 
87) Statistica uzinelor electrice din România, 1939, p. 70. 
1!8) Ibidem, p. 71. 
89) Condiţiile în care funcţionează o intreprindere ... p. 24. 
90) Anuarul statistic al Municipiului Bucureşti, 1924-1930, p. 340 
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cum rezultă din analiza datelor statistice, predomina iluminatul public 
al străzHor cu gaz aerian. ln 1923 situaţa iluminatului celor 2398 străzi, 
cu o lungime de 556.382 m, era următoarea : 

1876 străzi în lungime t.otală de 296,315 km cu gaz aerian 

123 „ „ „ „ 68,580 km cu petrol intf'ns 

24 „ „ „ „ 8,987 km cu electricitate 

5 

370 
" 
" 

" " " 
,, 

7 ,500 km cu electricitate şi gaz· 

175.000 km neluminate. 91) 

Din aceset cifre rezultă că peste 78% din străzile oraşului erau ilu
minate cu gaz aerian, peste l50/0 nu erau luminate deloc, iar cu elec
tricitate erau luminate aproximativ 1 % din numărul total al străzilor. 

lncepind din 1924 ponderea electricităţii în ansamblul iluminatului: 
a crescut continuu în detrimentul gazului aerian sau a celorlalte sisteme 
de iluminat. Desigur, Societatea generală de gaz şi electricitate, care 
avea importante investiţii în instalţiile de producere şi distribuţie a 
gazului aerian, făcea totul pentru a menţine numărul abonaţilor. „Cu 
toate eforturile noastre, se spune în bilanţrul şi darea de seamă pe 1934„ 
de a menţine abonaţii şi consumaţiunile la gaz aerian, numărul abonati
lor la gaz aerian se micşorează pe fiecare an în favoarea electricităţii. 02)

Şi Societatea de gaz şi electricitate avea toate motivele să fie îngrijorată 
deoarece în timp ce consumul de gaz aerian s-a menţinut aproximativ 
la acelaşi nivel (9.160.893 m.c. în 1924 şi 8.439.151 în 1936) 93) numărul' 
abonaţilor a scăzut de la 12.544 la 3.289 in aceeaşi perioadă. 94) De ase
menea, treptat, se renunţă la iluminatul cu petrol, lămpi sistem „Olso" ,. 
în 1934 propunîndu-se ca din numărul de 360 asemenea lămpi să rămînă: 
in funcţiune doar 78. 95) 

Analiza luminatului electric duce la concluzia, mai ales dacă facem 
o comparaţie între situaţia de la sfirşitul prim'.tlui război mondial şi cea. 
din preajma celui de al doilea război mondial - că s-au depus eforturi 
mari şi că s-au înregistrat succese edificatoare. ln acelaşi timp se im
pune însă şi constatarea, de asemenea obiectivă, şi anume că succesele 
înregistrate, marile investiţii şi lucrări întreprinse, nu au putut ţine pasul. 
cu ampla dezvoltare şi modernizare a oraşului, cu cerinţele mereu spo
rite ale locuitorilor săi. Fireşte, cauzele sînt multiple, ele reflectînd 
carenţele administraţiei municipale şi ale regimului burghezo-moşieresc. 
Ele ţin atît de felul cum erau percepute veniturile comunale cit şi 

p. 217. 
91) Anuarul statistic al oraşu:ui Bucureşti pe anii 1915-1932, Buc., 1924„ 

92) Arhiva ID:!:B, Bilanţ şi dare de seamă pe 1934, p. 9. 
93)Anuarul statistic al Municipiului Bucureşti, 1924-1930, p. 343. 
94) Arhiva IDEB, dos. 1 (1934-1936), fila 16. 
115) Arhiva S.P.0.B. din Banu Manta, Fond P.M.B. Secretariat, 1934, Dosar 11, 

nenumerotat. 
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otle utilizarea acestora. 96) Şi în acest caz datele statistice sînt deosebit de 
~locvente. Astfel, în 1928 aproape 'jumătate din 1rmgimea străzilor celor 
4 sectoare ale oraşului, adică 238 km, erau ne1uminate sau iluminate 
încă cu petrol, în timp ce în 1939 rămăseseră fără reţea electrică sau de 

_gaz 81 km străzi. ln situaţia aceasta nu sint inc1use comunele sub-
urbane, llillde în 1936 doar 56 la sută din lungimea străzilor beneficiau 

-de instalaţii electrice. · 
Dezvoltarea iluminatului electric al străzilor poate fi ilustrată şi 

prin numărul becurilor folosite : 8657 în 1934, 13318 în 1936, 18505, in
.clusiv comunele subordonate, în 1938 şi 20081 în 1940. 97) 

Fireşte, progrese însemnate au fost obţinute şi în asigurarea elec
tricităţii pentru abonaţii particul(!.ri, Jn 1936 la o populaţie de 786 929 
fiind 75.000 abonaţi. 

Aceasta înseamnă că mii de locuit.ori şi locuinţe, în special în 
·cartierele periferice şi comunele suburbane, nu aveau acces la µtilizarea 
dectricităţji. 

Intre cele două războaie mondiale şi în special în deceniul 1933-
1943, se dezvoltă într-o proporţie necunoscută în trecut utilizarea ener
giei electrice fumizait.ă de Uzinele comunale, ca forţă motrice în in
dustrie. Dacă în prima parte a perioadei la care ne-am referit mai sus 
majoritatea întreprinderilor industdale îşi asigurau forţa motrice prin 
uzine electrice proprii, în cea de-a doua parte multe din acestea abando-. 
nează uzinele electrice proprii in favoarea raoordării la uzinele centrale 
comunale. Dăm mai jos principalele întreprinderi şi instituţii care în 1935 
dispuneau cLe uzine electrice proprii. 9a) 

Denumirea şi sediul întreprinderii I 
Anul punerii 
in t'uncţiune I 

Total energie 
electr. produsa 

'fesătoria mecanică „Balcan" 1926 600.000 kW/o 
Arsenalul Armatei 1925 
Banca Naţ. a R0maniei Uz. în imobilul Băncii 

Crissoveloni 1928 100 OOO 
" Fabrica de tutun „Belvedere" 1911 975 OOO ,, 

Fabrica de Piele „Bourul" S.A.R. - :ns OOO 
" Fabrica de bere „Bragadiru" 1913 2 600 OOO 
" Cartea Românească 1927 100 OOO 
" Fabrica de ciocolata „ Zamfirescu" 1921 162 OOO 
" Tesătoria „Dîmboviţa" 464 OOO 
" l''abrica de bomboane „Bucureşti" 1922 132 OOO 
" Fabrica de Chibrituri „Filaret" 1925 224 OOO 
" Bumbăcăria „Colentina" 1923 242 OOO 
" Heinrich Frank Sohne 1927 126 OOO 
" Fabrica de mătase „Galia" 1930 600 OOO 
" 

96) Pentru unele amănunte în legătură .cu procurarea şi utilizarea fondurilor 
băneşti vezi Milan I'opovici op. cit„ iar pentru carenţele administraţiei Petre Daiche 
A.specte ale ad-ţiei Bucureştilor între cele două războaie mondiale în Mat. de ist. 
şi muzeografie, voi. IV (1956). 

A7) Gazota Municipală (24 martie 1940). 
9rl) Statistica uzinelor electrice din România, 1935, p. 112-116, 148. 

128 
www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



Denumirea şi sediul intreprinderii 

Moara Herdan 
Fabrica de uleiuri „Hermes" 
Industria Iutei S.A.R. 
întrep. „Gr. Alexandrescu" 
rnd. fierului Fca. de laminate S.A.R. 
F·abrica „Malaxa" 
Soc. română pentru ind. de bumbac 
J:"abrica de pielărie „Mociorniţa" 
Noua ind. de cristale şi oglinzi „Nico~ 
Fabrica de săpun „Stella" 
Fabrica textilă „Mioara" 
Moara Comercială 
Fabrica de .uleiuri 1regetale „Phenix" 
':Fabrica de' ciocolată „Regina Maria" 

: l''abrica de mezeluri „Rochus" 
Fabrica textilă "Saturn" 

' Tehnifa textilă „Sfinxul„ S.A.R. . 
1 ntrep. de arte grafice „Socec". . . 
Stella (conservele Staicovici, Economu et comp.) 
Fabrica de ciocolată „Suchard" 
'ţesătorie mecanică şi frîngherie (fost Drăghi· 

ceanu-Cristescu) 
Uzinele chimice române 
Uzinele metaluraice „Lemaître" 
Intrep. textilă „Venus" 
Noua societate a atel. ,,Vulcan" 
Metalurgia „Bucureşti" 
„Unirea" (Dep. Griviţa) 

I Anul punerii I 
ln runcuune 

1923 
1929 

1921 
1925 
1929 
1929 

1926 
1913 
1910 
1922 
1910 
1928 
1924 
1907 
1923 
1923 

1922 
1921 

1934 
1909 

1932 

Total enerwte 
eJectr. produall. 

1500 OOO kWio 
94 OOO „ 

4 500 OOO „ 
800000 „ 

4 428 OOO 

276 OOO 
360 OOO 

120 OOO 
80000 

235000 
38000 
98000 
90000 

220000 

210 OOO 
i86000 

50000 
'J77 OOO 
30000 
3000 

.. 
„ 

:• „ 
„ 
„ 
„ 

„ 

„ 

După 1935 numărul abonaţilor industriali la Uzinele municipale 
creşte continuu. Industria5ii au început să prefere racordarea la reţeaua 
electrică a oraşului deoarece erau scutiţi de exploatarea unei uzine pro
prii, cate cerea aprovizionarea cu combustibil, instalaţii relativ oosti
sitoare şi necesitatea unor specialişti. 99) Existau însă şi industriaşi care 
aveau uzine electrice proprii şi care nu renunţau uşor la ele în favoarea 
uzinelor comun11le. Primăria, şi în special Societatea generală de gaz 
şi electricitate au făcut eforturi pentru a arăta avantajele pentru co
mună, ale creşterii numărului „abonaţilor importanţi" acei ,,consuma
tori buni, adică cei de forţă motrice", care consumă în mod uniform, în 
toate epocile anului, fapt ce asigură o mai bună utilizare a instalaţiiLor 
şi maşinilor producătoare de energie in timp ce consumatorii mici uti
lizează curent inegal, pentru asigurarea lor cu electricitate, cheltuielile 
fiind mult mai mari.. Insu.şi statul, prin legea explootărilor comunale 
din 'i' mai 1938, a îngrădit întreprinderilor şi atelierelor mici - cu o 
putere instalata de 15 CP - de a avea uzine proprii pentru producerea 

99) Urbanismul, an XVII, (1940), r.r. 1, (ian.-febr), p. 29 ; Buletinul IRE, ·an 
VIII, nr. 1. 
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f01-ţ.ei motrice, fiind oblig.aţi să se racordeze la reţeaua oraşului. 100) Ern 
un început de reglementare a construirii de centrale electrice particulare 
şi de încurajare a eforturilor pentru sporirea abonaţilor la uzinel<'
Municipiului. Prin concentrarea şi compensarea cererilor de putere, Uzina 
centrală nu avea nevoie să-şi sporeac;că maşinile şi instalaţiile în pro
porţie cu noi abonaţi, ci mult mai puţin. In perioada 1931--1936 s-au 
instalat în Bu~ureşti 8700 CP în uzine particulare. Socotind în mijlociu 
IO.OOO lei calcul: pentru instalarea lor, rezultă că 87 milioane lei „au 
trecut în străi:nătate numai pentru Bucureşti, bam ce puteau fi păstraţi 
în ţară". 101) 

Conjuctura generală favorabilă de dezvoltare a industriei după 19~!4 
a infleunţat poziţiv cerşterea munărului abonaţilor concretizată în creş
te1ea indi~lui electricităţii pentru forţă motrice cu un spor mediu 
supe1for aşa cum rezultă din datele statistice. Astfel în 1935 situatia 
consumului de energie electrică pentru diferite categorii de abonaţi era 
următoarea: · 

- lmmnat şi alte utilizări casnice 
- luminat birouri, magazine, localuri publice etc. 
- forţă motrice 
- tramvaie 
-..- pom~a şi ~aptarea apei 
- luminat public 

Total: 

17 581 241 kW /oră 
19 634 715 
26 027 969 ,. 
40 692 540 

6 811 284 
4 530 636 

" 
" ,, 

115 278 385 kW/oră 

Peste numai 3 anf în situaţia distribuţiei electricităţi.ii se constată 
importante modificări privind rapol"tul dintre diferite categorii de conc;u
mat.ori. Dar să lăsăm să vorbească cifrele : 

- luminat locuinţe şi utilizări casnice 24 330 134 kW/oră 
- luminat birouri, magazine, localmi publice 23 597 835 ,. 
- luminat publk 
- forţe ·motrice 
~ ·uzine de apă 
- tramvaie 

10 379 926 
48 409 266 

8 054 779 
41899911 

,. 

„ 
Total : 156 671 851 102) kW /oră 

Din compararea cifrelor pe cei 2 ani se constată un spor general 
fa toate categoriile, cele mai mari salturi înregistrînrlu-le consumul 
pentru forţă motrice care aproape s-a dublat. Referitor la indrustriaşii 
legaţi la reţeaua de distribuţ.ie se constată că aceştia au o consumaţie 
apropiată celor din străinătate, astfel că industriile din jurul Capitalei 

100) Monitorul oficial; an VCI, (1938), nr. 104, (7 mai), p. 2223. 
101) Memoriul privitor la articolul 187 # 231 din Proiectul legii administra-

tive, Buc., 1936, p. 5. . 
10'2) Arhiva IUEB; Dare de seamă pe 1936, dos. 1/1934, p. 5. 
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ajunseseră la o anvergură comparabilă cu aceea deivoltată în jurul 
marilor oraşe europene. 103) . 

De asemenea, consumaţia anuală pe cap de· loCuitor pentru utilizăd 
casnice se apropia în 1933 de cea a unor mari metropole europene. 
lri acel an în Bucureşti s-au distribuit 25,33 kW/oră pe ~oouitor faţă de 
37~5 kW/oră la Paris şi 70,5 kW./oră la Stockholm. 104) 

. Cu toate că Bucureştiul concentra un· număr de 892 527 locuitori~ 
el deţinea în 1938 locul 2 pe ţiară, după Baia Mare, în privinţa distri
buţiei de electricitate pe cap de locuitor. Iat.ă car:e era media de kW/oră 
pe locuit.or în 1938, în principalele oraşe ale ţării : 

Bucureşti 200 kW/oră Cluj 100 kW/oră 
Arad 55 

" 
Ga.laţţ 123 „ 

Baia Mare 430 
" 

Sibiu 160 „ 
Brăila 110 

" 
Timişoara 194 " 105) 

După primul război mondial utili2area energiei electrice pentru ne
voile giospodăreşU cunoaşte o continuă dezvoltare. Pentru a stimula 
răspîndirea aparatelor electrice casnice şi pentru a înlesni cumpărarea 
lor de către abonaţi, Societatea generală de saz şi eleetricitate a înfiiz;i
ţat un serviciu denumit „Tot electric", care a organizat o expoziţie cu 
demonstraţii practice la sediul său din Bd. Take Ioneoou 33 (azi· Bd. 
!Magheru). 

. · .. '.Nu putem încheia acest capitol al utilizării energiei electrice fără· 
a vorbi de evoluţia tarifelor, de greutăţile întimpinate de Primărie din 
partea abonaţilor şi vice-versa . ..In Bucureşti, ca de altfel în toată ţara, 
p.veţul curent:t,tlui s-a menţinut destul de ridicat în comparaţie cu alte 
ţări, cauzele care au concurat la aceasta fiind multiple. 

ln 1924 se plătea 8 lei un kW pentru inst.aJ:aţiuni publice, case· 
particulare (locuinţe) şi forţa motrică, şi 11 lei un kW pentru magazine 
şi societăţi particu.lme. 106) Cheltuielile pentru producerea curentului erau 
foatre mari, ele provenind din cumpărarea curentului de la alte uzine, 
amortizarea instalaţiilor şi plata personalului, acestea din urmă însumînd 
20-300/o din totalul cheltuielilor, Cele mai mari cheltuieli remltau din 
amortizarea instalaţiilor exis,tente, dobînzile pentru capitalul investit şi 
împrumutat, precum şi cheltuieli pentru alimentarea unui fond de dez
voltare şi menţinere in funcţiune a instalaţiilor. La acestea se adăugau 
taxe sociale, cheltuieli şi diverse sarcini concesionare. Statul însuşi pro
voca mari greutăţi şi contribuia direct la menţinerea preţului de cost 
ridicat al electricităţii ; neplata energiei consumată de autorităţile de 
stat, afectind preţul de cost cu 1-30/o. 101) 

In afara cheltuielilor directe, preţul curent nu era influenţat de· 
anumite sarcini indirecte suportate de întreprinderile electrice : cheltu-

103) Ştefănescu-Radu, Citeva cifre asupra utilizării eriergiei electrice de .cătrP.· 
diferite categorii de abonaţi, A.P.D.E., Buc., (1933), p. 5. 

10~) Ibidem. 
105) Statistica uzinelor electrice din România, (1938), p, 102-103. 
106) Informatorul tehnic, an II (1924), nr. 4, (15 febr.), p. 41-42. 
107) Argus, (9 sept. 1932). 
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ieli pentru întreţinerea iluminatului public al străzilor, al pieţJelor, extin
derea i.:1uminatu1ui, instalaţii de lămpi puternice în centru, furni~rea de 
energie electrică cu preţ redus la spitale, şcoli, looaluri. comunale, socie
tăţi de binefacere. 108) 

Enorma întindere a Bucureştilor faţă de nwnărul locuitorilor, ca 
şi predominarea abonaţilor cu venituri foarte mici şi consum redus, făcea 
oa extinderea şi intreţinerea reţelei şi a instalaţiilor să coste mu11.t. Astfel. 
in 1932 densiitatea abonaţilor era în Bucureşti de 173 pe km2 faţă de 
2150 la Viena. 109) 

Tariful electricităţii vîndută abonaţilor a cunoscut importante 
modificări. 

Astfel, în 1928 se ·plătea 15 lei kW/oră pentru iluminatul general, 
12 lei kW/oră pentru luminat şi alte utilizări casnice şi 10 lei pentru 
forţă motrice şi alte utilizări industriale. 

Un nou tarif care a dus la o substanţiială ieftinire a curentului 
s-a aplicat începînd cu 1932. Noul tarif împărţea consumaţia în trei 
tranşe, tranşa 1 -- 10 lei kW/oră, tranşa a II-a - 7,5 lei kW/oră, şi 
tranşa a III-a - 4 lei kW /oră. 

Un an mai tirziu. în 1933, luminatul magazinelor şi birourilor se 
plătea ou 12 ilei k.W/oră in loc de 13 Pentru firme. pasaje pu:bliice şi 
alt luminat exterior se percepea 5,50 lei kW/oră. Tariful casnic a cunoscut 
şi: el scăderi atit la măr1kea tranş.clor 1 şi 2 cit şi la scăderea preţului 
tranşei a II-a de la 7,50 la 7 lei kW/oră înoepind de la 1 iulie 1933. 

Ou toate că producerea şi di.;tribuin?a energiei electrice nu a ţinut, 
in toate etapele, pasuil cu wnpla dezvoltare a ora-:;ului, tottl.7i se poate 
afirma, şi datele statistice sînt convingătoare, că s~u realizat progrese 
deosebite în creşterea producţiei de energie electrică cit şi a consumului 
pe cap de locudtor. Electricitatea s-a impus, astfel deveniind un ele
ment indispensabil al vieţii cotidiene. De la modeste începuturi exis
tente la începutul veacului nostru. în numai 40 de ani. electricitatea a 
cunoscut o amplă dezvoltare, situînd Bucureştiul la un loc de fru!'lte 
in ceea ce priveşte consumul de energie electrică. 

RtSUM~ 

En Roumanie et specialement ă Bucarest, l'C-nergie electrique fut utilisee 
presq11e en meme temps qu'elle le fut dans les autres pays ; en 1882, le palais 
royal et Ie theâtre national etaient eclaires par le corant electrique. Au debut, 
l'utilisation de !'energie electrique - notamment pour l'eclairage publiceut a 
c.ffonter la concurrence du gaz aerien. Mais avec la decouverte, vers 1913, du bec 
Wolfram dans le vide, la sup:'.>riorite de l'electridlC:· n'a plus pu etre contestee. 

Dans l'article, on souligne le dCYeloppement et I'utilisation de !'energie elec
trique sous ses multiple:> aspects. C'est ainsi qu'on montre Ies sources principales 
de production de l'electricitc· (usines de Grozăve~ti et J<'ilaret a l'intereur de la ville 
et de Dobreşti et Schitu-Goleşti a l'exterieur), la quantite d'energie electrique dis
tribuee ă Bucarest par rapport aux autres centres du pays et meme par rapport 
ă plusieurs capitales europeennes. 

!OA) Ibidem. 
109) Gazeta M11nicipa!ă, an II, nr. 70, (21 mai 1933), p. 1. 
110) Ibidem; an II, nr. 77, ~!l iulie 1933), p. 5. 
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