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Jumătatea de secol – 1864 -1914 – este, cum se va arăta mai departe, cea mai novatoare şi 

fertilă perioadă din istoria modernă şi contemporană a societăŃii româneşti; prin procesele sale 

fundamentale şi prin rezultatele economico-sociale, în această perioadă s-a recuperat o parte 

substanŃială din decalajul de câteva secole de întârziere a progresului faŃă de nivelul civilizaŃiei 

economice a Occidentului european; este vorba nu numai de retardarea faŃă de progresul 

sistemului capitalist apusean, ci şi de cel al evului mediu înfloritor şi dezvoltat acolo. łările 

române, mai ales cele dunărene, purtau povara înapoierii economico-sociale moştenită încă din 

secolele XVI-XVII. 

 Astfel, cu atât mai importante şi valoroase ne apar astăzi, prin comparaŃie, prefacerile 

fundamentale şi deschiderea spre modelul european a perioadei de modernizare desfăşurate sub 

domnia regelui Carol I. 

 Voi anticipa ca introducere, unul din rezultatele cardinale din analiza ce urmează mai 

departe; cercetările retrospective asupra P.I.B. arată că în P.I.B pe locuitor a 12 cele mai 

dezvoltate Ńări europene, din perioada 1870-1914, cel al României şi-a mărit ponderea de la 43% 

în 1870 la 47% în 1914; în perioadele următoare din contra, acesta se reduce până la 25% în anul 

1938 şi 15% în anul 2000; se remarcă astfel până la 1914 o reducere a decalajului economic al 

României faŃă de economiile avansate dar apoi, în următorul secol, o sporire majoră a decalajului 

faŃă de acestea. Astfel, în jumătatea de secol până la 1914 România a avut o creştere chiar mai 

avansată decât a Ńărilor dezvoltate în timp ce în perioadele următoare aceste Ńări au depăşit 

considerabil creşterea economică a Ńării noastre, lăsând-o cu mult în urmă. 

 Traseele cardinale ale prefacerilor economico-sociale ale României în epoca modernizării 

ar fi următoarele: 
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A. constituirea noului sistem legislativ-instituŃional al economiei, ca o premisă, condiŃie 

absolută a întemeierii şi funcŃionării organismului economic modern; acesta însemna 

statuarea juridică a proprietăŃii private în locul celei feudale, a libertăŃii pieŃei, producŃiei şi 

circulaŃiei produselor şi valorilor. Specificul procesului pentru România, ca şi pentru toate 

Ńările întârziate în dezvoltare, constă în faptul că legislaŃia şi instituŃiile economice moderne, 

după modelul Ńărilor dezvoltate, au fost implementate în realitatea românească apriori, înainte 

de a exista structuri economice dezvoltate; de unde în epocă s-a desfăşurat , după cum se ştie, 

marea dezbatere „ a formelor fără fond”. Dar formele noi - legislaŃia, instituŃii moderne - , 

importate, au avut o funcŃie pozitivă esenŃială: de a curăŃa terenul de formele vechi, feudale, 

frâne ale modernizării şi a impulsiona creaŃia economică modernă. Din legislaŃia şi instituŃiile 

noi, cu rol stimulator menŃionăm: legislaŃia reformelor agrare care au înlăturat proprietatea 

feudală şi dependenŃa Ńărănimii clăcaşe; desfiinŃarea breslelor medievale; statuarea, prin 

ConstituŃia de la 1866, a principiilor de drept, a libertăŃii şi egalităŃii cetăŃenilor în 

desfăşurarea oricăror activităŃi economice; adoptarea Codului Civil şi Codului Comercial, de 

sorginte franceză şi italiană, care reglementau democratic multitudinea de relaŃii social-

economice ale cetăŃenilor;  

- de asemenea s-au înfiinŃat instituŃiile vitale funcŃionării vieŃii publice, economice; 

ministere: de finanŃe, de lucrări publice, de agricultură, comerŃ, industrie etc.; s-au format 

Camere de comerŃ şi industrie ca reprezentare a intereselor acestor noi categorii sociale, s-

au înfiinŃat burse de mărfuri şi valori etc. 

B. În domeniul monetar, în România, nu exista monedă naŃională; leul, ca expresie 

bănească era fictiv, numai pentru calcul şi preŃuire a mărfurilor; circulaŃia monetară cuprindea 

zeci de monede străine, la care zarafii stabileau cursul în lei. În anul 1867, în al doilea an de 

domnie a prinŃului Carol, se adoptă sistemul monetar naŃional al leului; acesta se baza pe 2 

metale preŃioase – bimetalism – aur şi argint; iar din anul 1890 – monometalism - numai pe 

aur; 1 leu conŃinea 0,322 grame, adică 1 gr = 3,10 lei; – 1 kg aur 3100 lei. La început 

monedele şi bancnotele erau emise de Ministerul de FinanŃe, iar din anul 1880 de BNR. Leul 

aur a avut până la 1914 o glorioasă perioadă de stabilitate monetară, stimulatoare pentru 

creşterea economică. După anul 1916, până azi, - cca 100 ani – leul traversează câteva 

perioade de inflaŃie şi instabilitate. 
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C. Altă măsură de modernizare a vieŃii economice a fost adoptarea sistemului universal 

zecimal de măsuri şi greutăŃi; până atunci în Ńară se foloseau zeci de măsuri arhaice, diferite 

în zone şi provincii – ocaua, baniŃa, vadra, stânjenul, prăjina etc. care îngreunau evaluarea şi 

circulaŃia mărfurilor. România la ConferinŃa de la Paris din 1881, devine membru fondator al 

ConvenŃiei internaŃionale a metrului. 

D. O acŃiune de considerabilă importanŃă şi premisă fundamentală a dezvoltării în epocă, 

a reprezentat-o înfăptuirea infrastructurii mecanizate de transport şi telecomunicaŃii. Până 

atunci transportul persoanelor se făcea cu poştalionul, tras de 3-4 perechi de cai, iar al 

mărfurilor cu care cu boi pe drumuri de pământ, nepietruite sau peste câmpii, şi de regulă 

vara, când pământul era uscat sau iarna cu sania când era îngheŃat; şi aceasta pe distanŃe 

scurte şi medii -5-50 km; costul era foarte mare; doar pe Dunăre şi pe mare, corăbiile cu 

pânze aveau costuri mai mici la transportul mărfurilor. Infrastructura modernă cuprindea mai 

multe ramuri: construcŃia căilor ferate, a mijloacelor şi căilor de comunicaŃie – telegraf, 

telefon poştă – ,a mijloacelor – vapoare - de transport naval – fluvial şi maritim -, a porturilor 

la Dunăre şi Marea Neagră, a silozurilor şi magaziilor de mărfuri, construirea drumurilor şi a 

podurilor etc.  

Întregul proces s-a desfăşurat din iniŃiativa şi cu mijloacele financiare ale statului, mărind 

considerabil patrimoniul acestuiacare va aduce venituri însemnate la buget. În rezumat, s-au 

construit 3600 km căi ferate ce au legat peste 400 oraşe şi comune la circulaŃia naŃională: 

reŃeaua de telegraf şi telefon a ajuns în 1914 la 25000 km şi 18000 posturi telefonice. Se 

construieşte de asemenea o întinsă reŃea de Ńosele pietruite de la 700 km în 1864 la 29 mii km 

în 1914.  

Mijloacele moderne de transport şi telecomunicaŃii au mărit de zeci de ori viteza de 

transport şi de sute de ori a informaŃiei, au redus de cca 8 ori preŃul de transport al pasagerilor 

şi mărfurilor, şi rezultat de importanŃă istorică - a racordat România la circuitele, permanente 

şi rapide, mondiale de mărfuri şi informaŃii. 

Remarcabil este că întreg şantierul infrastructurii de transport a fost realizat sub 

conducerea proiectanŃilor şi inginerilor români între care: I. Cantacuzino, Gh. Duca, I. 

Brătianu, Anghel Saligni şi multe sute de ingineri şi tehnicieni. 
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Tot atât de important de menŃionat este că atunci nu existau  maşini pentru construcŃii; 

mijloacele de muncă au fost braŃele Ńărănimii, lopata, roaba şi căruŃa; cu acestea s-au construit 

căile ferate, tunelele, drumurile, podurile, din care multe dăinuie şi astăzi. 

Valoarea întregului patrimoniu de transport şi comunicaŃii a sporit de 130 ori, de la 20 

mil. lei în anul 1864 la 2543 mil. lei aur în 1914, echivalând cu peste 850 tone aur. 

E. Un sector cheie în modernizarea şi dezvoltarea Ńării l-a constituit industria mecanizată; 

ea avea misiunea de a crea fabrici şi uzine, exploataŃii miniere pentru valorificarea superioară 

a resurselor naturale şi a forŃei de muncă naŃionale. După obŃinerea independenŃei statului, 

pentru stimularea creaŃiei industriale, guvernul liberal promovează două serii de măsuri: 

prima, în anul 1886 de protecŃie, prin taxe vamale ridicate la importul fabricatelor industriale 

între 7-40% din valoare, pentru a apăra piaŃa şi industria internă de invazia mărfurilor străine 

foarte ieftine, care blocau iniŃiativele industriale locale; a doua serie de măsuri – aprobată în 

anul 1887 - privea încurajarea industriei mecanizate; legea prevedea că orice fabrică nouă 

care folosea un capital, autohton sau străin, de minimum 50 mii lei şi maşini perfecŃionate 

beneficia de următoarele avantaje: 5 ha de pământ oferite gratuit de la stat, scutire pe 15 ani 

de orice impozite la stat şi comună, reducerea cu 40% a tarifelor de transport a mărfurilor pe 

calea ferată, scutire de taxe vamale la importul maşinilor necesare fabricii şi a materiilor 

prime care nu se găseau în Ńară şi altele.  

Rezultatul măsurilor de protecŃie şi încurajarea a industriei pot fi rezumate astfel: în trei 

decenii s-au creat peste 850 de fabrici mari, cca. 26 unităŃi pe an. Capitalul total – majoritatea 

extern- se ridica în anul 1914 la cca. 700 mil. lei echivalent cu 230 tone aur, iar valoarea 

producŃiei ajungea la 600 mil. lei. Industria creată cuprinde ramurile: uşoare, alimentare, a 

lemnului, uzinelor electrice, exploataŃii petroliere; ele acopereau 30-40% din piaŃa internă. 

Ramura petrolieră producea în anul 1915 aproape 2 mil. tone rafinate, care în majoritate se 

exportau, România situându-se pe locul 4 în lume. 

F. Pe lângă infrastructură şi industrie mecanizată organismul economic naŃional se 

completează cu sisteme moderne: bancar şi de credit, în centru cu BNR, sistemul de 

asigurări, de comerŃ intern şi extern, de finanŃe publice etc.  

O notă interesantă este aceea asupra impozitelor din perioadă comparativ cu cele actuale; 

de pildă, la începutul secolului XX, impozitul pe produse – TVA-ul de astăzi - , se percepea 

numai până la 12 produse (tutun, Ńigări, alcool, timbre, sare, zahăr etc.). Impozitele directe 
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erau la nivelul de: 4-6% cel funciar şi pe clădiri, 6% pe venituri comerciale şi industriale şi 

5% pe salarii. 

G. Un domeniu care a prefăcut viaŃa şi aspectul oraşelor a fost urbanizarea modernă, deşi 

satele au rămas în traiul lor patriarhal. În oraşele mari se pietruiesc străzile, se trasează 

trotuare, se introduce iluminatul electric în locul lămpilor cu petrol, se introduce apa curentă 

prin conducte în locul celei din fântâni, se construieşte canalizarea; dar cel mai expresiv 

proces este al construcŃiilor de sute de edificii şi clădiri publice reprezentative; din care am 

aminti, în Capitală: palatul CEC-ului şi palatul poştei din Calea Victoriei, Biblioteca 

Universitară, palatul tribunalului şi multe altele, apoi edificii universitare, licee, muzee, 

spitale, staŃiuni de tratament care reprezintă şi astăzi o mândrie a oraşelor noastre. 

Dar ramura economico-socială vitală a Ńării a rămas agricultura. După eliberarea şi 

împroprietărirea Ńărănimii, progresele ei în jumătate de secol au fost reduse. Tehnica şi munca 

manuală a rămas baza producŃiei, iar starea Ńărănimii a început să se înrăutăŃească; răscoalele 

Ńărăneşti de la sfârşitul secolului XIX şi de la 1907 o dovedesc. 

Cu toate acestea, agricultura îşi măreşte suprafaŃa cultivată de la 2 la 5 mil. ha, iar 

producŃia de cereale creşte de la 1,7 mil. t la 6,7 mil. t în 1913 - de 4 ori, din care aproape 

jumătate se exporta. Agricultura ocupa atunci 85% din populaŃia Ńării şi producea 60-70% din 

valoarea producŃiei naŃionale, ceea ce determina şi caracterul preponderent agrar al României. 

Pe lângă marile împrumuturi străine, de importanŃă capitală pentru progresul României din 

acea perioadă, suportul fundamental-uman şi economic - de construire a edificiului statului 

modern l-a constituit agricultura şi generaŃiile de Ńărani, cu munca şi sacrificiile lor, în timp de 

pace şi de război. 

În încheiere subliniem că în prefacerea şi modernizarea fundamentală a României 

realizările menŃionate se datoresc în măsură importantă iniŃiativelor şi acŃiunilor statului, 

regelui Carol I, guvernelor, bărbaŃilor de stat care au condus România, pătrunşi de 

patriotismul autentic şi voinŃa de apărare a intereselor naŃionale. 

Rezultatul istoric a fost o sporire substanŃială a patrimoniului economic naŃional, a 

prestigiului Ńării în Europa şi în lume, o epocă de progres, de înnoiri fără precedent în cei 150 

de la formarea statului român. 


