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INTERESELE SOCIETĂŢII DE NAVIGAŢIE  
LLOYD DIN TRIESTE LA DUNĂREA DE JOS 

CRISTIAN CONSTANTIN� 

Regiunea Dunării de Jos a cunoscut o nouă fază a evoluţiei sale socio-
economice după redeschiderea navigaţiei libere prin gurile bătrânului Istru, ca efect 
al prevederilor Tratatului de pace ruso-otoman de la Adrianopol (2/14 septembrie 
1829). Nu a fost nevoie de o perioadă îndelungată pentru ca viaţa portuară a 
aşezărilor româneşti de la Dunăre să devină la fel de animată şi integrată sistemului 
capitalist european precum cea a pieţei internaţionale1. Cabinetele europene, 
ademenite de potenţialul neexploatat pe deplin al hinterlandului danubian, şi-au 
manifestat imediat intenţiile pentru regiunea Dunării de Jos prin privilegiile şi 
jocurile pe care aveau să le practice pentru favorizarea doar a anumitor companii 
comerciale şi de navigaţie. Spre exemplu: înfiinţarea viceconsulatelor britanice de 
la Galaţi şi Brăila, în 1835, s-a realizat şi în contextul primelor încercări de a se 
pune bazele unei case de comerţ englezeşti în Principatele Dunărene. Dincolo de 
banalele interese ale City-ului londonez, orgoliul britanic s-a simţit ofensat de 
acţiunea austriacă de „acaparare economică” a ţinuturilor de pe linia Dunării, prin 
intermediul primei companii de navigaţie cu piroscafe pe Dunăre (D.D.S.G.)2.  
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Din punct de vedere economic, comerţul internaţional, derulat în proporţie 
covârşitoare prin intermediul companiilor de navigaţie, a fost caracterizat în 
intervalul 1829–1853 de un „război rece” între Londra şi Sankt Petersburg. 
Rusofobia întreţinută la nivel internaţional de cancelariile marilor puteri era o 
chestiune la fel de arzătoare pentru opinia publică precum combaterea oricărei 
forme de epidemii declanşate la nivel european. Navigaţia pe Dunăre şi în Marea 
Neagră a constituit unul dintre subiectele predilecte pe agenda întrunirilor 
internaţionale de până la izbucnirea Războiului Crimeii în anul 1853. Apariţia, 
evoluţia şi activitatea oricărei societăţi de navigaţie după 1829 în arealul extins al 
Mării Negre trebuie privite drept o iniţiativă de creare a unui „cap de pod” al 
intereselor statului a cărui politică economică o reprezenta3. 

În cele ce urmează, ne propunem să realizăm o scurtă „biografie” a societăţii 
de navigaţie Lloyd din Trieste, trecută pe rând de sub autoritatea Vienei, spre cea a 
Budapestei, pentru a ajunge într-un final să reprezinte interesele economice italiene 
în Levant şi la Dunărea de Jos. Dincolo de o serie de lucrări editate cu preponderenţă în 
Occident, în realizarea studiului de faţă am utilizat documente inedite conservate la 
Arhiva Diplomatică a Ministerului de Externe al României din Bucureşti în fondul 
Problema 68 (Societăţi de navigaţie fluvială, maritimă, aeriană: române şi străine). 
Din nefericire, citarea corectă a acestor documente este îngreunată de carenţele 
arhivistice existente la numerotarea filelor, legate uneori aleatoriu, din dosarele 
fondului anterior menţionat. Informaţiile inedite din Arhiva Diplomatică a Ministerului 
de Externe şi din fondurile Serviciilor judeţene Brăila şi Galaţi ale Arhivelor 
Naţionale ale României au fost coroborate cu cele din sursele clasice ale navigaţiei, 
comerţului şi diplomaţiei, privitoare la arealul gurilor Dunării de la sfârşitul 
secolului al XIX-lea şi începutul următorului veac. Lipsa unor lucrări dedicate 
companiilor de navigaţie străine care au activat în porturile dunărene4 ne face să ne 
limităm studiul doar la o analiză pe termen lung a evoluţiei casei de navigaţie din 
Trieste, fără a o supune unor analize comparative. 

În anul 1832, şapte companii austriece de asigurări au pus bazele primei 
societăţi de transport maritim din monarhia habsburgică. Constituirea companiei a 
fost inspirată din exemplele caselor de navigaţie britanice şi franceze şi era 
întrebuinţată pentru transportul persoanelor şi a corespondenţei din partea estică a 
Mării Mediterane. Societatea şi-a stabilit sediul în portul austriac Trieste de la 
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1914), Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei, 2012, passim; Cristian Constantin, Interese 
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Marea Adriatică şi a fost cunoscută în spaţiul românesc sub titulatura casa Lloyd 
Austriac, devenind în scurtă vreme o companie maritimă dominantă în principal în 
bazinul mediteranean. Karl Ludwig von Bruck (1798–1860) a fost membru 
fondator şi primul conducător al companiei Lloyd Austriac din Trieste, ulterior a 
deţinut mai multe funcţii politice în guvernul de la Viena5.  

Lloyd Austriac din Trieste a fost prima companie din lume care, încă din 
1836, a creat un departament de navigaţie ale cărui nave erau propulsate de forţa 
aburului, iar primul vapor al societăţii, „Lodovico Arciduca d’Austria”, a fost construit 
la Londra6. Pe 9 aprilie 1837, Adunarea generală a acţionarilor Lloyd Austriac din 
Trieste a decis achiziţionarea unor noi vapoare şi a pus în vânzare acţiuni pentru cei 
interesaţi să investească în dezvoltarea companiei. Un prim incident de navigaţie în 
care a fost implicată o navă a societăţii s-a consemnat în noiembrie 1839. Vasul 
„Lodovico Arciduca d’Austria” s-a ciocnit cu vaporul francez „Dante”. Istoria s-a 
repetat două săptămâni mai târziu, când acelaşi bastiment al Lloyd-ului Austriac s-a 
ciocnit cu vaporul francez „Leonidas”7.  

Aceeaşi companie austriacă a reuşit un lucru remarcabil pentru acea vreme: 
şantierul naval al casei de navigaţie austriece a fost finalizat în 1838. Acţiunile 
companiei au început să fie listate la Bursa de Valori din Viena din 1841. Construcţia 
liniei de cale ferată Viena – Trieste, finalizată în anul 1858, a oferit Lloyd-ului 
Austriac accesul la piaţa comercială internă tradiţională a monarhiei austriece, la 
care se racordau teritoriile din Cehia, sudul Germaniei şi Ungaria. Tot în această 
perioadă, compania austriacă a obţinut dreptul asupra serviciilor poştale către 
Orientul Mijlociu, concurând cu firmele din Marsilia interesate să livreze poşta 
britanică către Egipt. În Mediterana Orientală, Lloyd Austriac a înfiinţat o serie de 
agenţii, în special în Istanbul şi Alexandria. Numărul angajaţilor companiei a 
crescut la peste o mie de persoane până în anul 1848, iar numărul ambarcaţiunilor a 
crescut la peste douăzeci şi, în mod similar, numărul rutelor pe care opera casa de 
navigaţie din Triste8.  

Vaporul „Vorwärts” a fost lansat la apă pe 10 aprilie 1849 în portul Trieste, 
pentru ca, în anul următor, conducerea companiei să decidă înfiinţarea unui 
„departament literar şi de artă al companiei”, care a servit, printre altele, şi în 
scopuri de publicitate şi propagandă. Lloyd-ul Austriac deţinea deja o flotă 
considerabilă la jumătatea secolului al XIX-lea şi resimţea necesitatea unor 
mijloace de promovare. Spre exemplu, casa din Trieste deţinea în anul 1847 o flotă 
formată din 21 de nave, care transportau aproximativ 127.052 de pasageri şi 6.997 
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tone de marfă; iar în anul 1856 compania deţinea 61 de nave cu ajutorul cărora 
efectua transportul a 366.167 pasageri şi 28.400 tone de marfă9.  

După uniunea austro-ungară din 1867, guvernul de la Budapesta a demarat un 
amplu proces de investiţii în compania Lloyd Austriac. Pe 18 noiembrie 1871, 
autorităţile maghiare au încheiat un contract cu casa comercială din Triste, în urma 
căruia societatea a fost redenumită în Lloyd Austro-Ungar. În pofida acestor 
transformări la nivelul imaginii, industria maghiară de navigaţie, aflată încă în 
primele etape ale evoluţiei sale, nu oferea destule oportunităţi de dezvoltare pentru 
companie. Cauza principală a eşecului incipient a fost atribuită relaţiilor comerciale 
internaţionale în care era angrenată economia rurală din Ungaria. Pieţele primare 
pentru agricultura maghiară se aflau în Europa de Vest, în timp ce Lloyd-ul Austro-
Ungar era interesat de comerţul la Dunărea de Jos, Orientul Mijlociu şi Orientul 
Îndepărtat. Autorităţile de la Budapesta au investit un capital consistent în modernizarea 
portului Fiume, care a fost ataşat Ungariei în 1868, şi dorea conectarea acestuia cu 
piaţa internaţională prin intermediul flotei casei din Triste. Proiectul de dezvoltare 
a porturilor maghiare de la Marea Adriatică a fost considerat nerentabil de 
majoritatea liderilor politici de la Budapesta, motiv pentru care s-a încercat stoparea 
investiţiilor. Pe acest fundal, Lloyd-ul Austro-Ungar a fost acuzat de aceştia că nu 
ţinea cont de adevăratele nevoi ale ungurilor10.  

Lloyd Austro-Ungar avea să resimtă din plin concurenţa altor companii după 
desăvârşirea procesului italian de Risorgimento. Tânărul Regat al Italiei îşi 
propunea să domine bazinul Mării Adriatice. Societatea Lloyd Austro-Ungar 
dispunea în anul 1872 de o flotă formată din 63 vapoare, estimată la o valoare de 
peste 13 milioane forinţi11. Compania Lloyd Austro-Ungar a fost condusă până în 
anul 1876 de baronul Elio Morpurgo, renumit bancher şi negustor din familia 
evreiască din Marburg, şi corespunde cu epoca în care societatea a înregistrat cea 
mai activă dinamică. După decesul lui Elio Morpurgo, conducerea societăţii a fost 
preluată de fiul său, Marco Morpurgo, care a condus destinele firmei până în anul 
1891, când a avut loc o reorganizare a acesteia prin prelungirea contractelor cu 
guvernele de la Viena şi Budapesta, iar ulterior cu extinderea relaţiilor companiei 
din Orientul Îndepărtat12.  

În ultimele trei decenii ale secolului al XIX-lea, Austro-Ungaria a devenit 
principalul partener comercial al României. Rolul Imperiului Otoman în cadrul 
comerţului internaţional al Principatelor Dunărene s-a diminuat treptat după 
Tratatul de la Adrianopol13. După constituirea monarhiei dualiste în 1867, Austro-
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doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea, în „Anuarul Institutului de 
Istorie «G. Bariţiu» din Cluj-Napoca”, tom XLIX, 2010, p. 299. 
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Ungaria a început să reprezinte peste 30% din ponderea exportului românesc, iar în 
ce priveşte comerţul animalier acesta se dublează sau chiar se triplează14.  

Comerţul exterior al României a suportat după 1875 repercusiunile convenţiei 
cu Austro-Ungaria, în urma căreia schimburile comerciale s-au derulat prin 
intermediul căilor ferate care legau Centrul Europei de România. Principalele 
destinaţii ale tranzacţiilor derulate prin porturile Dunării maritime au fost porturile 
depozit din Mediterana sau de la Oceanul Atlantic15. La 22 iunie 1875, autorităţile 
de la Bucureşti au încheiat Convenţia comercială cu Austro-Ungaria, care 
cuprindea 32 de articole. Actul a fost considerat de specialişti drept modalitatea de 
compromis economic a statului român faţă de monarhia dualistă, inevitabil speculat 
şi de celelalte mari puteri în dauna României16. Timp de câteva decenii, monarhia 
bicefală a devenit principalul partener comercial al României, cu o pondere de 
peste 30% din totalul exportului românesc17. În perioada 1871–1875, doar prin 
porturile dunărene din Oltenia, s-au exportat în Austro-Ungaria cereale în valoare 
totală de 940.000 £. În baza acestei convenţii, dacă în perioada 1871–1875 balanţa 
comercială dintre România şi Austro-Ungaria a fost excedentară, în deceniul 1876–
1886 s-a soldat cu un deficit total de circa 28.000.000 £18. 

Informaţiile statistice demonstrează teza conform căreia comerţul dintre 
România şi Austro-Ungaria s-a practicat preponderent prin intermediul porturilor 
dunărene din Oltenia. Cea mai importantă „poartă” de intrare a mărfurilor spre 
spaţiul austro-ungar o reprezentau porturile de pe raza judeţului Mehedinţi de azi, 
şi anume Turnu-Severin, Vârciorova (poziţionat la graniţa româno-austro-ungară) 
şi Orşova (la acea vreme era parte a Austro-Ungariei la graniţa cu România). 
Turnu-Severin a devenit la finalul secolului al XIX-lea principalul port de traficare 
a mărfurilor româneşti către monarhia bicefală19. 

Conform analizei realizate de Gheorghe Bărbănţan, traficul de mărfuri pe 
pavilioane în intervalul 1879–1897 relevă cum, dintr-un total de 52.399 vase intrate 
în porturile Olteniei (Turnu-Severin, Gruia, Calafat, Bechet, Cetate şi Vârciorova), 

                                                 
14 Nicolae C. Sută (coord.), Istoria comerţului exterior şi a politicii comerciale româneşti, 

Bucureşti, Editura Economică, 1998, p. 67. 
15 Cristian Constantin, Comerţul cu cereale la Gurile Dunării: integrarea pe piaţă, structuri 

productive şi infrastructura de transport (1829–1940), Brăila, Editura Istros a Muzeului Brăilei 
„Carol I”, 2018, pp. 239–270. 

16 Vezi pe larg în Anghel Popa, Tratative preliminare desfăşurate în vederea încheierii 
convenţiei comerciale româno–austro-ungare din 1875, în „Studii şi articole de istorie”, vol. 23, 
1973, pp. 25–29; Gheorghe Bărbănţan, op. cit., pp. 299–308. 

17 Vezi interpretări asupra comerţului spaţiului balcanic, intrat în sfera de influenţă a 
autorităţilor din Ballplätz, în Daniela Buşă, Spaţiul sud-est european şi realităţile sale economice 
(sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), în „Studii ţi materiale de istorie 
modernă”, vol. 15, 2002, pp. 50–90. 

18 Gheorghe Zane, Politica economică a Principatelor în epoca Unirii şi capitalul străin, în 
„Studii”, t. 12, nr. 1, 1959, pp. 223–261; Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, 
ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Albatros, 1975, p. 639. 

19 Gheorghe Bărbănţan, op. cit., p. 300. 
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33.789 arborau pavilionul austro-ungar, iar din cele 51.134 de vase ieşite, 32.836 
aveau pavilion austro-ungar. În valori relative, Austro-Ungaria a reprezentat 
aproximativ 65% din numărul de vase prezente în porturile din Oltenia. Mişcarea 
intentă din portul Turnu-Severin s-a datorat construirii, la începutul anilor 1870, a 
liniei de cale ferată Bucureşti – Piteşti – Craiova – Turnu-Severin – Vârciorova. 
Apariţia „coloanei vertebrale” feroviare din Oltenia a trezit interesul Vienei20.  

Noile realităţi geopolitice din bazinul dunărean şi schimbarea opticii externe 
a cabinetului de la Bucureşti au dus la un război vamal între România şi Austro-
Ungaria, care a izbucnit în 1886 şi a durat timp de 6 ani, având consecinţe 
nefavorabile asupra economiei statului român. Războiul vamal s-a încheiat oficial 
la 1892, dar relaţiile comerciale dintre cel două state au rămas tensionate până la 
izbucnirea Primului Război Mondial. 

Apariţia primei companii româneşti de navigaţie pe Dunăre a fost o consecinţă a 
conflictului comercial dintre Bucureşti şi Viena. Statul sârb s-a simţit dezavantajat 
în anul 1890 de contractul derulat cu firma Anglo-Bank din Viena cu privire la 
furnizarea sării şi s-a reorientat către România. În noul context creat de semnarea 
convenţiei comerciale dintre Serbia şi România, autorităţile de la Bucureşti au fost 
nevoite să demareze constituirea propriei agenţii de navigaţie fluvială, în condiţiile 
în care închirierea navelor austro-ungare reprezenta o alternativă neprofitabilă şi 
extrem de costisitoare. Regia Monopolurilor statului român a înfiinţat Serviciul 
Navigaţiei Fluviale Române în anul 1890, achiziţionând, doar pentru transportul 
sării către Serbia, un remorcher şi patru şlepuri. Ele au fost cumpărate din Ungaria 
pe baza unui credit oferit noii societăţi de către guvernul român şi au reprezentat o 
palidă concurenţă românească la flotele companiilor străine21. 

Comerţul cu cereale prin Turnu-Severin a cunoscut un reviriment în 
intervalul 1900–1914, când s-a constatat o creştere de la 35.000 tone în 1900 la 
83.500 tone în 190722. România şi Austro-Ungaria au încheiat o nouă convenţie 
comercială în anul 1910. Datorită acestui nou acord, statul român a primit dreptul 
să exporte un număr însemnat de vite tăiate în monarhia dualistă. O altă chestiune 
demnă de semnalat în cadrul relaţiilor dintre cele două state la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul următorului veac a constituit-o cuantumul taxelor de navigaţie 
de la Porţile de Fier23. 

Relaţiile comerciale româno-austro-ungare s-au întrerupt după aderarea 
României la cauza Antantei şi declanşarea ostilităţilor militare dintre Bucureşti şi 
Viena în august 1916. Cu totul altfel aveau să stea lucrurile în perioada interbelică, 

                                                 
20 Mihai Butnariu, Monografia municipiului Drobeta Turnu-Severin, Drobeta Turnu-Severin, 

Editura Prier, 1998, p. 163; Gheorghe Bărbănţan, op. cit., p. 300; vezi şi B. Boerescu, Codicele 
Române (Colecţiune de toate legile), Bucureşti, 1873, p. 254. 

21 Enciclopedia României, vol. 4, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1943, p. 89. 
22 Mihai Butnariu, op. cit., pp. 164–165. 
23 A se vedea ample interpretări la V. Brătianu, Un pericol naţional. Studiu asupra taxelor de 

la Porţile de Fier, Bucureşti, 1899, pp. 31–33; Iulian Cârţână, Ilie Seftiuc, Dunărea în istoria 
poporului român, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972, pp. 95–97. 



 Interesele societăţii de navigaţie Lloyd din Trieste la Dunărea de Jos 117

perioadă în care statul român a devenit un factor de putere în zona răsăriteană a 
Europei, spre deosebire de capacitatea mai redusă a statelor formate pe vechile 
teritorii deţinute de monarhia austro-ungară. 

Tabelul 1. 
Nave ale Lloyd înregistrate de Comisia Europeană a Dunării  

(1861–1867) 

An Număr Tonaj 
1861 108 27.022 
1862 101 25.498 
1863 129 35.066 
1864 41 13.514 
1865 44 14.919 
1866 43 17.608 
1867 23 9.959 

Sursa: Biblioteca SJAN Galaţi, Commission Européenne du 
Danube, Statistique de la navigation à l’embouchure 
du Danube, anii 1861–1867. 

 
Compania de navigaţie din Trieste a trecut printr-un amplu proces de 

adaptarea la noile realităţi ale pieţelor comerciale internaţionale după Războiul de 
secesiune din Statele Unite ale Americii, moment în care a încercat să opereze şi în 
porturile nord-americane, dar a fost operat un singur transport către New York, 
care nu s-a dovedit profitabil. Rutele către porturile din America de Sud s-au 
dovedit profitabile doar în intervalul 1881–1885, când serviciul a fost desfiinţat, şi 
s-a optat pentru dezvoltarea unor noi rute în proximitatea Mării Mediterane. În 
1886, compania din Triste avea un parc de 86 de nave în serviciu. Societatea 
Generală de Navigaţie Italiană, care în 1885 avea o flotă de 85 de nave (însumând 
106.063 tone), iar patru ani mai târziu ajunsese la 103 nave însumând 157.020 
tone, se dovedea cel mai important concurent al Lloyd-ului Austro-Ungar. În 
acelaşi timp, flota casei austro-ungare a scăzut de la 83 la 79 nave, dar se remarcă o 
creştere naturală a tonajului brut al navelor (de la 115.720 la 125.638 tone), ca 
urmare a introducerii în circulaţie a tot mai multor cargouri maritime de mare 
capacitate în ultimul pătrar al secolului al XIX-lea24. 

Nemulţumit de oportunităţile create economiei maghiare, guvernul de la 
Budapesta a decis să anuleze contractul comercial cu partea austriacă, încetând să 
mai sprijine societatea Lloyd Austro-Ungar în anul 1891, care a redevenit Lloyd 
Austriac. Totodată, guvernul maghiar a început să-şi finanţeze propria societate de 
navigaţie25. 

Documentele conservate în arhivele de pe teritoriul României deţin menţiuni 
ale afacerilor derulate de către societatea Lloyd Austriac înainte de Unirea celor 

                                                 
24 Gábor Zsigmond, op. cit., p. 138. 
25 Ibidem, p. 143. 
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două principate române extracarpatice din 1859. O primă menţiune face referire la 
obţinerea de către compania austriacă a unui teren în portul Galaţi26. I.W. Henke, în 
calitate de reprezentant al casei comerciale din Triste, a încheiat cu Primăria 
oraşului Brăila, în aprilie 1886, un contract de închiriere a spaţiului în care 
funcţiona şi biroul agenţiei sale din martie acelaşi an. Contractul s-a încheiat pe o 
perioadă de trei ani, începând cu 1 aprilie 1886, şi prevedea o chirie anuală de 
1.190 lei. Reprezentantul societăţii austriece se obliga să depună la casieria 
Primăriei o garanţie de 30% la chirie, care urma să rămână în depozit până la 
expirarea termenului de închiriere. Compania austriacă nu avea dreptul la nici un 
fel de „pretenţiune, plătind în acest caz chiria cu analogie pe timpul cât a ocupat 
locul” 27, în cazul în care municipalitatea demonstra necesitatea acordării terenului 
unor scopuri de utilitate publică. Pentru întârzieri la plata chiriei, case de navigaţie 
austriacă urma să plătească o penalizare de un procent anual28.  

În aprilie 1889 asistăm la încheierea unui nou contract între compania 
austriacă, reprezentată de Frederico Bunger, agentul din Galaţi, şi un anume M.L.P. 
Contractul avea ca obiect închirierea locului unde au funcţionat debarcaderul şi 
două magazii ale societăţii în portul Brăila. Acordul avea o durată de cinci ani şi 
includea următoarele prevederi importante, pe care le redăm in extenso, întrucât 
sunt ilustrative pentru acorduri similare încheiate de autorităţile româneşti cu 
companiile străine de navigaţie: 

 
„Art. 2. Societatea se obligă a lăsa pe tot locul ce i se închiriază 

circulaţiunea liberă pentru paza portărielor şi poliţiei porturilor; asemenea va 
lăsa liberă şi calea de halagiu şi lărgimea prescrisă prin regulamentul poliţiei 
porturilor şi dunărene din 1879, sau şi mai mare, dacă acesta li se va cere de 
autorităţile române. 

Art. 3. Societatea de navigaţiune nu va avea dreptul de a face nici o 
construcţiune pe terenul închiriat şi nu va putea îngrădi sau închide cu grilagiu 
or zăplaz locul închiriat. 

Art. 4. Cu un an înainte de expirarea termenului contractului ambele 
părţi contractante, au dreptul de a denuncia închirierea, şi în cas când nici una 
din părţile contracte nu va denuncia contractul, el se va considera prelungit 
pentru un nou period de 5 (cinci) ani. 

Art. 5. Societatea de navigaţiune prin agentul său va fi supusă la legile 
de poliţie ale ţerei. 

Art. 6. În timpul celor 5 ani prevoiţi mai sus, societăţei de navigaţiune 
va plăti chirie anuală de cate care se va respunde prin anticipaţiune la 1 aprilie 
al fie cărui an. 

                                                 
26 Arhiva Diplomatică a Ministerului de Externe al României din Bucureşti [în continuare se 

va cita: AMAE], fond Problema 68, vol. Austro–Ungaria – Activități portuare – 1882–1916, f.n., 
Contract închiriere încheiat de Lloyd Austriac cu Primăria Brăila. 

27 Serviciul Judeţean Brăila al Arhivelor Naţionale ale României [în continuare se va cita: 
SJAN Brăila], fond Direcţia Docurilor Brăila, dosar 4/ 1905, f. 143. 

28 Emil Octavian Mocanu, op. cit., pp. 270–271. 
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Art. 7. În zilele când vaporele societăţei de navigaţiune nu sosesc în 
port, căpitănia portului va avea dreptul de a face să acosteze şi alte vase la 
debarcaderul societaţei şi în cas când vasele care vor acosta acolo, vor face 
vreo stricăciune pagubele causate se vor rambursa societăţei de navigaţiune de 
către acele bastimente. 

Art. 8. Agentul societaţei de navigaţiune din portul Brăila, nu este liber a 
face să acosteze la debarcaderul seu alte vase, fără permisiunea căpităniei de 
port, decât pe ale sale. 

Art. 9. Societatea de navigaţiune, va destina în pontonul debarcaderului, 
o cabină unde să potă’ sta şi locui un agent vamal sau al căpităniei portului în 
interesul poliţiei portului, pe tot timpul cât navigaţiunea va fi deschisă. 

Art. 10. Cheltuelele de timbru şi înregistrare privesc numai pe societatea 
de navigaţiune”29. 
 
La finele anului 1903, agentul general în România al societăţii Lloyd 

Austriac, N. Gergomilla, a solicitat Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti 
lămuriri cu privire la demersul companiei din vara aceluiaşi an prin care se dorea 
construirea unui nou sediu şi hangare destinate activităţii din portul Galaţi. 
Autorităţile române au condiţionat demersul casei de navigaţie austriece de 
anumite precizări. În solicitarea menţionată, Gergomilla menţiona că societatea 
Lloyd Austriac se afla în posesia terenului din portul Galaţi, afirmând că acesta le 
aparţine din „timp imemorial, fiindu-i dat de Guvernul Român de atunci şi aceste 
drepturi îi sunt confirmate prin Hrisove Domneşti”. În consecinţă, se aprecia că 
proprietatea absolută asupra terenului de la Galaţi nu a fost contestată de nicio 
persoană privată sau autoritate centrală ori locală a statutului român, deşi noile 
condiţii impuse de factorii de decizie de la Bucureşti erau privite de austrieci ca o 
limitare a dreptului de proprietate absolută. Societatea şi-a exprimat intenţia de a da 
curs solicitării autorităţilor române şi a acceptat ca drepturile sale asupra terenului 
din portul Galaţi „să se stingă după (50) cinci zeci ani”, în condiţiile următoare: 

 
„1) Ca Societatea să fie autorizată a construi imediat pe acel loc, localul 

Agenţiei şi hangarele necesare. 
2) Societatea să se folosească de terenul ce posedă şi de construcţiile ce 

vă face timp de (50) cinci zeci ani, de la data acordărei autorizărei d-a clădi, 
fără a le putea ceda în parte sau în total unei alte societăţi sau persone. 

3) Dupe expirarea acestui termen de (50) cinci zeci ani, locul şi clădirile 
să rămână proprietatea de veci a Portului Galaţi, dându-se Societăţii o 
prealabilă şi dreaptă despăgubire. 

4) Termenul de (50) cinci zeci ani, se să considere împlinit oricând 
înainte, în cazul când Societatea Lloyd ar înceta să subsiste în localitate. 

5) Dacă în cursul termenului de (50) cinci zeci ani şi pentru desvoltarea 
ulterioară a Portului, Guvernul ar avea absolută nevoie de terenul în chestiune 
şi prin urmare ar trebui desfinţate clădirile Societăţei, Guvernul să fie liber a 

                                                 
29 AMAE, fond Problema 68, vol. Austro–Ungaria – Activități portuare – 1882–1916, f.n., 

Contract închiriere încheiat de Lloyd Austriac cu Primăria Brăila. 
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face acesta, dând Societăţii drept despăgubire valorea ce o va representa atunci 
clădireie”30. 
 
De la finalul secolului al XIX-lea şi până la declanşarea Primului Război 

Mondial, societatea de navigaţie Lloyd Austriac a operat transporturi de persoană şi 
mărfuri pe itinerariul Istanbul – Brăila şi retur31. Conform informaţiilor Comisiei 
Europene a Dunării, compania austriacă a încercat să dezvolte şi alte rute care să 
lege porturile dunărene de alte mari debuşee comerciale din bazinul Mării Negre. 
Sub aceste auspicii, liniile Odessa – Brăila şi Batumi – Galaţi au funcţionat doar 
câţiva ani, probabil fără rezultate economice pozitive. În 1889, societatea din Triste 
şi-a manifestat intenţia de a renunţa la opririle efectuate la Constanţa, motivând 
autorităţilor române faptul că vasele sale nu mai acostau nici la Varna în Bulgaria. 
În acest context, se evidenţiază impactul economic negativ al acestui demers asupra 
portului dobrogean, dar şi în privinţa mărfurilor transportate de compania austriacă, 
motiv pentru care prefectul de Constanţa a solicitat autorităţilor de la Bucureşti să 
intervină în această chestiune şi să determine conducerea companiei Lloyd Austriac 
să renunţe la „o aşa măsură păgubitoare”. La momentul respectiv în portul 
Constanţa mai opera, în condiţii similare, doar societatea franceză Messageries 
Maritimes. În urma solicitării Prefecturii Constanţa, Ministerul Afacerilor Străine 
al României şi inspectorul general al societăţii austriece, Sultze, au avut o 
întrevedere cu reprezentantul părţii române, Dimitrie A. Sturdza, în cadrul căreia 
reprezentantul străin şi-a luat angajamentul de a susţine menţinerea rutei32. 

După cum rezultă din tabelul de mai jos, Lloyd Austriac a fost o prezenţă 
permanentă în porturile dunărene la finalul secolului al XIX-lea şi în primele 
decenii ale veacului al XX-lea. Într-o descriere a activităţii sale în portul Constanţa 
în anul 1903 se menţiona că debuşeul maritim al României era acoperit de cursele 
liniei Dunării, care deserveau regulat, de două ori pe săptămână, la dus şi la întors, 
porturile Istanbul, Burgas, Varna, Constanţa, Sulina, Brăila şi Galaţi. Şi linia 
Istanbul – Odessa făcea oprire la Constanţa de două ori pe lună, la dus şi la întors. 
Vasele Lloyd Austriac au adus la Constanţa un număr de 30.800 colete de marfă, 
totalizând o cantitate de 1.962 tone produse, adică mai mult de jumătate dintre 
importurile Constanţei în acel an. Aceste mărfuri proveneau din porturile Trieste 
(428 tone), Istanbul (381 tone), Messina (140 tone), Mitilene (108 tone), Limassol 
(106 tone), etc. Numărul pasagerilor sosiţi la Constanţa în 1903 a fost de 1.233. În 
privinţa exporturilor, cu navele Lloyd Austriac au plecat de la Constanţa în 1903 un 
număr de 12.800 colete, totalizând 751 tone, 7.703 tone cereale şi 650 berbeci. 
Cerealele au fost expediate la Trieste, Veneţia şi Fiume. De asemenea, vasele au 
îmbarcat 947 călători33. 

                                                 
30 Ibidem. 
31 Emil Octavian Mocanu, op. cit., pp. 270–271. 
32 Gheorghe Christodorescu, Portul Constanța. Mișcare comercială și maritimă în anul 1903, 

Constanța, 1905, pp. 201–204. 
33 Ibidem. 
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Tabelul 2.  
Nave ale Lloyd Austriac înregistrate de Comisia Europeană a Dunării 

(1887–1915) 

 
Rută Istanbul – Brăila Odessa – Brăila Batumi – Galaţi 
An Număr Tonaj Număr Tonaj Număr Tonaj 

1887 42 52.482 ----- ----- ----- ----- 
1888 39 49.745 ----- ----- ----- ----- 
1889 40 50.105 ----- ----- ----- ----- 
1890 40 51.222 ----- ----- ----- ----- 
1891 38 48.000 ----- ----- ----- ----- 
1892 39 48.512 ----- ----- ----- ----- 
1893 19 23.199 12 14.712 ----- ----- 
1894 24 28.868 18 21.394 ----- ----- 
1895 42 50.074 12 13.200 ----- ----- 
1896 55 63.967 14 14.994 ----- ----- 
1897 41 49.759 35 7.315 9 10.924 
1898 41 50.315 ----- ----- 10 9.530 
1899 40 50.124 ----- ----- ----- ----- 
1900 41 55.780 ----- ----- ----- ----- 
1901 40 59.596 ----- ----- ----- ----- 
1902 40 63.498 ----- ----- ----- ----- 
1903 42 79.395 ----- ----- ----- ----- 
1904 42 84.995 ----- ----- ----- ----- 
1905 40 82.352 ----- ----- ----- ----- 
1906 42 86.825 ----- ----- ----- ----- 
1907 37 79.268 ----- ----- ----- ----- 
1908 41 101.462 ----- ----- ----- ----- 
1909 38 102.286 ----- ----- ----- ----- 
1910 42 112.703 ----- ----- ----- ----- 
1911 40 107.608 ----- ----- ----- ----- 
1912 40 106.327 ----- ----- ----- ----- 
1913 38 100.869 ----- ----- ----- ----- 
1914 23 59.295 ----- ----- ----- ----- 

Sursa: Biblioteca SJAN Galaţi, Commission Européenne du Danube, Statistique de la 
navigation à l’embouchure du Danube, anii 1887–1915. 

Lloyd Triestin 

Lloyd Triestin (fostul Lloyd Austriac) a făcut obiectul unor discuţii la nivel 
diplomatic pe marginea reluării activităţii în porturile româneşti după terminarea 
primei conflagraţii mondiale. Printr-o notă verbală adresată Ministerului Afacerilor 
Străine în martie 1920, Legaţia Italiei a solicitat ca societatea Lloyd Triestin să fie 
recunoscută în drept şi în fapt ca succesoarea fostei societăţi Lloyd Austriac ale 
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cărei bunuri, drepturi şi interese existente în România erau în proces de lichidare. 
Misiunea diplomatică italiană la Bucureşti a mai susţinut că Lloyd Austriac a 
încetat să mai fie o societate dintr-un stat fost inamic încă din ianuarie 1919, 
anterior decretului lege nr. 1546 din 12/ 25 aprilie 1919, care revoca toate 
concesiunile acordate de statul român acestei societăţi34. 

Prin schimbarea firmei sociale în Lloyd Triestin la Tribunalul Comercial 
Italian din Trieste se aprecia că noua societate era „o persoană morală având sediul 
principal la Triest, oraş încorporat Italiei după război, şi că naţionalitatea italiană 
fiindu-i recunoscută de autoritatea judecătorească italiană, era necesar să 
beneficieze de drepturile vechii societăţi de navigaţie35. Din punct de vedere legal, 
concesiunea acordată companiei Lloyd Austriac de statul român nu putea fi 
revocată, întrucât societatea nu se desfiinţase, ci îşi schimbase doar naţionalitatea, 
păstrându-şi personalitatea juridică şi toate drepturile şi obligaţiile vechii societăţi. 
În consecinţă, Legaţia Italiei a solicitat acordarea societăţii triestine de drepturi de 
„folosinţe provizorii a imobilelor şi instalaţiunilor pe care vechea societate 
austriacă le poseda în porturile noastre dunărene”, cu atât mai mult cu cât la acea 
dată Lloyd Triestin şi Societa dei Servici Marittimi erau singurele societăţi străine 
care îşi reluaseră activitatea pe Dunăre36. 

Rezolvarea acestei chestiuni se impunea cu atât mai mult cu cât M.L.P., în 
urma intervenţiei însărcinatului cu afaceri al Italiei şi în dorinţa de a crea facilităţi 
pentru o firmă care-şi reîncepea activitatea pe Dunăre, a pus la dispoziţia societăţii 
Lloyd Triestin, în mod provizoriu şi sub condiţia de a fi restituite la cerere, 
clădirile, instalaţiile şi magaziile fostului Lloyd Austriac, sub rezerva formală că 
Guvernul României nu înţelegea prin acea „înlesnire vremelnică” a emite 
prejudecăţi în privinţa naţionalităţii Lloyd Triestin faţă de bunurile vechii societăţi 
austriece şi nici caracterului acestor bunuri faţă de tratatele încheiate şi faţă de 
„legile excepţionale de războiu luate de Statul Român în contra bunurilor şi 
drepturilor inamice”37. 

Chestiunea companiei Lloyd Triestin a rămas în acest stadiu până în cursul 
anului 1922, când Legaţia Italiei la Bucureşti a protestat contra deciziei 
Ministerului Justiţiei din România de a nu se recunoaşte ca fiind italiene decât 
acele societăţi care puteau dovedi că au fost considerate ca atare încă dinainte de 
Marele Război. Cererea Legaţiei italiene în România a fost din nou supusă 
Consiliului Consultativ, care a răspuns în ianuarie 1925 că, pentru a înlătura orice 
interpretare a articolelor din Tratatul de Pace (la care se referea nota italiană) şi 
„fără prejudiciul consideraţiunilor expuse în comunicările anterioare”, Guvernul 
României şi-a impus ca punct de plecare al examinării chestiunii ipoteza că 

                                                 
34 AMAE, fond Problema 68, Volumul Italia 1886–1942, f.n. Referat Direcția Tratate din 

cadrul Ministerului de Externe. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Ibidem. 
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transferarea drepturilor şi obligaţiilor fostei societăţi austriece către actuala 
societate Lloyd Triestin s-a făcut după toate regulile şi prevederile Tratatelor de 
Pace şi astfel societatea actuală se afla în situaţia juridică expusă în nota italiană38. 

În pofida acestor neajunsuri de natură juridico-administrativă, în septembrie 
1922 vapoarele societăţii Lloyd Triestin şi-au reluat navigaţia în porturile româneşti 
în cadrul rutelor denumite Levante Celera „A” şi Levante Celera „B”. Primul 
itinerariu cuprindea următoarele repere portuare: Trieste, Veneţia, Brindisi, St. 
Quaranta, Corfu, Pireu, Dardanele, Cospoli, Burgas, Varna, Constanţa şi Sulina. 
Levante Celera „B” conecta porturile Trieste, Veneţia, Brindisi, Corfu, Pireu, 
Dardanele, Constantinopol, Constanţa şi Sulina. Navele companiei aveau opriri 
facultative în porturile Burgas şi Varna încă din anul 192339. 

În perioada 1920–1924, în portofoliul de exploatare al societăţii italiene 
Lloyd Triestin am identificat opt pacheboturi care aveau escale şi în porturile 
româneşti, a căror mişcare a fost atent notificată Secretariatului General al 
Comisiei Europene a Dunării pe diverse probleme de interes care priveau navigaţia. 
Principalele bastimente ale companiei din Triste erau: „Celio”, „Carniolia”, 
„Dalmatia”, „Adria”, „Gorizia”, „Graz”, „Palacky” şi „Baron Beck”40. 

Corespondenţa agenţiilor societăţii Lloyd Triestin cu autorităţile Comisiei 
Europene a Dunării s-a referit în principal la motivele pentru care aceste nave au 
avut întârzieri la sosirea în porturile româneşti, chestiuni referitoare la pilotaj sau 
referitoare la taxe. Exemplificative sunt câteva situaţii. În 1920, agenţia din Galaţi 
a societăţii transmitea Comisiei cu sediul la Galaţi clarificări privind situaţia 
vapoarelor sale „Palacky” şi „Baron Beck”. Un alt exemplu îl constituie 
problemele înregistrate de pachebotul „Celio”, care a înregistrat o întârziere de 
circa 24 de ore la sosirea în portul Sulina în iunie 1921. Elemente referitoare la 
întârzierea vaporului „Gorizia”, comandat de căpitanul Piccoli Ernesto, au fost 
menţionate Comisiei Europene a Dunării printr-o adresă din 25 noiembrie 1922. 
Detalii privind operarea în porturile româneşti a vapoarelor „Dalmatia” şi „Adria”, 
ca şi cele privind întârzierea pachebotului „Carniolia”, comandat de căpitanul 
Mareglia Moldo, au făcut actul unor noi informări ale societăţii triestine către 
autorităţile comisiei internaţionale. Pilotarea defectuoasă a vaporului „Graz” de 
către unul dintre piloţii societăţii pe ruta de întoarcere de la Galaţi la Sulina a fost 
semnalată la 1 ianuarie 192441. Anexat informărilor referitoare la întârzierile 
vaselor Lloyd Triestin erau transmise către Comisia Europeană a Dunării şi 
procese-verbale întocmite de comandanţii acestora, documente vizate de 

                                                 
38 Ibidem. 
39 Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale ale României [în continuare se va cita: 

SJAN Galaţi], fond Comisia Europeană a Dunării, partea structurală Secretariatul General, 1920–
1924, vol. 121, ff. 98–99 și 104. 

40 Ibidem. 
41 Ibidem, vol. 106, ff. 5, 9, 28, 30–31, 37, 47, 54. 
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Consulatul Italiei de la Brăila. Societatea de navigaţie Lloyd Triestin exploata o 
nouă rută în anul 1929, care includea porturile: 

� la plecare: Trieste, Fiume, Veneţia, Bari, Brindisi, St. Quaranta, Corfu, 
Pireu, Volo, Salonic, Cospoli, Varna (facultativ), Constanţa, Sulina, Galaţi, 
Brăila; 

� la sosire: Brăila, Galaţi, Sulina, Constanţa (facultativ), Burgas, Cospoli, 
Salonic, Volo, Pireu, Patrasso, Brindisi, Ancona şi Veneţia42.  

 
Documentele arhivistice relevă că ruta dunăreană a societăţii Lloyd Triestin a 

rămas neschimbată şi în anii 1930–193143. Societatea Lloyd Triestin a fuzionat cu 
companiile Sitmar şi Societatea Maritimă Italiană în cursul anul 1932, dezvoltând 
un serviciu cu vapoare din Marea Mediterană până în Extremul Orient. După 
fuziune, porturile româneşti de la Dunăre şi Marea Neagră erau incluse în ruta 
Adriatica – Dunăre, ele având o structură aproape similară celor din perioada 
1930–1931. Flota Lloyd Triestin a numărat opt pacheboturi, care frecventau 
porturile româneşti, pe parcusul anului 1932, respectiv: „Celio”, „Bulgaria”, 
„Aventino”, „Quirinale”, „Praga”, „Abbazia”, „Merano” şi „Gastein”. În iulie 1933, 
compania mai opera în porturile româneşti cu vasele „Celio”, „Bulgaria”, „Aventino”, 
„Quirinale”, la care s-a adăugat şi „Campidoglio”. În august acelaşi an, pe linia 
Adriatica – Dunăre şi-au făcut apariţia şi pacheboturile „Adria” şi „Carnaro”44.  

Serviciile poştale efectuate de vasele companiei Lloyd Triestin în Marea 
Neagră şi Marea Mediterană au fost preluate de vasele Societăţii Anonime de 
Navigaţie din Veneţia – Adriatica în intervalul 1937–1939. Pachebotul 
„Campidoglio”, aparţinând societăţii veneţiene, efectua curse regulate, care aveau 
şi regim poştal, pe ruta ce includea porturile Genova, Livorno, Napoli, Messina, 
Catania, Pireu, Istanbul, Varna, Burgas, Constanţa, Sulina, Galaţi şi Brăila. Varna 
şi Burgas erau prevăzute pentru opriri facultative. La revenire, ruta includea 
facultativ şi portul Salonic. În anul 1939, ruta companiei Lloyd Triestin era 
deservită de patru pacheboturi şi includea porturile Trieste, Fiume, Veneţia, Bari, 
Brindisi, Pireu, Istanbul, Constanţa, Sulina, Galaţi şi Brăila45. 

În linii mari, istoria companiei Lloyd din Triste s-a confruntat cu cea a 
intereselor statelor în componenţa căruia s-a aflat portul de la Marea Adriatică şi a 
întâmpinat concurenţa celorlalte mari puteri europene la Dunărea de Jos, mascate 
prin evoluţia societăţilor de navigaţie aflate în sfera de interes a cabinetelor 
occidentale. 

 
 
 

                                                 
42 Ibidem, vol. 329, f. 187. 
43 Ibidem, ff. 194 și 208. 
44 Ibidem, ff. 218, 224, 233–234, 313 și 314. 
45 Ibidem, vol. 405, ff. 16 şi 47–51. 
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THE INTERESTS OF THE LLOYD NAVIGATION COMPANY  
FROM TRIESTE TO THE LOWER DANUBE  

(Abstract) 

For economic and business historians, the Russian–Turkish Peace of Adrianople 
(1829) marks the true beginning of market competition on the Danubian hinterland. During 
the 19th century and the first half of the next century, the Danubian and the Northern Black 
Sea areas had been the largest producers of grain in Europe. Starting from these premises, 
this paper analyses the main aspects related to rivalry from the Great Powers and Austria’s 
company in the battle of integration in the international grain deposit-ports. This rivalry 
contributed to the establishment of the Austrian Lloyd’s navigation house which competed 
with other foreign companies. In addition to the economic benefits achieved from its 
shipping activities, the Austrian company had access to detailed information on various 
fields from the Romanian ports. At the end of the first part of the 20th century, the 
Romanian cereals trade that ruled for a century, will lose field for the trade with oil. For 
references I’ve been using and working with relevant bibliographies, statistical publications 
and scripts from The National Archives of Romania, Galaţi Branch, The European 
Commission of the Danube Fund. 
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