Tramvaiul cu cai din Timi oara
Valul industrializ rii din a doua jum tate al secolului XIX-lea a adus schimb ri profunde
în structura urbanistic al ora ului Timi oara. Aceast dezvoltare s-ar fi oprit îns prematur
dac nu s-ar fi g sit solu ii pentru un transport urban rapid i ieftin între punctele îndep rtate a
localit ii. Omnibusele, birjele i c ru ele nu mai f ceau fa la cerin ele crescânde, respectiv
întâmpinau greut i i din cauza drumurilor pu in carosabile.
Având ca exemplu reu ita altor ora e din Europa care au optat pentru tramvaiul cu cai –
primul dintre ace tia fiind Parisul înc din 1854 – conduc torii urbei noastre au optat pentru
rezolvarea problemei prin aplicarea “ inei de fier” pe str zile Timi oarei, folosindu-se la
început trac iunea animal . Ca urmare, la 3 noiembrie 1867 a luat fiin o societate pe ac iuni
pentru construirea unei linii ferate cu trac iune animal , în scopul facilit rii transportului de
persoane i m rfuri, pe distan ele între suburbiile Fabric, Cetate i Iozefin, pân la gara C ilor
Ferate. Printre fondatorii societ ii se num ra îns i primarul ora ului, domnul Carol Küttel, ca
pre edinte.
La data de 12 februarie 1868, societatea prezint cererea – înso it de planurile de
construc ie i statutele necesare – pentru acordarea concesiunii de construc ie. Cererea a fost
aprobat în edin a Consiliului Municipal la data de 20 februarie. Faptul c firma J.Krammer &
A.Herzberg din Budapesta a prezentat o contra-ofert pentru construc ia liniei ferate urbane, s-a
dovedit benefic . Societatea timi orean a trebuit s admit modific ri în favoarea ora ului,
cum ar fi reducerea concesiunii de la 50 de ani la 40, sau acceptul de a suporta 25 % din
cheltuielile de construc ie i de între inere a podurilor peste care urma s treac linia
tramvaiului cu cai.
În luna aprilie a anului 1869, conducerea lucr rilor de construc ie a liniei a fost
încredin at inginerului – de origine elve ian – Enric Baader, care a devenit i directorul
societ ii. Mai întâi s-a executat tronsonul de linie dintre Cetate (pia a Sf.Gheorghe) i Fabric
(osp t ria „Regina Englez ”). Probele tehnice ale acestei por iuni de linie au avut loc în
prezen a delegatului ministerului de resort în ziua de 8 iulie 1869, data la care s-a i predat
circula iei.

Ing. Enric Baader,
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Pân în luna octombrie 1869 s-a prelungit acest tronson pân -n pia a Prin ul Turcesc din
cartierul Fabric, respectiv s-a realizat tronsonul dintre Cetate i osp t ria „La omul s lbatic” din
cartierul Iozefin. Continuarea liniei pân la gara c ilor ferate din Iozefin s-a putut termina abia
în anul 1871, dup ce podul vechi de peste Bega a fost înlocuit. Probele tehnice ale acestei
por iuni de linie au avut loc la data de 29 septembrie 1871. De i au mai existat câteva planuri de
extindere a liniei de tramvai cu cai (spre pia a Unirii, spre Calea Buzia ului, spre cartierul
Elisabetin, etc.), din cauza unor probleme financiare, nu s-au mai construit alte linii pân la
electrificarea din 1899.

Linia ferat a tramvaiului cu cai
Traseul (cu denumirile str zilor de ast zi): Gara de Nord – Str.G rii – Str.D.Bolintineanu –
Podul Eroilor (ELBA) – Str.I.V c rescu – B-dul 16 Decembrie 1989 – P- a Al.Mocioni (Küttel)
– P- a Sf.Maria – Podul Traian – P- a Huniade – Str.C.Telbisz – P- a Sf.Gheorghe – Str.
Proclama ia de la Timi oara – Str.T.Groz vescu – prin Parcul Copiilor – peste „Podul pentru
lemne” (care nu mai exist ) – prin Parcul Poporului – B-dul 3 August 1919 – P- a Roman –
Str.Bonnaz – (prin curtea unei case) P- a A.Vlaicu – Str.T.Maiorescu – P- a Prin ul Turcesc
Primele 21 vagoane de persoane ale tramvaiului cu cai au fost procurate de la Fabrica de
Vagoane din Viena, la pre ul de 1.755 forin i (primele 11), respectiv 1.673 forin i (ultimele 10).
Atât cutia cât i trucul acestor vagoane era din lemn, rigidizate prin corniere de o el, iar
suspensia era asigurat prin arcuri din foi de o el. La capete aveau câte o platform deschis , pe
unde se urca i se cobora i unde erau plasate frânele de mân cu pârghie. Lungimea cutiei a
fost de 4,3 metri, l imea de 1,9 metri, iar distan a dintre osii era de 1,9 metri. Aveau câte 16
locuri de ezut, iar iluminatul pe timp de noapte s-a asigurat cu l mpi de petrol, aplicate în
tavan, la ambele capete ale vagoanelor.

Tramvai cu cai în P- a Sf.Gheorghe
(Cl direa din dreapta este fosta Biseric a Seminarului, demolat în 1906)
Din p cate, nici un vagon din parcul tramvaielor trase de cai, care circulau odat prin
Timi oara, nu s-a p strat. În anul 1994, cu ocazia preg tirilor pentru aniversarea a 125 de ani de
la punerea în func iune al primului mijloc de transport pe in , s-a reconstruit pe baza unor
fotografii i descrieri, un vagon pentru trac iunea animal . Pentru a-i asigura a fiabilitate mai
mare, trucul acestui vehicol este de construc ie metalic – acesta fiind singura deosebire
esen ial fa de vagoanele originale.
Tramvaiul cu cai este piesa de baz al muzeului de tramvaie din cadrul Regiei Autonome
de Transport din Timi oara (B-dul Take Ionescu 56) i de regul este “scos la plimbare” pe
str zile ora ului cu ocazia unor s rb torilor însemnate din municipiu.
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Tramvaiul cu cai din Timi oara
pe str zile ora ului cu ocazia anivers rii
a 130 de ani de la punerea în func iune – în 1999

