
 

Motto: 

Legea nr. 129/1996 privind transportul pe caile ferate romane                                                                              

(În vigoare de la 29.11.1996 până la 07.07.1998) 

Art. 2. 

Transportul public feroviar constituie, prin natura sa, un sector strategic, de interes naţional, reprezintă un 

serviciu esenţial pentru societate, … şi îndeplineşte sarcini specifice pentru nevoile de apărare a ţării. 

 

Putina geografie militara 

 “Apararea Carpatilor se facea in conditii de mare inferioritate strategica pentru noi. Toate avantajele, 

trase din forma geografica a frontierei romane, trecusera de partea inamicului; toate desavantajele erau acum de 

partea Romanilor. Dusmanul se gasea acum inauntrul arcului carpatic, bucurandu-se de avantajul manevrei pe 

linii interioare. Trei cai ferate, intinzandu-se ca niste coarde ale arcului, una in lungul vaei Oltului, alta in valea 

Tarnavei si cea de-a treia in valea Muresului, formau linii de comunicatie directa, care permiteau deplasari 

repezi de trupe dela un punct la altul al frontului carpatic.  O alta linie mergea paralel cu muntii Moldovei, la 30 

– 40 km departare de frontiera.  

Romanii se gaseau pe linia exterioara a arcului carpatic, avand la dispozitie o singura linie ferata, cu un 

traiect format din zigzaguri, care marea distanta intre punctele de pe frontiera, la cifre fantastice. Astfel, de ex. 

distanta intre punctele Turnu-Rosu si Predeal era prin Ardeal, de o lungime de circa 140 km, pe linia directa a 

Fagarasului. Aceias calatorie, facuta cu trenul romanesc, trebuia sa treaca prin Piatra-Olt, Pitesti, Chitila, 

Ploiesti, pe o distanta de peste 400 km. Acelas lucru pentru toate celelalte puncte.  

Intr-un razboiu de miscare, ca acesta, cand linia hotarului nu putea fi ocupata in toata intinderea de un 

cordon neintrerupt de trupe, era evident, un avantaj imens sa-ti poti deplasa trupele cu mai mare iuteala decat 

adversarul, fie pentru a te apara, fie, mai cu seama, pentru a da atacuri prin surprindere.  

Lipsa de pregatire a Romaniei pentru eventualitatea unui razboiu impotriva Austroungariei, se manifesta 

din nou printr-o enorma inferioritate strategica. Ea ne va fi fatala in desfasurarea apararii Carpatilor.” 
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