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REZUMAT. Lucrarea prezintă date istorice şi tehnice privind descoperirea primului zăcământ de gaze 

naturale la Sărmăşel, lângă Turda, în anii 1908/1909 şi extinderea utilizării acestora. Campaniile de 

promovare a gazului metan (anii 1930-1940) în care un rol principal l-a avut inginerul C.I. Motaş, au avut ca 

rezultat extinderea retelei de transport şi distribuție a gazelor naturale, Prin finalizarea în 1942 a conductei 

magistrale de gaz metan de la Noul Săsesc la Braşov, această nouă materie primă şi valoros combustibil a 

ajuns la Braşov, dar şi la fabricile de la Fărăgaş şi Ucea. 
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ABSTRACT. The paper presents historical and technical data regarding the discovery of the first natural gas 

deposit in Sărmășel, near Turda, in the years 1908/1909 and the extension of natural gas uses. The 

campaigns for the promotion of natural gas (1930-1940), in which engineer C.I. Motaș was mainly involved, 

had as result the expansion of the natural gas transmission and distribution network. By completing in 

1942 the natural gas pipeline from Noul Săsesc to Brașov, this new raw material and valuable fuel reached 

Brașov, but also the factories from Fărăgaș and Ucea . 
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1. INTRODUCERE 

In anul 1919 s-au împlinit o sută de ani de la 

descoperirea gazelor naturale la Sărmăşel, lângă 

Turda. Primii ani de la descoperirea gazelor naturale 

au fost ani în care gazul s-a folosit local, de către 

mici firme de exploatare, ca apoi, prin cercetările 

avansate din domeniul chimiei şi tehnologiei să se 

ajungă la multiple aplicaţii. 

Datorită proprietăţilor lor specifice, extracţia şi 

utilizarea gazele naturale s-a amplificat şi diver-

sificat continuu, ajungând azi unul din combustibilii 

de bază ai mixului energetic. 

Faţă de puterea calorică a cărbunelui (lignit, 

huilă, antracit) de ordinul 8000-4500 kcal/kg, sau a 

produselor de petrol (păcură, motorină, benzină) de 

ordinul 9200-10200 kcal/kg, gazele naturale (libere 

sau associate) au o putere calorică comparabilă, de 

ordinul 8000-11000 kcal/kg [1]. Dar ceea ce le face 

mai atractive este impactul asupra mediului, mult 

mai redus în cazul gazelor naturale. 

Prognozele energetice pentru anii 2040 – 2050 

prevăd că în mixul energetic va fi prezent, alături de 

sursele de energii regenerabile, şi gazul metan în 

proporţie considerabilă [2]. 

Lucrarea de faţă urmăreşte să puncteze unele din 

eforturile de început ale exploatării şi utilizării 

acestei bogate resurse naturale din zona Transilvană 

a României. 

Se prezintă date istorice şi tehnice din perioada 

de început a dezvoltării reţelei de gaz metan, date 

privind eforturile de promovare a gazului metan din 

perioada 1930-1940, care au condus la realizarea şi 

finalizarea în 1942 a conductei magistrale de la Noul 

Săsesc la Braşov. Sunt astfel create condiţiile pentru 

alimentarea cu gaz metan a fabricilor din zonă şi 

pentru dezvoltarea reţelei de gaze spre Bucureşti. In 

acest demers, sunt relevante acţiunile întreprinse de 

inginerul I.C. Motaş. 

2. DESCOPERIREA PRIMULUI 

ZĂCĂMÂNT DE GAZE NATURALE  

LA SĂRMĂŞEL ÎN 1908 

Descoperirea primului zăcământ de gaze naturale 

la Sărmăşel, Mureş [1], a fost valorificată rapid prin 

instalarea sondei Nr. 1 (2 februarie 1908) şi apoi a 

sondei Nr. 2 (26 noiembrie 1908). Data de 22 aprilie 

1909 marchează descoperirea primului zăcământ 
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comercial de gaz metan, exploatat cu un debit de 

912.124 m
3
/h, la o presiune de 100 at. 

In anul 1910 începe construcţia unei conducte de 

transport a gazelor naturale, astfel că anul 1914 

marchează finalizarea primei conducte de transport 

gaze naturale din Europa, cu o lungime de 55 km, de 

la Sărmăşel la Turda. 

In anul 1915 ia fiinţă societatea Ungarische 

Erdgas Gesellschaft (UEG), care avea ca obiect de 

activitate explorarea, forarea, exploatarea, transpor-

tarea şi distribuirea gazelor naturale din bazinul 

Transilvan. 

După Marea Unire, în anul 1925, este fondată 

Societatea Naţională de Gaz Metan - SONAMETAN 

care preia în anii următori activele UEG. 

In transportul şi utilizarea gazelor naturale, un rol 

important l-a avut finalizarea construcţiei în anul 

1928 a staţiei de comprimare a gazelor de la 

Sărmăşel, dotată cu 3 motocompresoare orizontale. 

De remarcat că denumirea de gaz metan a 

înlocuit-o pe cea de gaze naturale, având în vedere 

compoziţia preponderentă de metan în gazele 

naturale din Transilvania (Tabelul 1). 

 
Tabelul 1. Compoziţia în procente a gazelor naturale din 

Transilvania (1933) [1] 

Componenţi Sărmăşel Bazna Copşa 

Mică 

Saroş Botorca 

Sd.1 

CH4  99,18 97,9 99,15 98,51 99,88 

C2H2   1,5  0,8  

CO2  0,07 0,6    

O2  0,15  0,15 0,2  

N2  0,6  0,6 0,49  

H2      0,12 

 

Primele utilizări ale gazului metan au fost cele de 

combustibil pentru încălzirea locuinţelor şi menaj şi 

combustibil pentru conversia termomecanică. 

Astfel, Prima Fabrică de Sticlă cu Gaz Metan din 

Mediaş (1919) folosea gazul metan pentru încălzirea 

halelor fabricii, încălzirea cuptoarelor de topire 

pentru obţinerea sticlei şi obţinerea forţei motrice cu 

motoare termice (unul de 24 CP, două de 40 CP şi 

altul de 135 CP). 

Apoi, utilizarea gazului metan s-a extins, ca 

materie primă pentru industria chimică. 

Fabrica de Amoniac/ Nitrogen/ de la Târnăveni 

(1937) folosea pentru obţinerea amoniacului 

hidrogenul obţinut din gaz metan, la o capacitate de 

1.5-2 t/zi. 

Fabrica de Negru de Fum de la Copşa Mică 

(1938) obţinea negru de fum prin cracarea gazului 

metan, înlocuind negrul de fum de acetilenă. Negrul 

de fum era folosit la fabricarea anvelopelor, a 

lacurilor negre, a bateriilor electrice. 

Fabrica de Amoniac /Nitramonia/ din Făgăraş 

(1938), asemănător Fabricii Nitrogen de la Târnă-

veni, producea amoniac la o capacitate de 8 t/zi 

Uzina Chimică la Ucea (1942), cu o capacitate 

mai mare, era prevăzută cu o instalaţie de amoniac, o 

instalaţie de acid azotic diluat şi concentrat, o 

intalaţie de azotat de amoniu şi cu linii de pulberi şi 

explozivi. 

Extinderea utilizării gazului metan s-a făcut prin 

campanii de promovare duse de firmele de ex-

ploatare a gazelor naturale. 

3. CAMPANIA DE PROMOVAREA A 

GAZULUI METAN DIN ANII 1930 

Campania de promovare a gazului metan, lansată 

de firma SONAMETAN în anii 1930, a dus la 

creşterea numărului de localităţi alimentate cu gaz, 

implicit, la creşterea numărului de consumatori şi de 

utilizări. 

In introducere la lucrarea sa Gazul metan – 

Combustibilul indigen ideal în variatele lui 

întrebuinţări (menaj şi industrie), publicată în 1935 

(Fig. 1), I.C. Motaş subliniază scopul lucrării: de a 

expune în mod documentat întrebuinţărilor gazului 

metan, în industrie şi menaj, în comparaţie cu alţi 

combustibili utilizaţi în România şi în străinătate [3]. 

Autorul arată că „.... Sunt puţine ţări care dispun 

ca ţara noastră, de toate felurile de combustibili: 

lemne, cărbune, păcură şi gaze naturale, toate de 

calitate superioară şi în cantităţi enorme.... Rezulta-

tul este că publicul consumator de la noi beneficiază 

de cele mai reduse preţuri la combustibili”[3]. 
 

 
 

Fig. 1. Coperta lucrării lui I.C. Motaş, 1935 [3]. 
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Sunt aduse argumente convingătoare privind 

prioritatea utilizării gazului metan drept combustibil: 
 Gazul metan folosit drept combustibil are 

calităţi superioare: este uşor de mânuit, crează o 
incălzire rapidă, nu produce funingine, praf sau 

cenuşă. 

 Pentru industrie, gazul metan este valoros, 
fiind mult mai ieftin decât alţi combustibili, este uşor 

manevrabil, nu necesită depozite de combustibili. 
 Dovava concludentă este eficienţa gazului 

utilizat în industrie şi în menaj la Sighişoara, la 
Sibiu. 

4. CAMPANIA DE PROMOVARE 

A GAZULUI METAN LA BRASOV 

După introducerea gazului metan la Sibiu în 

1937, I.C. Motaş desfăşoară o campanie intensă de 
promovare a utilizării gazului metan şi de extindere 

a reţelei de distribuţie, prin construirea conductelor 

de transport gaz metan către Cluj şi către Braşov 
In lucrarea Problema introducerii gazului metan 

în Braşov, C.I. Motaş [4] pledează pentru 
introducerea reţelei de gaz metan mai întâi în Brasov 

şi apoi în Cluj, menţinând o serie de argumente: 
 

 
 

Fig. 2. Coperta lucrării lui I.C. Motaş, 1937 [4]. 

 

A1. Braşovul este un centru industrial mult mai 

important decât Clujul. 
• Aici s-au instalat fabrici care lucrează pentru 

apărarea naţională (prezenţa industriei de 

armament); 
• Multe din intreprinderi sunt puse în funcţiune 

în imprejurimi. Pentru aceste fabrici, gazul metan 

este „o chestiune de existenţă”; 
• Intreprinderile pot funcţiona şi noapte, în timp 

de pace sau de război ; 

• Conductele de gaz metan fiind îngropate, 

alimentarea cu gaz metan nu va putea fi întreruptă ca 

în cazul căilor ferate, în care ar fi împiedicată 
aprovizionarea cu combustibil. 

A2. Braşovul este situat în mijlocul ţării, uşor de 
apărat, faţă de Cluj, care se află spre graniţa de vest. 

A3. De-a lungul conductei există zone prielnice 
pentru organizarea unor noi industrii, spre deosebire 

de zona Sărmăşel – spre Cluj, unde zona este 

deluroasă şi lipsită de apă. 
A4. Din punct de vedere social, la acest com-

bustibil vor avea acces nu numai clasele bine situate. 
A5. Braşovul se doreşte a fi „un oraş climateric”, 

în afară de a fi un centru industrial: doreşte să aibă o 
atmosferă lipsită de fum, să aibă străzi şi curţi cu 

igienă exemplară, să aibă pădurile din împrejurimi. 
Sunt analizate şi dificultăţile care stau în calea 

aducerii la Braşov a gazului metan. Există dificultăţi 
de construcţie: 

o Sunt necesare noi sonde în câmpurile de gaz; 
o Trebuie construită o conductă de transport de 

aprox. 140 km, din oţel cu Φ> 300 mm, care să lege 
oraşul cu câmpul de sonde; 

o Trebuie construită o reţea de distribuţie în 
oraş şi în împrejurimi. 

Pe lângă necesarul de materiale - 840 vagoane de 

tevi Mannesmann, 600 vagoane de tevi pentru 
conductele de distribuţie (100 km), alte materiale 

(piese de racord, regulatoare de presiune, robineţi, 
iută, bitum, etc.) - este necesară construirea unei linii 

telefonice de-a lungul conductei. 
I.C. Motaş este conştient de situaţia belicoasă din 

acea perioadă - subliniază că anul 1937 era un an 
dificil financiar, se simţea presiunea izbucnirii unui 

război în Europa şi taxele de import pentru achizitia 
materialelor au crescut (de la 1.8 lei/kg de ţeavă, în 

1937 au ajuns la 14 lei/kg). Aceasta face ca valoarea 
investiţiei să ajungă la o jumătate de milion lei, faţă 

de 200 miloane lei cât ar fi costat în 1934. 
Sunt analizate şi riscurile în realizarea investiţiei: 

o Rentabilitatea poate fi mai redusă şi chiar 
societatea pusă în pericol dacă consumul de gaz 

metan la Braşov ar fi sub 50-60 mil. m
3
 (ex. Turda, 

Câmpia Turzii şi Uioara); 
o Există riscul concurenţei acestui tip de 

combustibil cu păcura - Braşovul este în apropiere 
de câmpurilor de petrol din Câmpina – Ploieşti. 

Aceste riscuri pot fi depăşite prin sprijin de la stat 
şi de la Primăria Braşov. 

Ajutorul de stat - Este necesară scutirea de taxe de 
import pentru ţevile reţelei de transport şi distribuţie. 

Argumentul adus este legat de facilităţile făcute de stat 
pentru introducerea electricităţii la sate. Pentru 

electrificarea rurală s-au plătit din Casa Statului toate 
investiţiile şi s-a permis importul de materiale cu 

scutire de taxe vamale. Statul a luat asupra sa plata unei 
părţi din costul curentului electric. 
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Sprijinul Primăriei Braşov - Primăria Braşov 
are beneficii şi de aceea nu ar trebui să ceară 
redevenţe sau taxe asupra consumului de gaz metan. 
Pentru industria din Braşov – este important ca să 
întrebuinteze cât mai rapid gazul metan. 

Dr. Ing. I.C. Motaş afirma în 12 decembrie 1937: 
....„Nu văd dece statul să procedeze altfel atunci 

când este vorba de încălzit şi forţă motrice pentru 
populaţie, şi când se ştie că gazul procură populaţiei 
un standard de viaţă ridicat”. 

....„Nu văd dece statul nu şi-ar putea valorifica 
averea sa, subsolul de gaz metan, şi dece nu ar 
putea ajuta societatea de gaz, în care este interesat 
cu 80 % de capital”. 

....„Este mai puţin importantă nevoia populaţiei 
de a nu sta în frig, decât de a se lumina cu 
electricitate? Cred că nu!”. 

....„Astfel, am putea , sper, cu bunăvoinţa 
tuturor, să serbăm în toamna anului 1939, intro-
ducerea gazului metan la Braşov şi odată cu ceasta 
şi începerea unei epoci de dezvoltare, fără seamăn, 
a frumoasei Ţări a Bârsei”. 

5. URĂMĂRILE CAMPANIEI DE 
PROMOVARE A GAZELOR 
NATURALE 

Deşi cu întârziere, campania de promovarea a 
gazelor naturale a avut succes! 

Încă din 1938 Ministerul Apărării Naționale 

sesizează Societatea Națională de Gaz Metan privind 
construirea unui grup de fabrici în zona Braşov – 

Făgăraş care interesează apărarea națională, pentru 
care solicită un proiect de alimentare cu gaz metan , 

cu detalierea pe o hartă a amplasării conductei de 
gaz metan şi a centrelor de distribuție. 

Ca răspuns, Societatea SONAMETAN prezintă 
planul conductei de gaz Mediaș-Brașov, care se 

intenționa să fie executat în primăvara anului 1939. 
Pentru conducta spre Ucea se propune proiectul unui 

branșament de 45 km de conductă de gaz metan spre 
Ucea; cu traseul de la Cincul prin Șomartin, Arpașul de 

Jos, pe lângă Ucea și de acolo încă 20 km spre munte. 
Intervine războiul cu multiple greutăţi în finanţare, 

în aprovizionare (totusi, 90.000 kg de ţevi de oţel 
sosesc în ţară încă din decembrie 1939). Sunt şi multe 

alte piedici - concentrarea personalului, rechizițio-

narea vehiculelor, restricţii legislative (existența legii 
din 7 Mai 1938,prin care se interzicea distribuirea 

gazului metan prin societatea Sonametan), erori de 
proiectare, vremea deosebit de neprielnică. 

Aprobarea construcţie conductei de gaz de la Noul 
Săsesc spre Braşov a fost dată abia în 1942, prin 
Legea 234 / 26.03.1942 [5], prin care se aproba Actul 
de concesiune şi Caietul de sarcini privitor la 
Introducerea, distribuţia şi vânzarea gazului metan 

pe teritoriul municipiului Braşov cu Nr. 6590/ 
3.03.1942 [6], încheiat între Primăria Braşov şi 
Societatea Naţională de Gaz Metan din Bucureşti. 
Actul este semnat de N.G.V. Gologan - Primarul 
Braşov şi I.C. Motaş - Director general 
SONAMETAN. 

Eforturile de promovare a utilizării gazului metan 

au dus la creşterea numărului de localităţi alimentate 

cu gaz, şi implicit, la creşterea numărului de 

consumatori. Reţeaua de transport si distribuţie a 

gazului se diversifică: 

 In 27 octombrie 1936 – se finalizează 

instalarea conductei la Sibiu; 

 In 5 iunie 1937 – gazul ajunge la Ocna Mureş; 

 In 23 februarie 1941 – gazul ajunge la Fabrica 

Nitramonia din Făgaraş; 

 La 13 iulie 1942 începe distribuirea gazului 

natural în Braşov; 

 La 23 decembrie 1942 începe distribuirea 

gazului natural în Făgăraş. 

Imagini din perioada construcţie reţelei de 

transport a gazului metan sunt prezentate în Fig. 3 

şi-Fig. 4. 
 

 
 

Fig. 3. Asamblarea în fir continuu a conductei înaintea 

poziționării în șanț [7]. 

 

 
 

Fig. 4. Traseu între Perşani şi Vlădeni, 

 conducta Noul Săsesc – Braşov, Iulie 1941 [7]. 



CREATIVITATE, INVENTICĂ, ROBOTICĂ 

 

Buletinul AGIR nr. 2/2020 ● aprilie-iunie 70 

In 1945 reţeaua de gaz metan includea, în 

conducta principală de la Noul Săsesc la Braşov, 

ramificaţii spre Fabrica de la Ucea, sucursala de la 

Făgăraş, fabrica Bod, Fabricile de la Zărneşti iar prin 

conducta spe Câmpina asigura legătura cu 

conductele de alimentare a Bucureştiului. 

5. CONCLUZII 

Perioada de peste o sută de ani de producere, 

transport, distributie şi utilizare a gazelor naturale 

în Romania a fost tumultoasă, plină de evenimente, 

cu valenţe multiple, care merită sa fie analizate, 

studiate şi promovate, pentru ca viitorul să 

înglobeze toate cunoştinţele trecutului şi să evite 

posibile erori. 

Lângă numele inginerului I.C. Motaş trebuie să 

fie adăugat numele primarul Braşovului N.G.V. 

Gologan, prin a căror eforturi comune s-a ajuns la 

introducerea la Braşov a gazului metan în 1942. 

Sunt necesare noi analize si studii privind 

impactul acestei resurse naturale asupra dezvoltării 

socio-economice din perioada 1945-1989. 
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