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Avînd în vedere avansarea îngrijătoare a stării de degradare, între martie 2002 şi august 

2008, şi faptul că amploarea acestui fenomen nu poate fi redată decît de compararea 

documentaţiei fotografice realizate în cele două momente semnalate şi deci numărul ridicat 

de imagini, studiul de faţă nu este ilustrat decît pe suport digital. 
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NOTĂ REFERITOARE LA STUDIUL DEDICAT PATRIMONULUI ARHEOLOGIC 

 

 Datorită specificului propriu patrimoniului arheologic, cu acordul şefului de proiect, s-a 

decis ca studiul de profil să fie elaborat la nivel local. 

 În acest scop a fost predată acestuia tema elaborată pentru studiul de fundamentare 

finalizat în anul 2002, urmînd să rezulte care dintre tipurile de date, informaţii şi interpretări sînt 

disponibile – fiind totuşi solicitate cele consemnate (în cele ce urmează) cu caractere pline. 

 

 Necesarul de informatii referitoare la siturile arheologice 

 A. Situri arheologice certe 

1. Delimitarea exacta – in spatiu (deci inclusiv ca adincime fata de nivelul de calcare al 

circulatiei apropiate) si in raport cu constructiile supraterane – a fiecarui sit arheologic din 

zona studiata; 

2. Stabilirea starii fiecarui sit arheologic din zona studiata, din punct de vedere al sarcinii 

arheologice: daca este sau nu descarcat de sarcina arheologica; 

3. Caracterizarea concisa – datare, inventar imobil, inventar mobil, stare fizica si alte aspecte 

relevante – a fiecarui sit arheologic din zona studiata; 

4. Enuntarea tuturor cercetarilor de specialitate efectuate pina in prezent pentru fiecare din 

siturile arheologice din zona studiata si a celor prevazute pentru viitorul apropiat; 

5. Enuntarea tuturor masurilor de protejare si de valorificare muzeala si cultural-turistica aplicate 

fiecarui sit arheologic din zona studiata; 

6. Ierarhizarea tuturor siturilor arheologice din zona studiata din punct de vedere al 

importantei stiintifice; 

7. Ierarhizarea tuturor siturilor arheologice din zona studiata din punct de vedere al potentialului 

turistic. 

 B. Situri arheologice potentiale 

1. Localizarea in spatiu – in raport cu constructiile supraterane; 

2. Enuntarea tuturor aspectelor cunoscute; 

3. Enuntarea ipotezelor existente in ceea ce priveste continutul stiintific si potentialul turistic.” 

 

 În orice caz, în studiul de faţă – în planşa 7 „Regimul juridic de protecţie conform Listei 

Monumentelor Istorice 2004” – sînt consemnate şi siturile arheologice clasate. 
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 Studiul de faţă reprezintă actualizarea celui omonim, dar elaborat pentru fundamentarea a 

ceea ce s-a întitulat „Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) privind reabilitarea şi revitalizarea zonei 

peninsulare a municipiului Constanţa”, finalizat în anul 2002, sub coordonarea asigurată de 

dr.arh. Dorin Ştefan, în calitate de şef de proiect. 

 În consecinţă, arealul abordat – aflat în nord-estul aşezării Constanţa şi delimitat, în nord-

vest prin bulevardul Ferdinand, în vest de o alee aflată în prelungirea străzii I.G. Duca şi, în rest, 

de Marea Neagră, fără însă să cuprindă şi aşa numitul „port vechi” – a fost inspectat vizual (în 

august 2008), rezultatele acestei investigaţii fiind consemnate într-o planşă aparte (08). 

 Decizia privind elaborarea acestei componente de documentaţie a fost determinată atît de 

motive de ordin metodologic – în acest fel fiind posibilă actualizarea în detaliu a studiului de 

fundamentare anterior – dar, în special, de constatarea că fondul construit istoric din zona în 

cauză este afectat – în continuare – de un proces de degradare ale cărui prime, dar îngrijorătoare 

efecte au fost identificate şi semnalate încă din anul 2002. 

 Trebuie subliniat însă că, dincolo de faptul că starea fizică nu trebuie să influenţeze 

evaluarea din punct de vedere cultural, unitatea potenţială a peninsulei din Constanţa nu este – 

deocamdată – ştirbită de acest proces de degradare. 

 Dar, acest lucru nu înseamnă că resursa culturală în cauză nu este periclitată. Dimpotrivă, 

de vreme ce, în mod vizibil, procesul de degradare s-a amplificat şi s-a intensificat, riscul de a 

pierde – iremediabil – valorile culturale respective se apropie vertiginos de punctul în care se va 

transforma într-un pericol grav. 

 

I. Elemente esenţiale din evoluţia aşezării (planşa 1) 

 

 Tomis / Kustendje / Constanţa este una dintre oraşele rezultate pe parcursul a două 

milenii din suprapunerea şi completarea reciprocă a principalelor straturi istorice care s-au 

succedat pe teritoriul extra-carpatic al României. Nucleul antic grec a fost probabil extins în 

perioada romană care, la rîndul ei, s-a perpetuat prin orizontul medieval pîna în epoca modernă 

în care aşezarea a cunoscut un ritm trepidant de creştere. 

 

 I.a. Orizontul antic si aşezarea medievală
2
 

 

 Situat peste un strat anterior databil în perioada 800 – 750 î.e.n., a cărui existenţă este 

atestată de cercetările arheologice
3
, orizontul antic al oraşului Constanţa debutează aproximativ 

în secolele al 7-lea şi al 6-lea î.e.n. prin procesul de colonizare grec căruia i se datorează aşezarea 

Tomis. Dispus, după toate probabilităţile, în partea de nord-est a peninsulei, Tomis a fost 

delimitat în partea opusă de un zid de apărare situat aproximativ în dreptul străzilor actuale 

Sulmona, respectiv Petru Rareş şi Dimitrie Cantemir şi a avut, cu certitudine, drept funcţiune 

                                                 
1
 Situaţia studiului dedicat patrimoniului arheologic este consemnatăa în “Nota…” (pag. 00). 

2
 Situaţia studiului dedicat patrimoniului arheologic este consemnată în “Nota…” (pag. 00). 

3
 Valentin Ciorbea, Portul Constanţa. 1896 – 1996, Constanţa, 1996, pag. 9-10. 
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predominant comercială
4
, ceea ce, probabil, justifica interesul diferitelor formaţiuni statale 

vecine pentru deţinerea sa. Din cursul disputelor în cauză datează şi primul contact consistent al 

aşezării Tomis cu, pe atunci, statul independent Bizanţ
5
 al cărui sprijin a fost esenţial, probabil, 

în obţinerea independenţei faţă de alianţa formată din Callatis şi Histria, independenţă cîştigată 

aproximativ la mijlocul secolului al 3-lea î.e.n
6
. 

 Următoarea modificare esenţială şi de lungă durată a statutului său este cunoscută de 

Tomis abia la sfîrşitul secolului I î.e.n., cînd este (re)instaurată dominaţia Romei antice asupra 

aşezărilor de pe malul Mării Negre
7
. 

 Spre deosebire de stratul antic grec, cel antic roman din istoria oraşului Constanţa este 

vizibil prin siturile arheologice dezvelite. Prezenţa lor permite identificarea certă a limitelor 

artificiale ale aşezării, limite care sugerează practic dublarea teritoriului intra-vilan în comparaţie 

cu cel al existenţei greceşti, datorată, probabil, intensificării activităţii comerciale, în condiţiile 

asigurate de integrarea într-un sistem ca cel asigurat de Roma antică
8
. 

 Aparent, transformările suferite de imperiul roman în secolul al 4-lea e.n. nu au afectat 

oraşul Tomis: acesta traversează graniţa dintre antichitate şi evul mediu o dată cu Imperiul 

Roman de Est, Bizanţul, activitatea comercială desfăşurată de Tomis menţinîndu-şi intensitatea
9
 

pînă la începutul secolului al 7-lea, care marchează debutul regresului generat de atacurile 

populaţiilor migratoare. În ciuda acestui regres şi în ciuda faptului că, între secolul al 7-lea şi al 

15-lea, Tomis a fost cuprins pe teritoriul diferitelor formaţiuni politice ce se succed (şi) pe 

litoralul Mării Negre, aşezarea s-a aflat constant în aria de influenţă bizantină
10

, chiar dacă, de la 

debutul veacului al 13-lea, Marea Neagră este dominată comercial de către veneţieni şi, ulterior, 

de către genovezi
11

. 

 Abia la începutul secolului al 15-lea, “tutela” (chiar şi numai simbolică în ultimele 

veacuri) constituită de Bizanţ este înlocuită – pentru fostul Tomis, de acum Kustendje – de cea a 

Imperiului Otoman
12

, fără însă ca acest lucru să influenţeze activitatea comercială
13

. Dar în ciuda 

măsurilor defensive care par să fi fost întreprinse pentru a-i asigura protecţia, diferitele conflicte 

armate care se desfăşoară între veacul al 17-lea şi mijlocul celui de-al 19-lea nu îi permit aşezării 

propriu-zise să atingă un grad de dezvoltare pe măsura importanţei economice
14

 pe care o 

deţinea. 

 Modificarea acestei situaţii debutează după mijlocul secolului al 19-lea, cînd prima 

componentă a aşezării supusă unor intervenţii revigoratoare a fost, desigur, portul, alături de 

infrastructura necesară pentru rentabilizarea acestuia (precum calea ferată)
15

. Nu mult mai tîrziu, 

Tomis / Kustendje îşi va înceta existenţa medievală prelungită şi va păşi în epoca modernă. 

 

                                                 
4
 Valentin Ciorbea, Portul Constanţa. 1896 – 1996, Constanţa, 1996, pag. 13 – “Schiţă comparativă” şi pag. 13-17. 

5
 Ştefan Pascu (coord.), Atlas istoric, Bucureşti, 1971, pl. 16. 

6
 Valentin Ciorbea, Portul Constanţa. 1896 – 1996, Constanţa, 1996, pag. 17. 

7
 Ştefan Pascu (coord.), Atlas pentru istoria României, Bucureşti, 1983, pl.11 şi Valentin Ciorbea, Portul Constanţa. 

1896 – 1996, Constanţa, 1996, pag. 18. 
8
 Valentin Ciorbea, Portul Constanţa. 1896 – 1996, Constanţa, 1996, pag. 13 – “Schiţă comparativă” şi pag. 19-25. 

9
 Ştefan Pascu (coord.), Atlas istoric, Bucureşti, 1971, pl. 30, 31. 

10
 Valentin Ciorbea, Portul Constanţa. 1896 – 1996, Constanţa, 1996, pag. 26-28 şi Ştefan Pascu (coord.), Atlas 

pentru istoria României, Bucureşti, 1983, pl. 28-30. 
11

 Valentin Ciorbea, Portul Constanţa. 1896 – 1996, Constanţa, 1996, pag. 29-31. 
12

 Ştefan Pascu (coord.), Atlas pentru istoria României, Bucureşti, 1983, pl. 31. 
13

 Valentin Ciorbea, Portul Constanţa. 1896 – 1996, Constanţa, 1996, pag. 34-37. 
14

 Doina Păuleanu, Constanţa. 1878-1928. Spectacolul modernităţii tîrzii, vol. I, Constanţa, 2005, pag. 48, Doina 

Păuleanu, Axa est-vest. Constanţa – istorie şi dinamică interculturală, Constanţa, 2000, pag. 34-37 şi Valentin 

Ciorbea, Portul Constanţa. 1896 – 1996, Constanţa, 1996, pag. 37-40. 
15

 Petre Covacef, Portul Constanţa. Portul lui Anghel Saligny, Constanţa, 2004 şi Valentin Ciorbea, Portul 

Constanţa. 1896 – 1996, Constanţa, 1996, pag. 43-49. 
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 Dezvoltarea presupus intensă a aşezării Tomis produsă în orizontul antic, între stratul 

grec şi cel roman, a fost urmată de un regres lent, dar constant în perioada medievală, perioadă 

încheiată practic abia la mijlocul secolului al 19-lea. 

 Din punctul de vedere al resursei culturale materializate arhitectural şi urbanistic, 

mărturiile istorice ale acestor două fenomene sînt reduse la siturile arheologice certe şi potenţiale 

identificate, respectiv identificabile, în zona studiată, situri arheologice care necesită (dincolo de 

o localizare şi o delimitare exacte în spaţiu) o evaluare din punct de vedere al semnificaţiei 

ştiinţifice şi din punct de vedere al interesului de natură turistică. 

 Avînd în vedere că studiul de specialitate dedicat patrimoniului arheologic nu a fost 

disponibil în timp util
16

, studiul de faţă s-a aflat în imposibilitatea de a integra rezultatele 

acestuia în elementele de reglementare generate de existenţa valorilor de identitate culturală 

determinate de evoluţia istorică a aşezării. 

 

 I.b. Direcţiile principale ale dezvoltării din a doua jumătate a secolului al 19-lea şi 

       prima jumătate a veacului al 20-lea 

 

 Conform informaţiilor istorice, la mijlocul secolului al 19-lea, aşezarea Kustendje se 

prezenta ca o una rurală modestă, dotată cu un port vizitat de aproximativ 10 vase pe an, care, 

prin conectarea la sistemul de căi ferate, ajunge la sfîrşitul deceniul al 6-lea să numere circa 3000 

de locuitori în intra-vilan-ul care nu depăşea, în vest, amplasamentul bisericii greceşti de la 

intersecţtia actualelor căi de circulaţie Mircea cel Bătrîn şi Aristide Karatzali
17

. 

 După încheierea războiului de independenţă şi instalarea administraţiei româneşti, 

aşezarea Constanţa a cunoscut un ritm alert de dezvoltare, dedicat preponderent extinderii – în 

condiţii optime – a teritoriului urban, proces conceput şi controlat prin intermediul unei serii de 

regulamente de construcţii şi corectat (cînd era cazul) prin proiecte de sistematizare locale. 

 Principalele documente de arhivă identificate pînă în prezent şi care atestă evoluţia în 

perioada modernă a oraşului Constanţa sînt: 

- 1882:  “România // Primăria Comunei Constanţa // 

-     Regulament Pentru construcţiuni şi alinieri”
18

, 

- 1890:  “Primăria Comunei Constanţa. 

-     Regulament Pentru construcţii şi alinieri de strade aprobat prin 

-     decretul Regal 2180 la 25 iunie 1890 şi publicat în Monitorul oficial”
19

, 

- 1940:  “Sistematizarea Constanţei. Planul Director de Sistematizare. 

-     Întocmit de ing. T. Rădulescu şi arh. J.v. Bedeus”
20

 şi 

- planurile istorice care datează din anii: 

- 1879 (un plan de parcelare pentru extinderea spre nord, cu un cartier)
21

, 

- 1893-1899
22

, 

                                                 
16

 Situaţia studiului dedicat patrimoniului arheologic este consemnată în “Nota…” (pag.00). 
17

 Lucian Arsenie, Muzeul portului Constanţa – Mic ghid ilustrat, Constanţta, 1996. 
18

 Dosar 19/1882 – fond P.M.C., Arhivele Naţionale – Constanţa – regulament reprodus parţial în Doina Păuleanu, 

Constanţa. 1878-1928. Spectacolul modernităţii tîrzii, vol. I, Constanţa, 2005, pag. 117-120. 
19

 Dosar 16/1890 – fond P.M.C., Arhivele Naţionale – Constanţa – regulament prezentat parţial în Doina Păuleanu, 

Constanţa. 1878-1928. Spectacolul modernităţii tîrzii, vol. I, Constanţa, 2005, pag. 120-122; pag. 130-134 sînt 

dedicate regulamentului omonim din anul 1898. 
20

 Dosar 58/1940 – fond P.M.C., Arhivele Naţionale – Constanţa – unde s-au păstrat numai piesele scrise. 
21

 Dosar 8/1880 – fond M.A.I., Arhivele Naţionale – Bucureşti. 
22

 “1. Planul General al Oraşului // Constanţa // scara 1/2000 // Ridicat în 1893 de Inginer V. Simu // complectat în 

1899 de Serv. Technic // Desenator: C. de Chmielewski” – copie contemporană aflată la Arhivele Naţionale – 

Constanţa, copie conform căreia originalul se află în dosarul 5/1902. 
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- aproximativ 1902
23

 (în conformitate cu clădirile reprezentative şi databile consemnate, 

acest plan a fost elaborat post 1894 – data aferentă Muzeului de Artă Populară, fosta 

Poştă, anterior Primăria şi ante 1910 – data aferentă Cazinoului nou); 

- 1921
24

, 

- 1936
25

. 

 Studiul documentelor din prima categorie menţionată relevă formularea unor intenţii 

clare referitoare la zona de aşezare situată în peninsulă – zonă care este desemnată (încă de la 

începutul procesului de modernizare) drept cea mai importantă a aşezării: “dispărţirea culorei 

Roşie” în anul 1882, respectiv “Cartierul balnear” împreună cu “despărţirea a doua” în anul 

1890
26

. Conform acestor intenţii, pe de o parte s-a urmărit în mod consecvent menţinerea tramei 

stradale deja existente şi, pe de altă parte, s-au întreprins măsurile necesare pentru ordonarea 

relaţiei dintre spaţiul public şi cel privat, fiind impuse reglementări stricte referitoare la alinieri şi 

la aliniamente, precum şi reglementări menite să ridice calitatea fondului construit, cel puţin din 

punctul de vedere al materialelor de construcţie. 

 Măsura în care prevederile menţionate au fost aplicate în practică este dificil de evaluat 

deoarece planurile istorice prezintă, cu excepţia celui elaborat în anul 1936, exclusiv trama 

stradală şi insulele. Nereprezentarea fondului construit se datorează, posibil, tocmai încercărilor 

concentrate de a mări calitatea sa şi, dat fiind că acesta se afla (şi/sau se dorea) într-un proces 

intens de transformare, probabil că nu a fost reprezentat nici parcelarul. Dar, chiar şi în absenţa 

acestor două componente ale ţesutului urban, planurile istorice sînt elocvente: intenţia clară şi 

consecvent urmărită de a dezvolta teritoriul intra-vilan pe baza unei trame stradale rectangulare 

se acorda cu reglementările menite să ordoneze relaţia dintre spaţiul public şi cel privat din zona 

“veche” a oraşului, reglementări prin care, în fapt, se intenţiona probabil structurarea imaginii 

urbane din aşezarea pre-modernă astfel încît ea să se armonizeze cu imaginea oferită de 

extinderile sale. Starea de fapt surprinsă de planul din anul 1936 – ultimul elaborat înainte de al 

doilea război mondial – demonstrează corectitudinea ipotezei formulate anterior: el surprinde un 

moment din desfăşurarea simultană a celor două fenomene – extinderea “ordonată” prin trama 

stradala rectangulară şi “ordonarea” ţesutului urban din zona peninsulei prin introducerea de 

alinieri şi aliniamente precum şi un proces intensiv de înlocuire şi completare a fondului 

construit existent, proces menit să ridice calitatea acestuia. 

 În ciuda aparenţelor (sugerate, de exemplu, de rectangularitatea reţelei de circulaţii), cele 

două fenomene surprinse în plină desfăşurare prin planul datat în anul 1936 nu au fost rodul unei 

gîndiri simpliste. Analiza în sens diacronic a documentelor de arhivă menţionate dezvăluie un 

concept urbanistic menit, după toate probabilităţile, să sprijine nu atît un simplu proces de 

adiţionare, cît o integrare a aşezării pre-moderne cu oraşul modern. 

 În acest scop, ca osatură pentru materializarea şi coordonarea extinderii, a fost utilizatp 

sistemul căilor de circulatie. Componenta “istorică” a acesteia – trama stradală a zonei 

peninsulare – a fost conservată şi racordată pe direcţia “decumanus” cu reţeaua rectangulară nou 

creată, în aşa fel încît “decumanus maximus” din ţesutul urban pre-modern, actualul bulevard 

                                                 
23

 “Planul Oraşului Constanţa // scara 1:4600” aflat în dosarul 28/1902 – fond P.M.C., Arhivele Naţionale – 

Constanţa. 
24

 “Planul general // al Oraşului // Constanţa // Ediţia a II-a // după ultimile date oficiale, cu cele din urmă parcelări // 

în care s-a indicat loturile şi careurile // de // Ioan Dobrescu // Conductor Principal - Inginer Topograf // Iunie 1921 

// scara 1:2500”, dosar 30/1923 – fond P.M.C., Arhivele Naţionale – Constanţa. 
25

 Dosar 70/1936 – fond P.M.C., Arhivele Naţionale – Constanţa. 
26

 “Regulament Pentru construcţiuni şi alinieri”, pag.1, dosar 19/1882 – fond P.M.C., Arhivele Naţionale – 

Constanţa, respectiv “Regulament Pentru construcţii şi alinieri de strade aprobat prin decretul Regal 2180 la 25 iunie 

1890 şi publicat în Monitorul Oficial”, pag. 1, dosar 16/1890 – fond P.M.C., Arhivele Naţionale – Constanţa. În 

regulamentul din 1898, peninsula îşi menţine poziţia ierarhică, în calitate de „despărţirea I” (vezi Doina Păuleanu, 

Constanţa. 1878-1928. Spectacolul modernităţii tîrzii, vol. I, Constanţa, 2005, pag. 131). 
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Tomis, şi-a menţinut acest statut. Pe direcţia nord - sud a reţelei rectangulare noi, statutul de 

“cardo maximus” a revenit actualului bulevard Ferdinand, trasat în extremitatea vestică a 

oraşului pre-modern care, astfel, a fost simultan separat şi unit cu extinderea sa modernă. 

 Viziunea urbanistică cristalizată la pragul dintre secolele al 19-lea şi al 20-lea şi transpusă 

consecvent în practică pînă la al doilea război mondial a creat o nouă intersecţie între un 

“decumanus maximus” “istoric” şi un “cardo maximus” “modern” şi deci condiţiile pentru 

generarea unui nou spaţiu de tip for a cărui valabilitate a fost confirmată de ocuparea sa, în 

perioada contemporană, de către centrul politico-administrativ al oraşului şi al judeţului 

Constanţa. 

 Spaţiul de tip for, marcat la debutul procesului de extindere doar prin intersecţia dintre 

celor două axe, apoi prin amplasarea iniţială a gării şi prin trasarea unor parcele ample (aflate de 

altfel în proprietatea statului şi a C.F.R.), nu a fost însă menit în nici un moment din evoluţia 

modernă a oraşului să diminueze sau să anuleze importanţa zonei peninsulare. Dimpotrivă, 

spaţiul de tip for propus de urbanismul modern trebuia să definească o nouă limită a viitorului 

centru apt de a deservi viitorul oraş de dimensiuni incomparabil mai ample decît cele ale aşezării 

pre-moderne. Cu alte cuvinte, spaţiul de tip for propus de conceptul de urbanism modern trebuia 

să se constituie într-o (primă) poartă de acces în viitorul centru care integra zona peninsulară 

ceea ce, în fapt, sublinia statutul special al acesteia. 

 Acest statut special pe care urbanismul modern l-a atribuit aşezării pre-moderne din zona 

peninsulară este evidenţiat în primul rînd de regulamentele de construcţie istorice elaborate în 

anul 1882, respectiv în anul 1890. Ambele definesc zona peninsulară ca zona cea mai importantă 

şi ambele cuprind articole referitoare la ordonarea imaginii urbane prin reglementări precise 

referitoare la alinieri, aliniamente şi regim de înălţime. În plus, deşi sînt documente de factură 

juridică, cele două regulamente menţionate se adresează şi unor aspecte de natură estetică: 

“Art. 20) Dimensiunile uşelor şi a ferestrelor vor varia în raport cu înălţimea // clădirilor. Cea 

mai mică dimensiune admisibilă va fi pentru uşe // 1m10 şi 2m20 înălţime, pentru ferestre 0m90 

lărgime şi 1m80 înăl // ţime. Vor fi aşezate simetric la aceeaşi înălţime. // 

Art. 22) Nu se vor admite eşiri din linia faţadei precum: scări, bănci etet. // 

Art. 23) Balcone se vor admite la catul al II, însă vor trebui să fie sau de fier // piatră or zidărie, 

lemnăria este esclusă. Eşirea lor din para // mentul zidurilor de faţă nu va putea fi mai mare de // 

0m90.”
27

, respectiv 

“Art. 15. În cartierul balnear faţadele vor fi frumos ornate, ferestrele se vor deschide înăuntru. 

…”
28

. 

 Veridicitatea ipotezei referitoare la statutul aparte pe care conceptul urbanistic modern l-a 

atribuit zonei peninsulare este susţinută suplimentar de planurile istorice elaborate care surprind 

cîte un moment din procesul de transpunere în practică a intenţiilor formulate prin regulamentele 

de construcţie încă din secolul al 19-lea. 

 Planul elaborat în anul 1893 şi actualizat în 1899 consemnează consolidarea axei 

“decumanus maximus”, actualul bulevard Tomis, prin prezenţa Primăriei, actualul Muzeu de 

Artă Populară, poziţionată atunci aproximativ în dreptul vechiului amplasament al gării – semn 

că zona centrală urma să se extindă înspre vest. De asemeni, este sugerat şi potenţialul 

intersecţiei dintre această axă şi noua axă de tip “cardo”, intersecţie punctată în acea perioadă nu 

numai de halele comerciale (două, din care s-a menţinut pînă în prezent una) şi Şcoala 

Comunală, ci şi prin terenurile destinate unei unităţi militare numite “Divizia”. Dintre clădirile 

                                                 
27

 “România // Primăria Comunei Constanţa // Regulament // Pentru construcţiuni şi alinieri” - dosar 19/1882 – fond 

P.M.C., Arhivele Naţionale – Constanţa. Aceste trei articole au fost preluate identic şi de regulamentul de construcţii 

elaborat în anul 1892 sub numerele 22, 23, respectiv 24. 
28

 “Primăria Comunei Constanţa. Regulament Pentru construcţii şi alinieri de strade aprobat prin decret Regal 2180 

la 25 iunie 1890 şi publicat în Monitorul oficial” – dosar 16/1890 – fond P.M.C., Arhivele Naţionale – Constanţa. 
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considerate ca reprezentative mai sînt semnalate hotelul “Carol”, actualul sediu al 

comandamentului marinei militare, catedrala şi cazinoul vechi, aflat aproximativ pe poziţia 

acvariului care însoţeste clădirea actuală a cazinoului. Astfel, în ceea ce priveşte extinderea 

centrului modern, sînt punctate limita de est (aflată de altfel pe limita naturală formată de faleza 

din botul peninsulei), mijlocul aproximativ, limita de nord-vest şi este sugerată extensia înspre 

sud, în lungul axei “cardo”, formată de actualul bulevard Ferdinand. În timp ce planul datat 

aproximativ în anul 1902 reprezintă o situaţie similară cu cea din planul istoric anterior, cel 

elaborat în anul 1921 indică deja modificări consistente. Dintre acestea, probabil cea mai 

importantă se referă la consolidarea limitei de sud-est a centrului modern, în special în zona 

portului. Pe această parte a perimetrului afectat zonei centrale sînt consemnate o serie de clădiri 

publice esenţiale: Primăria, actualul Muzeu de Arheologie, Liceul, Prefectura, Palatul Regal şi 

Palatul de Justiţie. Dintre aceste funcţiuni publice majore, singura care părăseşte, conform 

planului istoric din anul 1936, clădirea afectata prin cel anterior, este reşedinţa regală
29

. 

 Este deci evident că, prin edificarea unor clădiri publice şi prin menţinerea proprietăţii 

statului asupra unor parcele generoase, erau definite limitele viitorului centru ale viitorului oraş, 

cu viitoarele sale dimensiuni. Pe de altă parte, este la fel de evident că acest viitor centru urma să 

integreze şi zona peninsulară, adică aşezarea pre-modernă. 

 Amploarea acestui viitor centru este dezvăluită pe deplin prin documentul care datează 

din anul 1940, cu titlul “Sistematizarea Constanţei. Planul Director de Sistematizare. Întocmit de 

ing. T. Rădulescu şi arh. J.v. Bedeus”. Conform celor consemnate în capitolul “IV. Instalaţii 

speciale” şi în capitolul “VII. Probleme de estetică”
30

, perimetrul “centrului civic” era definit de: 

- piaţa noii gări, situată la extremitatea de sud a axei “cardo maximus” – actualul bulevard 

Ferdinand – piaţă în care urmă să fie amplasată şi “… o nouă catedrală, cerută de 

Primărie …”; 

- piaţa “Rezidenţei”, proiectată pe actuala stradă Traian, aproximativ în dreptul Porţii 3 a 

portului; 

- traseul actualului bulevard al Marinarilor (proiectat atunci sub denumirea de Marele 

Voevod Mihai), traseu punctat prin prezenţa primăriei – actualul Muzeu de Arheologie şi 

prin Poarta 1 a portului; 

- traseul bulevardului Elisabeta, traseu punctat de cazinou; 

- traseul unui bulevard proiectat pe faleza de nord, traseu punctat de portul sportiv – 

actualul port turistic; 

- “noua plaje modernizată” – actuala plajă “Modern” – adică extremitatea de nord a axei 

“cardo maximus” – actualul bulevard Ferdinand – care astfel se constituia în limita de 

vest necesara pentru închiderea perimetrului central. 

 În “centrul civic” astfel delimitat existau deja sau urmau să fie amplasate “palatul 

rezidenţial, prefectura, jandarmeria, poliţia, tribunalul, curtea de apel, administraţia financiară, 

reşedinţa corpului de armată, diviziei şi comandamentului teritorial, cercul militar, muzeul 

regional al Dobrogei, palatul cultural.” 

 Parte dintre clădirile publice enumerate anterior şi/sau menţionate în cele două capitole în 

cauză sînt reprezentate în planurile istorice elaborate în secolul al 20-lea şi majoritatea lor se află 

în zona peninsulară. Cu alte cuvinte, aşezarea pre-modernă nu era redusă la o periferie tolerată 

datorită vecinătăţii cu portul ci, dimpotrivă, era integrată – firesc - în chiar centrul oraşului 

modern. 

 

                                                 
29

 Conform planului de sistematizare elaborat în anul 1940, reşedinţa regală urma să fie amplasată în apropierea noii 

gări şi a noii catedrale, urmînd să marcheze împreuna cu acestea extremitatea sudică a centrului modern al aşezării. 
30

 Dosar 58/1940 – fond P.M.C., Arhivele Naţionale – Constanţa, pag. 17 – 18 (filele 66 – 67), respectiv pag. 27 – 

29 (filele 76 – 78). 
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 Documentele de arhivă de natură urbanistică demonstrează că evoluţia aşezării Constanţa 

în drumul ei dintre evul mediu şi epoca modernă s-a desfăşurat pe direcţii de dezvoltare 

fundamentate printr-un concept de urbanism complex. 

 Din punctul de vedere al zonificării funcţionale, ceea fusese în perioada pre-modernă 

ORAŞUL se transforma într-o parte din CENTRUL aşezării rapid şi vast extinse, zona situată în 

peninsulă urmînd să deservească în continuare – dar la altă scară de importanţă – ansamblul unei 

comunităţi urbane (sau urbanizate) amplificate la rîndul ei. 

 Acest centru preia o axă majoră a tramei stradale pre-moderne şi îşi identifică limita 

orientată spre extinderea necesară printr-o axă majoră modernă, dar raportată univoc faţă de cea 

“istorică”. În rest, perimetrul centrului urmăreşte graniţa naturală formată din faleză, graniţă care 

este însă marcată prin spaţii urbane şi clădiri publice din care parte au fost edificate pînă la al 

doilea război mondial. 

 Prezenţa aşezării pre-moderne în interiorul acestui perimetru central a constituit probabil 

un element esenţial în conceptul urbanistic al epocii moderne, de vreme ce punctul de tangenţă în 

cauză a fost marcat ca un potenţial for, dar utilizat nu ca atare, probabil pentru a nu concura 

aşezarea pre-modernă, ci ca poartă de acces în aceasta. 

 Zona peninsulară îşi conservă trama stradală, dar noul statut de zonă centrală obligă la 

transformarea ţesutului (probabil) inegal – firesc în cazul unei aşezări formate din zone diferite 

(centru, periferie etc.) – într-un ţesut de o calitate constantă din punctul de vedere al imaginilor 

urbane pe care le oferă. Acest proces se bazează pe ordonarea relaţiei dintre domeniul public şi 

cel privat, prin reglementări referitoare la alinieri, aliniamente şi regimul de înălţime, dar şi la 

aspecte de natura estetică. 

 

 I.c. Zona studiată, în a doua jumătate a secolului al 20-lea, abordată prin 

       prisma documentaţiilor de urbanism elaborate
31

 

 

 Transpunerea în practică a conceptului urbanistic elaborat la sfîrşitul secolului al 19-lea şi 

în prima jumătate a veacului al 20-lea a fost întreruptă înainte ca limita de sud a centrului 

modern – piaţa gării – să fie consolidată, prin edificarea unui spaţiu urban esenţial – piaţa 

Rezidenţei – şi a unui reper important – noua catedrală. 

 Astfel, echilibrul proiectului dedicat centrului modern a fost afectat de forţa spaţiului de 

tip for definit la intersecţia dintre axa “decumanus maximus” a aşezării pre-moderne (actualul 

bulevard Tomis) şi noua axă “cardo maximus” (actualul bulevard Ferdinand), trasată spre 

extinderea modernă. În consecinţă, în loc să se transforme într-o poartă de acces în zona 

peninsulară, spaţiul de tip for a funcţionat ca o poartă de acces în extinderea modernă a oraşului. 

În acest mod, centrul nu s-a mai dezvoltat pe direcţia “cardo”, ci pe pe direcţia “decumanus” şi a 

migrat spre vest. 

 Exclusă din noul sens de dezvoltare a centrului, aşezarea pre-modernă – fostul oraş – 

componentă esenţială a centrului conceput pentru oraşul modern, a fost supusă în perioada 

contemporană unui proces lent, dar constant de atrofiere funcţională (şi socială), din care cauză 

ţesutul urban a devenit vulnerabil. 

 

                                                 
31

 Conform temei care s-a aflat la baza contractului încheiat pentru elaborarea planului urbanistic zonal din anul 

2002, în vederea căruia este realizat studiul care, prin actualizare, a devenit cel de faţă, a fost necesară analiza critică 

a documentaţiilor de urbanism efectuate anterior – şi anume a celor care au fost puse la dispoziţie (în 2002) de către 

administraţia locală din Constanţa. 
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 În această stare, zona studiată
32

 a constituit obiectul unui studiu de urbanism
33

 întitulat 

“Zona peninsulară a oraşului Constanţa” şi elaborat de către “Proiect S.A. Constanţa”, în baza 

contractului cu numărul 168 din anul 1993. 

 Din acest studiu au fost puse la dispoziţie componente reprezentate grafic ale etapelor I şi 

a II-a, întitulate “Zona peninsulară a oraşului Constanţa – etapa I – Analiza situaţiei existente şi a 

elementelor de încadrare urbanistică”, respectiv “Zona peninsulară a oraşului Constanţa – etapa a 

II-a – Analiza situaţiei existente şi a elementelor de încadrare urbanistică”, elaborate în anul 

1993, respectiv în anul 1994. 

 Dintre aceste piese desenate cele care se referă (într-o măsură mai mare) la patrimoniul 

cultural sînt cuprinse în prima dintre cele două etape menţionate şi sînt următoarele: 

- “A. Analiza fondului arheologic”, 

- “B. Analiza valorilor arhitecturale” şi 

- “C. Analiza critică a fondului arhitectural existent”. 

 Planşa referitoare la patrimoniul arheologic reprezintă detaliat, dar exclusiv cu date 

aferente proiecţiei în plan orizontal, situri arheologice, accentul fiind pus pe acelea care au fost 

distruse “în întregime”, “aproape în intregime”, “parţial” sau “probabil … foarte puţin” de către 

construcţiile supraterane aflate pe aceleaşi amplasamente. Avînd în vedere că informaţiile oferite 

de această planşă sînt insuficiente pentru formularea unor restricţii şi permisivităţi generate de 

patrimoniul arheologic, pentru planul urbanistic zonal ce se elaboreaza în prezent, a fost 

formulată o temă, transmisă subproiectantului din Constanţa
34

. Conform acestei teme, în măsura 

posibilităţilor, siturile arheologice trebuie clasificate în “certe” şi “potenţiale”, trebuie însoţite de 

delimitări exacte, atît în proiecţie în plan orizontal, cît şi pe direcţie verticală, trebuie clasificate 

în funcţie de măsura în care au fost descărcate de sarcină arheologică, caracterizate prin datele 

esenţiale (datare, inventar imobil, inventar mobil, stare fizica ş.a.) şi ierarhizate în funcţie de 

gradul de interes ştiinţific şi în funcţie de gradul de interes turistic
35

. 

 Planşa aferentă aşa numitelor valori arhitecturale cuprinse în studiul efectuat în anul 1993 

se rezumă la o analiză stilistică (ce înglobează şi categoria “construcţii noi, realizate după anul 

1950”) şi pune în evidenţă atît construcţiile “fără valoare arhitecturală (locuinţe improvizate, 

anexe etc.)”, cît şi “construcţii demolate după anul 1940, însă cu forma iniţială cunoscută”). Din 

această planşă nu rezultă modul în care fondul construit determină anumite caracteristici ale 

imaginii urbane (cu excepţia varietăţii stilistice) şi, în consecinţă, nu pot fi formulate pe baza ei 

restricţiile şi permisivităţile generate de arhitectură (în relaţie cu principiile de organizare ale 

ţesutului urban sau nu). 

 A treia (şi ultima) planşă a acestei componente a studiului elaborat în anul 1993, întitulată 

“C. Analiza critică a fondului arhitectural existent”, pune în evidenţă limita zonei de rezervaţie 

arheologică (cu un perimetru deschis), clasifică edificiile istorice supraterane în funcţie de 

măsura în care şi-au menţinut “forma iniţială” şi construcţiile recente (realizate după anul 1990) 

în funcţie de gradul în care se înscriu în “principiile generale de renovare urbană”, fiind, de altfel 

marcată şi zona “pentru care s-a elaborat un studiu complex de renovare urbană cu avizarea de 

specialitate competentă” (piaţa Ovidiu şi amorse ale spaţiilor de circulaţie care pătrund în 

aceasta). 

                                                 
32

 Conform pieselor desenate avute la dispoziţie în anul 2002, limitele zonei studiate în prezent coincid cu cele ale 

zonei abordate în studiul menţionat în continuare. 
33

 Studiul menţionat este singurul obţinut, în anul 2002, de la administraţia locală din Constanţa. 
34

 În anul 2002, tema în cauză a fost transmisă şi apoi discutată la Constanţa cu proiectantul local. În ceea ce priveşte 

studiul de faţă, tema a fost transmisă şefului de proiect în luna iulie 2008. 
35

 În vederea studiului de fundamentare elaborat în anul 2002, atunci, în baza temei generale, au fost de asemeni 

solicitate informaţiile principale referitoare la cercetările de specialitate efectuate şi la cele planificate în viitorul 

apropiat şi la măsurile de protecţie şi de punere în valoare întreprinse. În prezent, situaţia studiului dedicat 

patrimoniului arheologic este consemnată în “Nota…” (pag. 00). 
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 Din etapa a II-a a studiului efectuat în anii 1993 şi 1994 au fost puse la dispoziţie piesele 

desenate intitulate: 

- “3. Situaţia volumetrică a fondului construit”, 

- “4. Starea fizică a construcţiilor”, 

-  “6. Folosinţa construcţiilor” şi 

- “D. Analiza funcţiunilor actuale”, 

- “E. Analiza funcţiunilor din perioada interbelică” 

- “F. Structura generală a proprietăţii imobiliare”, 

- precum şi, din volumul 5B, două ultime planşe: 

- “Evidenţa disponibilităţilor de teren”, respectiv 

- “Sinteza aprecierii multicriteriale a situaţiei construcţiilor”. 

 Cu excepţia planşei referitoare la funcţiuni existente în perioada interbelică (informaţii 

extrase de autorii studiului de faţă direct din planurile istorice ale aşezării consultate la arhivele 

locale), nici una din aceste planşe nu este concludentă din punctul de vedere al patrimoniului 

cultural şi deci nu a fost utilizată în elaborarea studiului de faţă. 

 În cazul în care piesele desenate puse la dispoziţie (în anul 2002) reprezintă întreg studiul 

elaborat în anii 1993 şi 1994, se constată că acesta nu se referă la două componente esenţiale ale 

ţesutului urban: trama stradală şi parcelarul, şi nici la caracteristici esenţiale pentru imaginea 

urbană care derivă din relaţia dintre acestea şi fondul construit, precum aliniamentele şi 

alinierile. În plus, cu excepţia unor indicaţii referitoare la regimul de înălţime (în număr de nivele 

şi în metri) cuprinse în planşa “3. Situaţia volumetrică a fondului construit”, nu există alte 

informaţii despre modul în care fondul construit influenţează imaginea urbană. În fine, studiul nu 

pune în evidenţă regimul juridic de protecţie adresat monumentelor istorice. Acestea sînt marcate 

în planşa “B. Analiza valorilor arhitecturale” fără însă ca ele să fie evidente şi fără ca 

reprezentarea grafică să conţină şi razele de protecţie (instituite juridic) aferente lor. 

 Penultima componentă obţinută din studiul efectuat în anii 1993 şi 1994, întitulată 

“Evidenţa disponibilităţilor de teren” prezintă un număr important de “terenuri ce se pot 

disponibiliza prin dezafectarea construcţiilor fără valoare arhitecturală în stare rea sau medie, a 

construcţiilor provizorii, anexe etc.” 

 Confruntînd această planşă (care, prin legenda ei, este o piesă care cuprinde deja 

permisivităţi) cu unica referitoare la evaluarea fondului construit în calitate de resursă culturală 

(“B. Analiza valorilor arhitecturale”), din care rezultă că drept criteriu esenţial a fost utilizată 

prezenţa unui stil, rezultă că un număr important de clădiri de valoare din acest punct de vedere 

(stilul) sînt propuse spre demolare. Cu alte cuvinte, concluzia (consemnata în planşa “Evidenţa 

disponiblităţilor de teren”) contravine rezultatelor obţinute prin analiză (cuprinsă în planşa B. 

Analiza valorilor arhitecturale”). Clădirile afectate de această contradicţie sînt următoarele: 

- str. Arhiepiscopiei 9, 19B, 

- str. Marcus Aurelius 17, 

- str. Callatis 5, 31, 33, 35, 

- str. Dimitrie Cantemir 1, 

- str. Cristea Georgescu 11, 13, 

- str. A. Karatzali 6, 8, 10, 18, 

- str. Mircea cel Bătrîn 1, 3, 2, 6, 8, 10, 

- str. Petru Rareş 3, 7, 

- str. C.A. Rosetti 4, 6, 

- str. Sulmona 24, 

- bdul. Tomis 3, 7, 13, 15, 17, 31, 49, 55, 55c, 2A, 6, 10, 12, 28, 

- str. Traian 5, 7, 15, 17, 24, 

- str. Vîntului 7, precum şi 
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toate care, împreună cu cele consemnate anterior, conduc la distrugerea întregii insule definite de 

căile de circulaţie: Petru Rareş, Traian, Tomis şi de piaţa Ovidiu. 

 În plus, se constată că anumite edificii considerate fără stil (deci lipsite de valoare) şi 

propuse spre demolare prezintă valori de alt tip decît cele artistice şi tehnice relative 

materializate prin stil. Un exemplu elocvent în acest sens este constituit de clădirile cu adresele 

poştale bulevardul Tomis numerele 55 şi 55C (conform planurilor din studiul efectuat în anii 

1993 şi 1994), singurele menţinute din fosta parcelare a C.F.R., parcelare situată în imediata 

vecinătate a fostei gări. Aceste imobile reprezintă în prezent singurul martor al unei stări de fapt 

istorice cu semnificaţie evidentă în evoluţia întregii aşezări (poziţia gării în funcţie de condiţiile 

vremii şi capacitatea acesteia de a genera apariţia unei porţiuni de ţesut urban proprii şi 

specifice). De asemeni, clădirile menţinute pînă azi prezintă caracteristici ale arhitecturii specific 

industriale, ele avînd deci capacitatea de a sugera prin ele însele funcţiunea predominantă a zonei 

în perioada în care gara s-a aflat în vecinătatea lor. Atitudinea (demolare!) formulată în planşa în 

cauză (1993 – 1994) faţă de aceste două imobile demonstrează ignorarea evoluţiei istorice a 

aşezării şi a valorii aferente patrimoniului industrial. 

 Concluziile (contradictorii în raport cu rezultatele analizei menţionate) consemnate în 

planşa “Evidenţa disponibilităţilor de teren” sînt întărite de cele din ultima componentă 

consultată a studiului elaborat în anii 1993 şi 1994 şi anume “Sinteza aprecierii multicriteriale a 

situaţiei construcţiilor”. Conform acestei planşe, analiza multicriterială efectuată a luat în 

considerare starea fizică a clădirilor, motiv pentru care rezultă ca posibilă distrugerea (şi) a 

următoarei categorii de clădiri: “clădiri în stare rea, cu valoare arhitecturală a căror demolare nu 

afectează decisiv specificul ambiental”, fără însă ca din planşele consultate să rezulte în ce mod 

şi cu ce rezultate a fost definit “specificul ambiental”. Este de menţionat faptul că în această 

categorie – care cuprinde, conform aceluiaşi studiu, componente ale resursei culturale – sînt 

cuprinse, alături de cele “în stare bună, fără valoare arhitecturală”, majoritatea edificiilor 

cuprinse în jumătatea de nord-vest a zonei studiate. De altfel, conform acestei planşe “a şasea 

parte din clădiri este necesar să fie dezafectate fiind provizorii sau fără valoare arhitecturală, în 

stare rea” şi “o treime din clădiri sunt construcţii fără valoare arhitecturală în stare medie sau 

bună şi clădiri cu caracteristici stilistice pregnante în stare rea (dificil de renovat) a căror 

demolare nu afectează specificul ambiental”, rezultînd că “în zona mediană circa 65% din clădiri 

pot fi dezafectate iar în zona de sud numai 27%”. Însumînd, în toată zona peninsulară, pot fi 

distruse, conform studiului elaborat în anii 1993 şi 1994, 46% din edificii! 

 

 Vulnerabilitatea ţesutului urban din zona studiată, vulnerabilitate datorată fenomenului de 

atrofiere funcţională (şi socială) desfăşurat în a doua jumătate a secolului al 20-lea, transpare şi 

prin documentaţia de urbanism care, conform contractului aferent planului urbantsic zonal din 

anul 2002, a constituit obiectul unei analize critice şi anume “Zona peninsulară a oraşului 

Constanţa”, elaborată de “Proiect S.A. Constanţa, în baza contractului cu numărul 168 din anul 

1993. 

 Această documentaţie a luat în considerare numai fondul construit. Evaluarea sa din 

punctul de vedere al conceptului de resursă culturală s-a bazat exclusiv pe stilul de arhitectură şi 

pe datele cuprinse în Lista Monumentelor Istorice. Documentaţtia analizată face abstracţie de 

evoluţia istorică a zonei studiate, de statutul ei istoric de excepţie şi de calitatea conceptului 

urbanistic modern care a utilizat trama stradală a aşezării pre-modernă ca sistem de referinţă 

pentru extinderea oraşului şi care a generat parcelarul şi fondul construit menţinute pînă în 

prezent. 

 Ignorarea semnificatului real al acestui semnificant care este zona peninsulară sugerează 

o modificare drastică de atitudine: ceea ce a fost ORAŞUL în antichitate şi în evul mediu, apoi o 

parte esenţială din CENTRUL epocii moderne, este considerat în prezent PERIFERIE, deci o 

componentă de calitate redusă, pasibilă de a pierde jumătate din fondul construit existent. 
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II. Materializarea urbanistică şi arhitecturală a valorilor de identitate culturală 

determinate în şi prin evoluţia istorică a aşezării şi a zonei studiate 
 

 Majoritatea intervenţiilor executate în a doua jumătate a secolului al 20-lea (de la 

locuinţele colective din anii’60 şi pînă la clădirile cu funcţiuni publice realizate în ultimul 

deceniu) demonstrează, la rîndul lor, ignorarea direcţiilor principale de evoluţie urmărite în 

perioada anterioară celui de-al doilea război mondial. În ciuda acestor intervenţii, calităţile 

specifice resursei culturale sînt – încă! – încorporate în mare parte a componentelor fizice ale 

ţesutului urban de tip tradiţional. 
 

 

 

 II.a. Trama stradală (planşa 2) 
 

 Valoarea de identitate culturală care se materializează în mod evident prin intermediul 

tramei stradale este vechimea. Din acest punct de vedere, reţeaua formată din căile de circulaţie 

şi spaţiile publice de tip piaţă / scuar existente în prezent în zona studiată prezintă valoare 

maximă. Avînd în vedere evoluţia istorică a aşezării din ale cărei etape de progres s-a conservat, 

ca ansamblu coerent, numai cea constituită din transformarea aşezării medievale în aşezare 

modernă, datarea (preponderentă) a tramei stradale în perioada anterioară anului 1893 (anul 

elaborării celui mai vechi plan istoric de care dispune cercetarea contemporană) formează un 

argument suficient din acest punct de vedere. 

 În plus, informaţiile transmise de patrimoniul arheologic (informaţii incomplete
36

) 

sugerează că trama stradală actuală conservă, chiar dacă modificată, memoria celei din orizontul 

antic. Astfel, rezultă că actuală stradă Sulmona (sau actualele străzi Petru Rareş şi Dimitrie 

Cantemir) s-au dezvoltat pe fostul traseu al zidului de apărare al coloniei greceşti. Dacă această 

ipoteză este corectă, nu este exclus ca actuala Piaţă Ovidiu să fi fost, în aceeaşi perioadă, spaţiul 

rezervat agorei, agoră ulterior posibil menţinută ca forum al stratului aferent perioadei din 

antichitatea romană. Dispunerea actualei pieţe, chiar dacă descentrată faţă de teritoriul aşezării 

greceşti, în schimb aproape perfect centrată faţă de limitele celei romane antice, susţine 

suplimentar această ipoteză. De asemeni, într-o măsură deloc neglijabilă, căile de circulaţie care 

formează trama actuală sînt dispuse relativ ortogonal şi direcţia celor dezvoltate de la est la vest 

este conservată în traseul bulevardului Tomis, probabilul “decumanus maximus” al stratului 

antic roman. 

 Indiferent însă de informaţiile viitoare care vor infirma sau vor confirma ipoteza 

formulată anterior, valoarea de vechime a tramei stradale actuale, valoare atestată prin planul 

istoric elaborat în anul 1893, este maximă prin raportarea la caracteristicile evoluţiei istorice a 

aşezării: o existenţă antică în mers ascendent lent, dar continuu, o etapă medievală de regres lent, 

dar continuu, etapă prelungită (într-un fel) de însuşi acest regres, şi o perioadă scurtă în 

comparaţie cu cele precedente, dar de o intensitate explozivă prin ritmul creşterii cantitative şi 

calitative. 

 Trebuie subliniat faptul că această ultimă perioadă din evoluţia istorică (firească) a 

aşezării, perioadă al carei debut este consemnat de planul elaborat în anul 1893, a însemnat 

conservarea tramei stradale moştenite din perioadele precedente şi utilizarea ei ca sistem de 

referinţă pentru extinderea aşezării şi definirea centrului conceput în epoca modernă. 

                                                 
36

 Situaţia studiului dedicat patrimoniului arheologic este consemnată în “Nota…” (pag.00). 
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 Privită la scara evoluţiei istorice a aşezării, actuala tramă stradală din zona studiată 

prezintă valoarea maximă de vechime, deci o calitate esenţială pentru manifestarea identităţii 

culturale a întregului oraş contemporan. Chiar dacă nu conservă cu certitudine (şi) memoria 

tramei stradale din orizontul antic al aşezării, trama stradală actuală este esenţială pentru 

identitatea culturală a oraşului contemporan, datorită conceptului urbanistic modern care a 

definit relaţia dintre aşezarea pre-modernă şi cea modernă. 
 

 II.b. Parcelarul (planşele 3 şi 4) 
 

 Ca şi în cazul tramei stradale, modalitatea necontestată prin care parcelarul se manifestă 

ca purtător al valorii de identitate culturală este vechimea. 

 Din acest punct de vedere, informaţiile de care dispune cercetarea contemporană, permit 

datarea parcelarului exclusiv prin intermediul planului istoric elaborat în anul 1936. 

Nereprezentarea acestei componente esenţiale a ţesutului urban în planurile anterioare se 

datorează, probabil, modificărilor intense cărora le era supus fondul construit în perioada de 

transformare a aşezării pre-moderne într-un oraş modern. În consecinţă, planul din anul 1936 

trebuie considerat ca o formă de consemnare a stadiului (de atunci) în care se afla transpunerea 

în realitate a intenţiilor sugerate de către celelalte documente istorice. În aceste condiţii, datarea 

“ante 1936” a celei mai mari părţi a parcelarului actual este de natură să confere acestuia valoare 

de vechime maximă – relativă în raport cu evoluţia istorică a aşezării. 

 În favoarea acestei concluzii acţioneaza şi informaţiile referitoare la aliniamente, 

informaţii care datează încă din anul 1882, anul celui mai vechi regulament de construcţii 

cunoscut în prezent. Aceste informaţii pledează pentru o vechime (maximă) a stabilitaţii relaţiei 

dintre domeniul public şi cel privat, relaţie esenţială în definirea imaginii urbane. 

 De asemeni trebuie subliniat faptul că parcelarul pare să fi fost, la sfîrşitul secolului al 

19-lea şi în prima jumătate a celui următor, un instrument utilizat (împreună cu regimul de 

proprietate) la transpunerea (treptată) în realitate a conceptului urbanistic din epoca modernă. 

 

 Deşi nu poate fi datat decît prin planul istoric din anul 1936, parcelarul actual din zona 

studiată prezintă, în cea mai mare parte, valoare de vechime maximă – conferită de vechimea 

reglementărilor referitoare la limita dintre spaţiul public şi cel privat, reglementări stabilite deja 

în primul regulament de construcţie cunoscut şi care a fost elaborat în anul 1882. Faptul că 

documentele de arhivă sugerează calitatea de instrument în materializarea conceptului urbanistic 

din epoca modernă, reprezintă o altă formă de manifestare a valorii de identitate culturală 

materializată în şi prin parcelar. 

 

 II.c. Fondul construit (planşele 4, 5 şi 6) 

 

 Avînd în vedere evoluţia istorică a aşezării şi a zonei studiate, fondul construit din 

aceasta datează într-o masură covîrşitoare de la sfîrşitul secolului al 19-lea şi din prima jumătate 

a secolului al 20-lea. 

 Absenţa valorii de vechime este însă compensată de valoarea de identitate culturală 

conferită de consecvenţa cu care epoca modernă a aşezării a urmărit obţinerea unor imagini 

urbane pe măsura zonificării funcţionale propuse. 

 Din analiza situaţiei existente, principiile care au fost utilizate în obţinerea acestei 

zonificări funcţionale urmăreau, cum este firesc, evidenţierea subzonei de reprezentare maximă, 

subzonă orientată înspre portul comercial – motorul economic al aşezării – extins cu un port de 

călători, prevăzut încă prin planul istoric elaborat în anul 1921 cu propria sa gară. Pentru 

evidenţierea în imaginea urbană a acestei subzone funcţionale, s-a apelat nu numai la o scară mai 
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amplă a clădirilor publice, ci şi la dispunerea izolată a acestora pe parcelele aferente şi la 

modelarea unor spaţii urbane de tip piaţă sau scuar. Un alt tip tip de imagine urbană (probabil 

urmărit) se caracterizează printr-o scară a obiectelor de arhitectură pe alocuri comparabilă cu cea 

a edificiilor publice reprezentative, dar care nu sînt dispuse izolat pe lot, ci formeaza fronturi 

continue sau semi-continue, ţesutul urban fiind uneori ventilat prin prezenţa unor spaţii 

neconstruite, dar care, la rîndul lor, sînt mai puţin ample şi nu neapărat publice (ca de exemplu, 

grădinile de vară ale unor hoteluri). Acest tip de imagine urbană a fost rezervat probabil 

subzonelor aflate în imediata vecinătate a subzonei de reprezentare, deci axei comerciale 

principale, actualul bulevard Tomis, respectiv subzonei conexe funcţiunii portuare cu 

reprezentanţe diplomatice, sedii de bănci şi hoteluri. “Fundalul” necesar pentru punerea în 

evidenţă a acestor trei subzone este format din clădiri de dimensiuni mai reduse şi dispuse în 

fronturi continue sau semi-continue. Trebuie subliniat că, în ceea ce priveşte fondul construit 

istoric, continuitatea fronturilor închise sau semi-închise se diluează pe măsură ce creşte distanţa 

faţă de celelalte trei subzone şi, evident, caracterul rezidenţial cîştigă în pondere. 

 Consecvenţa cu care au fost aplicate aceste principii în epoca modernă este demonstrată 

de distribuţia stilurilor de arhitectură, distribuţie uniformă în toate subzonele identificate şi care 

indică respectarea uneia şi aceleiaşi direcţii de edificare, indiferent de succesiunea şi/sau 

suprapunerea perioadelor stilistice istorice. 

 Unificarea la scara întregii zone studiate a varietăţii generate de necesităţile de natură 

urbanistică şi a stilurilor de arhitectură este asigurată în cazul fondului construit istoric de cîteva 

caracteristici esenţiale. 

 Dintre aceste caracteristici cea mai evidentă se referă la materializarea limitei dintre 

spaţiul interior şi cel exterior. Din acest punct de vedere, anvelopantele exterioare ale clădirilor 

istorice sînt formate din planuri verticale în care predomină suprafeţele nevitrate ceea ce conferă 

claritate şi fermitate volumelor, precum şi rigoare în modul în care acestea se raportează la 

spaţiile publice neconstruite. În cazul fronturilor continue sau semi-continue, cele două tipuri de 

front predominante în zona studiată, rigoarea cu care este materializată, prin elevaţii, limita 

dintre spaţiul public şi cel privat este potenţată de identificarea alinierilor cu aliniamentele în 

cauză. 

 Planeitatea şi verticalitatea elevaţiilor orientate spre spaţiile publice sînt caracteristici 

prezente şi în cazul faţadelor istorice modelate de fapt pe toate cele trei dimensiuni ale spaţiului, 

deoarece elementele care conferă profunzime acestor elevaţii sînt concepute şi combinate astfel 

încît claritatea şi fermitatea volumului să nu fie afectată: 

- balcoanele din feronerie sînt practic transparente; 

- balcoane cu parapet plin sînt combinate cu elemente tridimensionale dezvoltate pe 

direcţie verticală şi suficient de masive pentru a le anula prezenţa (de exemplu, bow-

window-uri); 

- loggii-le au dimensiuni şi proporţii discrete; 

- bow-window-urile izolate au dimensiuni şi proportii apte de a le transforma în elemente 

de tip accent; 

- elementele de vocabular arhitectural (pilaştri, mai rar coloane, angajaţi/e, ancadramente 

de goluri, bosaj etc.) şi decoraţia (cel mai ades de factură geometrică) sînt dispuse 

uniform, astfel încît formează practic un al doilea parament (suprapus pe aproape toată 

suprafaţa paramentului propriu-zis) sau sînt suficient de discrete pentru a se constitui ca 

accente locale. 

 Unitatea fondului construit istoric din zona studiată este asigurată suplimentar de 

principiile de compoziţie utilizate în elaborarea elevaţiilor orientate spre spaţiile publice şi, de 

asemeni, de măsura în care este utilizat vocabularul arhitectural şi decorativ. În acest sens, toate 

elevaţiile istorice se bazează exclusiv pe cele două direcţii esenţiale ale faţadelor (orizontală, 

respectiv verticală) şi, în cazul acoperirii în şarpantă, pe direcţia oblică generată de aceasta. În 
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plus, în cele mai multe cazuri, cele două direcţii specifice faţadelor sînt echilibrate, predominanţa 

uneia sau a celeilalte luînd forma unor accente locale (care, la rîndul lor, se echilibrează de cele 

mai multe ori). În ciuda faptului că utilizează numărul minim de direcţii în spaţiu (care este de 

altfel numărul raţional din punct de vedere structural), elevaţiile istorice din zona studiată se 

caracterizează printr-o complexitate importantă, complexitate obtinuţă prin varietatea mijloacelor 

utilizate pentru materializarea principiilor de compoziţie menţionate. 

 

 Deşi fondul construit istoric din zona studiată prezintă, prin raportarea la evoluţia 

aşezării, valoare de vechime, unele din principalele sale calităţi de resursă culturală derivă din 

conceptul de urbanism prin care epoca modernă a început transformarea aşezării pre-moderne 

într-o parte esenţială a centrului necesar aşezării moderne. 

 Din acest punct de vedere, fondul construit se dovedeşte un instrument eficace utilizat 

pentru obţinerea unor imagini urbane în acord cu ierarhizarea funcţională propusă, precum şi un 

mijloc la fel de eficace pentru asigurarea coerenţei necesare la definirea spaţiilor urbane publice. 

 Dincolo de rolul urbanistic direct, fondul construit din zona studiată este purtător de 

valori de identitate culturală deoarece materializează, chiar dacă probabil numai indirect, 

principiul “unitate în diversitate”, principiu care este util pentru caracterizarea comunităţii 

urbane multi-etnice şi multi-religioase a aşezării Constanţa. 

 

 

 

III. Rezultatele constituirii în timp istoric a identităţii culturale 

 

 Parcurgerea etapelor esenţiale din evoluţia aşezării şi a zonei studiate, precum şi 

identificarea componentelor fizice ale ţesutului urban prin care s-au materializat şi s-au 

conservat, chiar dacă parţial, valori de identitate culturală, necesită punctarea anumitor aspecte 

urmărite în special de către urbanismul contemporan. 

 

 III.a. Principalele tendinţe de evoluţie a zonei studiate (planşele 1 – 4) 

 

 Din punctul de vedere al identităţii culturale materializate în şi prin ţesutul urban istoric 

din zona studiată, principalele tendinţe de evoluţie manifestate în timpul său istoric sînt 

următoarele: 

1. extinderea teritoriului intra-vilan – fenomen desfăşurat probabil în ritm natural pe 

parcursul orizontului antic, între stratul grec şi cel roman, fenomen reluat, dar în ritm 

exploziv, în perioada cuprinsă între mijlocul secolului al 19-lea şi al doilea război 

mondial; 

2. modificarea corectă a ierarhiei de natură funcţională – ceea ce fusese în perioada pre-

modernă ORAŞUL este integrat în epoca modernă ca o parte esenţială din CENTRUL 

oraşului modern; procesul de integrare a pornit de la conservarea tramei stradale a 

ţesutului pre-modern şi utilizarea ei ca sistem de referinţă pentru extinderea teritoriului 

urban şi a presupus modificări ale parcelarului şi ale fondului construit, menite să 

genereze imagini urbane demne de noul statut; procesul de integrare a aşezării pre-

moderne în centrul necesar oraşului modern a fost întrerupt de al doilea război mondial; 

3. zonificarea funcţională în interiorul zonei studiate, zonificare motivată de integrarea sa ca 

parte a centrului necesar oraşului modern – fenomen prin care au fost constituite patru 

subzone majore, diferenţiate prin elemente esenţiale ale regimului de construcţie, care au 

generat imagini urbane specifice şi au ierarhizat imaginile urbane în acord cu caracterul 

funcţional; acest proces a fost întrerupt de al doilea război mondial. 
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 III.b. Statutul d.p.d.v. administrativ şi funcţiunile predominante (planşa 5) 

 

 Avînd în vedere evoluţia istorică a aşezării pre-moderne şi a centrului conceput şi parţial 

realizat pentru oraşul modern este evident că, din punctul de vedere al statutului administrativ şi 

al funcţiunilor predominante, s-au produs, pînă la al doilea război mondial, nu atît modificări, cît 

re-formulări. Practic, în accepţiunea urbanismului modern, ceea ce fusese o aşezare a devenit 

parte din centrul unui oraş, centru în care s-au menţinut funcţiunile publice traditionale şi şi-au 

găsit locul funcţiunile publice moderne, fără ca prin aceste procese să fie eliminată funcţiunea 

rezidenţială. Astfel, în zona studiată s-au cumulat: funcţiunea de reprezentare materializată prin 

sediile administraţiei publice locale, clădirile dedicate justiţiei şi, temporar, reşedinţa regală, 

funcţiunile conexe activităţii economice de bază (concentrată în port) prezente prin reprezentanţe 

diplomatice, sedii de bănci, unităţi de cazare, funcţiunea comercială urbană concentrată pe o axă 

majoră şi funcţiunile publice specifice zonelor rezidenţiale adăpostite în clădirile de cult, cele de 

învăţămînt şi cele de cultură. Acest complex funcţional a beneficiat permanent de prezenţa unei 

gări, în timp ce funcţiunea balneară, deşi menţionată explicit în regulamentul de construcţie 

elaborat în anul 1890, începe să părăsească zona studiată încă din anul 1906
37

. Trebuie menţionat 

că funcţiunea militară, funcţiune inerentă unei aşezări cu o poziţie strategică precum cea a 

oraşului Constanţa, a fost permanent prezentă, dar a evitat amplasamentele în zona studiată, zonă 

evident rezervată funcţiunilor specifice unui centru urban. 

 

 III.c. Caracteristicile esenţiale ale spaţiului urban (planşele 5 şi 6) 

 

 Organismul conceput şi parţial realizat de urbanismul modern pîna la al doilea război 

mondial corespunde perfect conceptului ştiinţific utilizat în transformarea aşezării pre-moderne 

într-un oras modern, în ciuda faptului că a fost conservată trama stradală a celei dintîi. 

 Structura organismului în cauză este alcătuit din patru “straturi”, cîte unul pentru fiecare 

din cele patru subzone funcţionale esenţiale: cea de reprezentare, cea rezervată funcţiunilor 

conexe activităţilor de tip portuar, cea comercială (în sens urban) şi cea rezidenţială. 

 Spaţiile publice neconstruite, pieţe şi scuaruri, erau apanajul primei dintre cele patru 

subzone funcţionale menţionate, fiind menite să pună în valoare prezenţa clădirilor cu funcţiuni 

publice importante. În a doua dintre cele patru subzone funcţionale semnalate, ţesutul urban era 

pe alocuri oxigenat prin spaţii neconstruite, dar probabil cu caracterul unor grădini de vară ale 

marilor hoteluri. În rest, cu excepţia terenurilor virane care aşteptau proprietari sau utilizatori apţi 

de a le ocupa cu clădiri, spaţiile publice neconstruite se rezumau la căile de circulaţie formate din 

străzi. În zonele rezidenţiale cele mai depărtate de celelalte trei subzone funcţionale, fronturile 

continue sau semi-continue erau înlocuite de fronturi discontinue, clădirile dispuse izolat pe 

parcele fiind deseori însoţite de grădini şi/sau curţi. O caracteristică esenţială a spaţiilor publice 

neconstruite, îndeosebi a străzilor desfăşurate pe direcţia nord – sud sînt perspectivele libere 

înspre mare. 

 Fondul construit, variat din punct de vedere stilistic, era însă relativ omogen din punctul 

de vedere al regimului de înălţime, ceea ce permitea punerea în valoare a accentelor verticale 

specifice clădirilor de cult. De asemeni, marea masă a edificiilor istorice se prezintă unitar din 

punctul de vedere al elevaţiilor orientate spre spaţiile publice, subliniind în cazul fronturilor 

continue şi semi-continue identitatea dintre aliniere şi aliniament şi relaţia fermă dintre spaţiul 

public şi cel privat. 

 

                                                 
37

 În anul 1906 se înregistrează primele cereri de deschidere a unor stabilimente specifice la Mamaia şi primele 

planuri de parcelari în această aşezare datează din anii 1913 – 1914 – dosar 68/1913, fond P.M.C., Arhivele Statului 

– Constanţa. 
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IV. Situaţia actuală 
 

 În comparaţie cu fenomenele desfăşurate pînă la al doilea război mondial, şi cu 

rezultatele chiar şi numai parţiale ale acestor procese, precum şi în ciuda unor intervenţii care 

atestă interes pentru zona studiată, perioada contemporană se constituie ca una de declin în ceea 

ce priveşte evoluţia zonei studiate. 

 

 IV.a. Principalii factori care influenţează continuarea tendinţelor istorice de evoluţie 

 

 Din punctul de vedere al valorilor culturale rezultate în şi prin evoluţia istorică a aşezării 

şi a zonei studiate, principalul element care influenţează continuarea tendinţelor istorice de 

evoluţie este modificarea modului în care este percepută peninsula, modificare generată şi de 

schimbarea statutului ei funcţional – dar, nu numai (din păcate). 

 În perioada contemporană, zona studiată a fost practic golită de parte dintre funcţiunile 

sale istorice. Unele dintre acestea au dispărut datorită direcţiei impuse după al doilea război 

mondial, precum funcţiunea de reprezentare a instituţiei monarhice sau unele functiuni conexe 

activităţii de tip portuar, precum reprezentanţele diplomatice. Alte funcţiuni istorice au fost 

“mutate” (din motive obscure), precum funcţiunea administrativă sau funcţiunea comercială. În 

plus, alte funcţiuni istorice au fost modificate, cum este cazul celei rezidenţiale, transformată 

prin dispariţia comunităţilor tradiţionale şi afluxul de populaţie imigrată în locuinţele colective 

construite după al doilea război mondial. Trebuie menţionat că, la rîndul lor, modificările suferite 

de funcţiunea economică de bază, cea de natură portuară, au influenţat, probabil, transformările 

funcţionale din zona studiată. 

 Modificările de natură funcţională produse în zona studiată în perioada contemporană au 

fost, probabil, generate de ignorarea conceptului urbanistic al epocii moderne. Astfel, 

transpunerea sa, întreruptă de al doilea război mondial, nu a fost reluată după încheierea acestuia, 

şi (eventualul) concept urbanistic al perioadei contemporane a perturbat echilibrul viziunii 

moderne, astfel încît zona studiată a fost de fapt exclusă din dezvoltarea postbelică şi s-a atrofiat. 

 În consecinţă, ceea ce a fost în epoca pre-modernă ORAŞUL, în cea modernă parte din 

CENTRU, este perceput în prezent ca PERIFERIE – o parte a oraşului lipsită funcţiuni vitale 

pentru acesta şi deci vulnerabilă sau chiar dispensabilă. 

 În aceste condiţii, înrăutăţirea stării fizice a fondului construit, înrăutăţire înregistrată încă 

de la elaborarea studiului de fundamentare din anul 2002 şi agravată în mod vizibil între timp, nu 

face decît să consolideze această percepere profund eronată a peninsulei. 

 

 IV.b. Regimul juridic de protectie (planşele 7 şi 7bis) 

 

 Valoarea culturală a zonei studiate este recunoscută oficial prin Lista Monumentelor 

Istorice în care zona studiată este prezentă ca zonă protejată şi printr-o o serie de poziţii 

individuale dedicate imobilelor, obiectelor de artă plastică şi siturilor arheologice. 

 Avînd în vedere subzonele evidente rezultate din evoluţia istorică a zonei studiate, 

absenţa ansamblurilor de arhitectură este inexplicabilă, explică însă, în schimb, de exemplu, 

permisivitatea formulată în studiul elaborat în perioada 1993 – 1994 de a se distruge jumătate din 

fondul construit menţinut pînă în perioada contemporană. 
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 IV.c. Observaţii referitoare la starea fizică a fondului construit (planşa 8) 

 

 Neutilizarea categoriei “ansamblu de arhitectură” pentru definirea monumentelor istorice 

din zona studiată explică, parţial, ritmul accelerat de degradare pe care l-a suferit fondul construit 

între luna septembrie 1998, martie 2002
38

 şi august 2008. 

 În acest sens, probabil că cel mai elocvent exemplu este constituit de insula delimitată de 

Piaţa Ovidiu, bulevardul Tomis şi străzile Traian şi Petru Rareş, insulă pe care, în septembrie 

1998, o singură clădire era în stare de ruină, pe care, în martie 2002, toate edificiile erau lipsite 

de şarpante, planşee şi tîmplării, din care una, cea cu adresa poştală Petru Rareş 10 a dispărut 

complet pînă în august 2008. La fel, între 1998 şi 2002, etajul edificiului din Tomis 30 s-a ruinat, 

pentru ca în 2008, întreaga clădire să fie deja total demolată. 

 Este evident că degrădari de acest fel nu s-au desfăşurat în mod natural, ci că au fost 

provocate şi intretinute pe căi artificiale fără ca autorităţile să ia măsuri, deoarece, imobilele în 

cauză nefiind clasate (nici în calitate de componente ale unor ansambluri) nu se bucură nici de 

protecţie juridică şi nici de respect. 

 De asemeni, între 1998 şi 2002, absenţa categoriei “ansamblu de arhitectură” a permis 

distrugerea scuarului delimitat de bulevardul Tomis şi de cele doua (!!!) străzi Traian, prin 

construirea a două clădiri noi. Scuarul menţionat făcea parte dintr-un concept menit să pună în 

evidenţă un ansamblu de clădiri din subzona de reprezentare şi anume: judecătoria, curtea de 

apel şi tribunalul. 

 Între 2002 şi 2008, mutilarea acestui concept a continuat, prin amenajarea fîntînii şi 

amplasarea statuii Lupoaicei Capitoline, dar şi prin faptul că edificiul de la intersecţia dintre 

străzile Traian şi Vasile Alecsandri s-a ruinat. 

 Cu toate acestea unitatea potenţială a resursei culturale încorporată de peninsula din 

Constanţa nu este – încă – afectată în mod ireversibil. 

 Din acest motiv, restricţiile, permisivităţile şi recomandările elaborate în anul 2002 sînt, 

în continuare, valabile. 

 Pe de altă parte, se atrage atenţia asupra faptului că riscul pierderilor iremediabile de 

valori culturale a crescut în mod semnificativ şi că, în consecinţă, sînt necesare rapid intervenţii 

de stopare a fenomenului de degradare, activ, în prezent, în şi printr-un număr ridicat de focare şi 

care, deci, poate căpăta într-un timp scurt amploarea şi intensitatea unei epidemii. 

 

                                                 
38

 În luna septembrie 1998, alături de echipa de atunci, autoarea studiului de faţă a efectuat cartarea necesară pentru 

elaborarea studiului de specialitate destinat planului urbanistic general; în luna martie 2002 autoarea a efectuat 

inspecţia vizuală (şi documentarea fotografică) necesar studiului de fundamentare elaborat în acel an, iar în august 

2008 s-a desfăşurat investigaţia in situ pentru studiul de faţă. 
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V. Restricţii, permisivităţi şi recomandări generate de resursa culturală, 

protecţia acesteia şi punerea ei în valoare 

 

 Avînd în vedere resursa culturală încorporată de zona studiată, precum şi caracteristicile 

acesteia, se impun următoarele restricţii, permisivităţi şi recomandări. 

 

 În cazul zonei studiate în ansamblul ei: 

 

1. este obligatorie efectuarea tuturor intervenţiilor necesare pentru stoparea fenomenului de 

degradare a fondului construit istoric; 

2. este obligatorie conservarea tramei stradale istorice, inclusiv a spaţiilor publice istorice 

de tip piaţă şi scuar; este obligatorie conservarea perspectivelor directe spre mare; 

3. este obligatorie conservarea în măsură ridicată (vezi reglementări subunităţi teritoriale) a 

parcelarului istoric menţinut, precum şi refacerea parcelarului istoric, respectiv trasarea 

unui parcelar cu caracteristici similare celui istoric pe toate terenurile virane sau ocupate 

de construcţii provizorii din cadrul insulelor (istorice); 

4. este obligatorie conservarea alinierilor şi a aliniamentelor istorice menţinute şi refacerea 

alinierilor şi aliniamentelor istorice, respectiv a unor alinieri şi aliniamente similare cu 

cele istorice pe toate terenurile virane sau ocupate cu construcţii provizorii din cadrul 

insulelor (istorice) cu parcelar istoric sau similar celui istoric; 

5. este obligatorie în măsură ridicată (vezi reglementări subunităţi teritoriale) respectarea 

regimului de înălţime istoric, adică limitarea construcţiilor noi la înălţimea istorică 

maximă prezentă în fronturile spaţiului public în cauză şi, în acelaşi timp, este obligatorie 

evitarea diferenţelor mai mari de un nivel între înălţimea clădirilor alăturate; 

6. este obligatorie respectarea caracteristicilor esenţiale ale fondului construit istoric în ceea 

ce priveşte conformarea elevaţiilor orientate spre spaţiile publice şi anume: dispunerea pe 

parcelă (conform pct. 4.), exprimarea unui plan vertical ferm spre spaţiul public, 

utilizarea în compoziţie exclusiv a direcţiilor orizontală, verticală şi oblică a şarpantei (în 

cazul acoperirii în şarpantă), precum şi elaborarea unor compoziţii complexe; 

7. este posibilă amplasarea unor accente de înălţime exclusiv în extremitatea vestică a zonei 

studiate şi anume la vest de strada Traian şi la sud de bulevardul Tomis, respectiv la vest 

de bulevardul Ferdinand şi la nord de bulevardul Mircea cel Bătrîn; în ambele cazuri 

amplasarea accentului / accentelor verticale trebuie să pună în valoare silueta istorică a 

zonei studiate şi trebuie astfel aleasă încît accentul / accentele verticale să nu afecteze 

zonele protejate şi / sau imobilele cuprinse în Lista Monumentelor Istorice; 

8. se recomandă revizuirea Listei Monumentelor Istorice pentru eliminarea oricărui tip de 

eroare şi pentru definirea ansamblurilor de arhitectură rezultate din evoluţia istorică a 

aşezării şi a zonei studiate; 

9. este obligatorie conservarea şi punerea în valoare – preponderent în calitate de elemente 

naturale, definitorii pentru întreaga peninsulă, ca peisaj cultural – a falezei şi a porţiunilor 

de teren orizontal, înspre plajă, înspre portul turistic şi înspre portul comercial; se 

subliniază faptul că, în cazul în care aceste elemente naturale îşi vor pierde sau atenua 

caracterul actual, peisajul cultural pe care îl constituie peninsula va fi iremediabil distrus. 

 

Notă: Restricţiile formulate la punctele anterioare semnifică şi faptul că este interzisă orice 

intervenţie contrară celor formulate prin acestea. 
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 În cazul subunităţii teritoriale de tip 1 – care corespunde subzonelor funcţionale 

istorice: de reprezentare, cu funcţiuni conexe celor portuare, axa comercială majoră 

1.a. este obligatorie conservarea tramei stradale istorice, a parcelarului istoric şi a fondului 

construit; în cadrul insulelor istorice, pe terenurile virane sau ocupate cu construcţii 

provizorii este obligatorie refacerea parcelarului istoric, a aliniamentelor şi a alinierilor 

istorice; 

1.b. este obligatorie conservarea spaţiilor neconstruite istorice – publice: de tip piaţă sau 

scuar, private: de tip grădină; 

1.c. este obligatorie conservarea / restaurarea tuturor clădirilor şi tuturor ansamblurilor de 

arhitectură cu valoare de identitate culturală, clădiri şi ansambluri care trebuie identificate şi, 

dacă este cazul, clasate (conform pctului. 8); 

1.d. este obligatorie conservarea tipurilor istorice de regim de construcţie: aliniamente, 

alinieri, mod de ocupare a terenului, tipuri de front, regim de înălţime, tip de acoperire a 

volumelor, tip de front orientat spre spaţiul public; 

1.e. este obligatoriu ca toate intervenţiile noi să se înscrie în trama stradală istorică, 

parcelarul istoric şi regimul de construcţie istoric, să nu afecteze prezenţa valorilor culturale, 

să respecte caracteristicile specifice elevaţiilor istorice (conform pctului. 6); 

1.f. este interzisă utilizarea “faţadelor-cortină”; 

1.g este interzisă utilizarea altor culori ale finisajelor decît cele existente în cazul fondului 

construit tradiţional. 

 

 

 În cazul subunităţilor teritoriale de tip 2 – care corespund unor părţi din subzona 

istorică rezidenţială: 

 este obligatorie conservarea tramei stradale istorice, a parcelarului istoric menţinut şi a 

aliniamentelor şi a alinierilor istorice menţinute; 

 pe terenurile virane sau ocupate de construcţii provizorii din cadrul insulelor istorice este 

permisă trasarea unui parcelar diferit faţă de cel istoric, cu condiţia ca din această trasare 

să rezulte fronturi orientate spre spaţiile publice care respectă tipurile de front istorice 

specifice subunităţii teritoriale în cauză şi nu depăşesc regimul de înălţime istoric maxim 

din aceeaşi subunitate teritorială cu mai mult de 3,5 m (la cornişă), respectiv 5,00 m (la 

coamă); 

 este obligatorie conservarea / restaurarea acelor clădiri care prezintă valoare culturală, de 

orice tip, clădiri care trebuie identificate şi, dacă este cazul, clasate (conform pctului. 8). 

 

 

 În cazul subunităţilor teritoriale de tip 3 – care corespund unor părţi din subzona 

istorică rezidenţială şi unor părţi din subzona istorică cu funcţiuni conexe funcţiunilor 

portuare: 

 este obligatorie conservarea tramei stradale istorice, a parcelarului istoric menţinut şi a 

aliniamentelor şi a alinierilor istorice menţinute; 

 pe terenurile virane sau ocupate de construcţii provizorii din cadrul insulelor istorice este 

permisă trasarea unui parcelar diferit faţă de cel istoric, cu condiţia ca din această trasare 

să rezulte fronturi orientate spre spaţiile publice care respectă tipurile de front istorice 

specifice subunităţii teritoriale respective şi nu depăşesc regimul de înălţime istoric 

maxim (atît la cornişă, cît şi la coamă); 

 este obligatorie conservarea punctuală a fondului construit, a acelor cîtorva clădiri care 

prezintă valoare culturală (indiferent de tip). 
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 În cazul subunităţilor teritoriale de tip 4 – care corespund unor părţi din subzona 

istorică rezidenţială în care intervenţiile din perioada contemporană au distrus aproape în 

totalitate valorile culturale rezultate în şi prin evoluţia istorică a aşezării: 

 este obligatorie conservarea tramei stradale istorice; 

 se recomandă elaborarea unor intervenţii care să atenueze, în măsura posibilităţilor, 

prezenţa nocivă a construcţiilor contemporane realizate; se recomandă formularea unor 

măsuri care să permită pe termen mediu şi lung înlocuirea construcţiilor contemporane 

deja realizate cu un fond construit acordat la caracteristicile esenţiale ale ţesutului urban 

istoric; 

 se interzice proliferarea ţesutului urban contemporan dincolo de limitele pe care le atinge 

în prezent. 

 

 

17 septembrie 2008 

 

dr.arh. Anca Hanna Derer 
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Doina Păuleanu, Constanţa. Aventura unui proiect european, Constanţa, 2003 

 

Doina Păuleanu, Axa est-vest. Constanţa – istorie şi dinamică interculturală, Constanţa, 2000 

 

Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, Constanţa – memoria oraşului, Constanţa, 1997 

 

Valentin Ciorbea, Portul Constanţa. 1896-1996, Constanţa, 1996 

 

Lucian Arsenie, Muzeul portului Constanţa – mic ghid ilustrat, Constanţa, 1996 

 

Ioan Adam, Constanţa pitorească, Bucureşti, f.a. 

 

Studii dedicate aşezării Constanţa 

 

Hanna Derer (coord.) 

Studiul de evoluţie istorică şi de delimitare a zonelor protejate, studiu de fundamentare PUG 

Constanţa, 1997-1998 

 

Hanna Derer (coord.) 

Zona peninsulară a municipiului Constanţa. Valorile de identitate culturală, materializate în 

ţesutul urban suprateran, prin prisma elementelor esenţiale din evoluţia aşezării. Studiu de 

fundamentare referitor la aspectele determinate istoric din cultura urbană pentru „Plan urbanistic 

zonal (P.U.Z.) privind reabilitarea şi revitalizarea zonei peninsulare a municipiului Constanţa”, 

2002 
















	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\00 titlu.pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\01 cuprins.pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\01 DIRECTIILE PRINCIPALE DIN EVOLUTIA ISTORICA A ZONEI STUDIATE.pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\02 EVOLUTIA ISTORICA A TRAMEI STRADALE.pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\02 nota.pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\03 EVOLUTIA PARCELARULUI IN PERIOADA CUPRINSA INTRE ANUL 1936 SI PREZENT.pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\03 text.pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\04 EVOLUTIA ALINIAMENTELOR SI ALINIERILOR IN PERIOADA CUPRINSA INTRE ANUL1936 SI PREZENT.pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\05 ZONIFICAREA FUNCTIONALA ISTORICA SPECIFICA PERIOADEI INTERBELICE IN RAPORT CU DISPUNEREA CLADIRILOR PE PARCELE (STAREA ACTUALA).pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\06 STILURI DE ARHITECTURA ISTORICE SI TIPURI DE FRONTURI.pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\07 bis REGIMUL JURIDIC DE PROTECTIE CONFORM LMI 2004.pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\07 REGIMUL JURIDIC DE PROTECTIE CONFORM LMI 2004.pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\08 MODIFICARI ALE FONDULUI CONSTRUIT PRODUSE INTRE MARTIE 2002 SI AUGUST 2008.pdf
	T:\PUZ Peninsula\Consultare Piață Peninsula\Anexa 3 Documentații propuse pentru actualizare\Studiu istoric 09.2008\09 RESTRICTII SI PERMISIVITATI.pdf

