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Abstract
Documentary certified in 950 in Byzantine
emperor Constantin Porphirogenet’s works De
Administrando Imperio, Sulina is a river-maritime
harbor placed on the Black Sea Coast, at the
Danube’s Mouth of the Sulina Branch.
Created in 1856, through the Paris Peace
Treaty following the Crimean War (1854-1856), in
order to protect political, economical and military
interest of the great Europeans powers at the
Danube’s Mouth, the European Commission of the
Danube (1856-1948) was installed in Sulina until
1938.
Through its technical dredging works at the
Mouth of the Danube and the digging of the Sulina
Channel, the European Commission of the Danube
provided the functionality of the navigation and
contributed at the development of Danubian transEuropean and maritime commerce.
C.E.D. transformed the small village of Sulina
into a modern town, inhabited by international
office workers, diplomats, merchants, engineers,
doctors, ship owners, craftsmen, dockers of all
nationalities. The official language of the European
Commission of the Danube was French and
the main spoken language in Sulina was Greek,
followed by Romanian, Russian, Italian, Turkish
languages.
The city water plant in Sulina was built at
the end of 19th century and still exists, maintaining
its functionality. This well preserved ensemble

1. Dunărea maritimă
unărea de Jos sau Dunărea maritimă
reprezintă sectorul fluvial cuprins
între Brăila și Sulina, pe care pot
circula vasele de mare tonaj din Marea Neagră.
Controlul asupra Dunării maritime a constituit o preocupare majoră a marilor puteri din cele
mai vechi timpuri.
Până la sfârșitul sec. XV, Imperiul Bizantin
iși exercită autoritatea pe ţărmul de vest al Marii
Negre și în Delta Dunării.
Pe fondul slăbirii puterii bizantine în
zona Dunării de Jos, are loc o întărire a poziţiei
negustorilor italieni: genovezi și veneţieni.
La sfârșitul sec. XV, zona cade sub stapânire
otomană pentru aproape patru secole și jumatate.
În urma războaielor ruso-turce, prin Tratatul
de pace de la Adrianopol din anul 1829, Delta
Dunării intră sub stăpânirea Rusiei, până în anul
1857, când Turcia redevine suverană în zonă.
Dobrogea, împreună cu Delta Dunării, devine
parte a Regatului României în anul 1878, ca urmare
a deciziei Congresului de la Berlin.

D

2. Comisia Europeană a Dunării
Încă de la începutul sec. XIX, marile puteri
europene, întrunite la Congresul de pace de la
Viena din anul 1815, legiferau principiul liberei
navigaţii pe cursurile de apă internaţionale,
inclusiv pe Dunăre. Deoarece transportul pe
apă era mult mai ieftin decât cel pe uscat, sunt
declanșate mari proiecte edilitare de amenajare
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a cursurilor de apă pentru a fi transformate în căi
moderne de navigaţie.
În anul 1840, prin Convenţia ruso-austriacă
de la Sankt-Petersburg, este reglementată libera
navigaţie pe Dunăre și situaţia funcţională a
portului Sulina. Guvernului rus îi revine obligaţia
de a construi un far la Sulina și de a menţine Gura
Sulina navigabilă.
Cu toate acestea, principiul liberei navigaţii
pe Dunărea maritimă a putut fi impus abia la
Congresul de pace de la Paris din anul 1856, când
este înfiinţată Comisia Europeană a Dunării, iniţial
ca un organism provizoriu, cu mandat pentru
doi ani, alcătuită din reprezentanţii marilor
puteri europene: Anglia, Franţa, Austria, Prusia,
Germania, Italia, Sardinia, Rusia și Turcia, dar care
și-a prelungit existenţa până la Conferinţa de la
Belgrad din august 1948.
Atribuţiile Comisiei Europene a Dunării erau
de natură legislativă, judecătorească, administrativă și tehnică. Ea elabora regulamentele de navigaţie și poliţie fluvială în sectorul Dunării maritime,
judeca contravenţiile faţă de regulamentele de navigaţie, stabilea și percepea taxele de navigaţie, administra portul Sulina și executa studiile și lucrările de amenajare pentru navigaţie pe braţul Sulina.
Activitatea C.E.D. se desfășura în cadrul
următoarelor servicii:
- Secretariatul general, înfiinţat în anul 1856,
cu sediul la Galaţi, care, printre altele, cuprindea
registratura, arhiva și biblioteca C.E.D.;
- Contabilitatea generală, înfiinţată în anul
1856, funcţionând când la Galaţi, când la Sulina;
- Casa de navigaţie, înfiinţată în anul 1859,
la Sulina, care se ocupa cu perceperea taxelor
de navigaţie și sanitare și a amenzilor aplicate
de Căpitănia portului Sulina și de Inspecţia de
navigaţie;
- Serviciul tehnic, înfiinţat în anul 1856, la
Sulina, care deţinea atelierele și șantierele pentru
repararea navelor din Sulina, trei cariere de piatră
la Tulcea și una la Isaccea și care avea în atribuţii
elaborarea proiectelor și executarea lucrărilor

de ameliorări la gurile Dunării, menţinerea stării
de navigaţie, instalarea și întreţinerea farurilor,
geamandurilor, semnalelor de ceaţă, construcţia,
întreţinerea și repararea imobilelor C. E. D.;
- Inspecţia de navigaţie, înfiinţată în anul
1861;
- Căpitănia portului Sulina, înfiinţată în
anul 1857, care asigura, printre altele, pilotajul la
intrarea pe fluviu, salvarea navelor aflate în pericol,
funcţionarea farurilor și semnalelor de ceaţă de la
Sulina, Sf. Gheorghe și de pe Insula Șerpilor;
- Serviciul spitalelor, creat în anul 1857, la
Sulina, care a înfiinţat Spitalul central și Spitalul
de boli infecţioase din Sulina;
În anul 1857 sunt demarate lucrările pentru
ameliorarea navigabilităţii la Gurile Dunării și pe
Dunărea maritimă, de la Brăila până la vărsarea în
Marea Neagră. Braţul Sulina este ales, dintre cele
trei braţe ale Dunării, pentru a fi transformat în
principală arteră fluvială navigabilă.
Până în anul 1902, C.E.D. desfășoară, după
proiectele inginerului englez Charles Hartley1,
ample lucrări de amenajare și regularizare ale
braţului Sulina. Este construit canalul navigabil,
drept și cu pereţi căptușiţi cu piatră, realizat prin
eliminarea tuturor coturilor braţului, lungimea
căii navigabile fiind considerabil scurtată. Sunt
construite marile diguri de la Sulina, care avansează
kilometri în mare, asigurând navigabilitatea Gurii
Sulina.
În anul 1938, în urma Aranjamentului de la
Sinaia, principalele atribuţii ale Comisiei Europene
a Dunării, sunt preluate de statul român: executarea
lucrărilor tehnice, pilotajul, perceperea taxelor de
navigaţie, judecarea infracţiunilor la regulamentul
de navigaţie. Pentru exercitarea acestora, Guvernul
1

Sir Charles Augustus Hartley (3 februarie 1825 – 20 februarie
1915), inginer englez, specializat în construcţia de căi ferate și
amenajări hidrotehnice de porturi și estuare; inginer șef al C.E.D.
(1856-1872), apoi inginer consultant al C.E.D. (1872-1902); face
parte din comitetul desemnat de Congresul S.U.A. pentru asigurarea
navigabilităţii în Delta fluviului Mississippi (1875); membru în
Comisia tehnică internaţională pentru lărgirea Canalului Suez
(1884); consultant pentru lucrările de amenajare și modernizare a
porturilor: Odessa, Trieste, Constanţa, Burgas, Varna, Durban;
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Fig. 1. „Die Zerstorung von Sulinadurch die Englender am 17 Juli 1854”, desen anonim, „Illustrierte Zeitung”, Leipzig, 1854,
Biblioteca Academiei Române

român înfiinţează Direcţiunea Dunării Maritime2.

d’abri à des aventuriers dont l’industrie consistait
à dépouiller les capitaines (…) Et c’est ainsi que
3. Sulina – scurtă istorie urbană
des moulins à vents étaient en pleine activité à
Cea mai veche menţiune asupra Sulinei l’embouchure… ».3
În timpul războiului Crimeei, în 17 iulie
aparţine împăratului bizantin Constantin al VIIlea Porfirogenetul (913-959), în scrierea sa De 1854, Sulina este bombardată și incendiată de
vice-amiralul englez Parker, care răzbuna astfel
administrando imperio, în anul 950.
Vechiul port, înscris în documentele moartea fiului său ucis aici de către voluntarii greci
cartografice din sec. XIV-XVII, sub numele Selina, din armata rusă4. Au fost cruţate doar vechiul far
Sunne, Solina, etc., era descris la jumătatea sec. din anul 1802, construit de Beshir Aga și biserica
XIX, înainte de instalarea aici a Comisiei Europene construită de ruși în jurul anului 1840. Acest atac
a Dunării, astfel:
este surprins într-o gravură de epocă din anul
« En 1853, Sulina ne comptait tout au plus 1 1854 (fig. 1).
000 à 1 200 habitants tous, Ioniens, Maltais ou Grecs
Instalarea la Sulina a Comisiei Europene a
(…) Quelques baraques en planches ou de simples Dunării determină o rapidă dezvoltare și moderhuttes de roseaux montées sur la plage servaient 3

2

Comisia Europeană a Dunării (1856-1949), Inventar arhivistic,
Direcţia Generală a Arhivelor Statului din R.S.R., București, 1987,
pag. 7

Etudes sur les embouchures du Danube, Ed. Engelhardt, Galaţi,
1862, pag. 52-53
4

Marele dicţionar geografic al României, Vol. V, Societatea
Geografică Română, Ed. SOCEC, București, 1902, pag. 63;
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Fig. 2. Sulina văzută din Farul C.E.D., imagine din anul 1868

Fig. 3. Palatul Comisiei Europene a Dunării, carte poştală de
la înc. sec. XX
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Fig. 4. Clădirea primăriei, subprefecturii, judecătoriei şi
percepţiei fiscale – astăzi dispărută, carte poştală de la înc.
sec. XX
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nizare a orașului. Crește afluxul de imigranţi
datorită avantajelor oferite de aceasta. Populaţiei
autohtone alcătuite din greci, români, ruși, turci și
italieni, i se adaugă funcţionarii Comisiei, împreună
cu familiile lor, care proveneau din statele europene
membre C.E.D., cărora li se alătură armeni, evrei,
lipoveni, kosovari și muntenegreni. Se constituie
un adevărat mozaic multietnic și multicultural.
În anul 1870 Sulina primește, de la
autorităţile otomane, statutul de Porto Franco, ceea
ce favorizează dezvoltarea activităţilor comerciale.
Începând cu anul 1860 și până la începutul
sec. XX, în Sulina se desfășoară o intensă activitate
edilitară, puternic susţinută prin subvenţiile
acordate de Comisia Europeană a Dunării. (Fig. 2)
Orașul este asanat progresiv prin secarea
mlaștinilor și împrăștierea pe teren a nisipului
provenit din lestul depozitat pe nave. Pentru
apărarea împotriva inundaţiilor, sunt depozitate
pe maluri cantităţi importante de aluviuni extrase
din fluviu de drăgile aspiratoare5.
Străzile principale sunt acoperite cu pietriș.
A doua stradă paralelă cu cheiul este transformată
în arteră carosabilă, prin pavarea cu macadam.
Se construiesc birouri și reședinţe pentru
personalul Comisiei Europene a Dunării, repre-

Fig. 5. Cheiul Sulinei, carte poştală din anul 1905
5

La Comission Europeene du Danube et son oevre de 1856 a 1931/
Comisia Europeană a Dunării și activitatea sa de la 1856 la 1931,
A.F.D.J. – R.A., Galatz, 2006, pag. 404;

Fig. 6. Sulina - cheiul şi strada Carol I, carte poştală de la sf.
sec. XIX

zentanţe diplomatice și agenţii ale companiilor de
navigaţie. Se ridică școli, spitale, sedii administrative: primărie, prefectură, judecătorie, percepţie,
vamă, poliţie. Sunt construite ateliere ale C.E.D. de
reparaţii și întreţinere a navelor. (fig. 2, 3, 4)
Comisia Europeană a Dunării amenajează
în Sulina, în anul 1864, un cimitir pentru toate
confesiunile creștine: catolic, protestant și ortodox
și un cimitir musulman, în anul 1871.
În perioada 1865-1870 se construiesc bisericile: catolică, ortodoxă ruso-română, anglicană,
grecească și o moschee. (fig. 7, 9)
Cartierul Comisiei Europene a Dunării,
alcătuit din reședinţe ale personalului, palatul,
birourile și spitalele C.E.D., este amplasat la
marginea de răsărit a orașului, către mare,
determinând astfel deplasarea către est a centrului
orașului faţă de poziţia ocupată în vechea așezare.
La sfârșitul sec. XIX planul orașului modern
este trasat: o reţea rectangulară alcătuită din
patru străzi paralele cu cheiul, traversate de străzi
perpendiculare.
După anul 1878, pentru a-și afirma prezenţa
în aceste teritorii proaspăt dobândite, autorităţile
române hotărăsc construirea unei biserici catedrale, închinată Sfinţilor Ierarhi Nicolae și Alexandru,
pentru care este ales un amplasament pe chei, cu o
mare vizibilitate, în apropierea Palatului Comisiei
Europene a Dunării. Încă din anul 1882 sunt aloca-
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Fig. 7. Biserica anglicană – astăzi dispărută, imagine de la
înc. sec. XX

Fig. 8. Catedrala ortodoxă “Sf. Nicolae şi Alexandru” - arhitect N. C. Mihăescu, imagine din anul 1933

Fig. 9. Biserica ortodoxă “Sf. Nicolae” (fostă Catedrală), Biserica grecească “Sf. Nicolae” şi şcolile elene, Uzina de apă – carte
poştală din 1903
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pentru folosul C. E. D.7.
În anul 1897 încep lucrările pentru
construirea Uzinei de apă și în anul 1903 a Uzinei
electrice. (fig. 9)
În anul 1900, Sulina numără 5.611 locuitori:
2065 greci, 803 români, 594 ruși, 404 armeni,
268 turci, 211 austro-ungari, 173 evrei, 140
kosovari și muntenegreni, 45 italieni, la care se
adaugă personalul C.E.D.8 În oraș sunt două școli
românești, două grecești și una catolică.
La cumpăna veacurilor Sulina este frecventată anual de peste 6000 de corăbii și vapoare.
Fig. 10. Hotelul Camberi – astăzi abandonat, carte poştală
Activitatea principală a orașului este
de la înc. sec. XX
comerţul. Sulina exportă, în anul 1900: sardele
în butoaie, pește proaspăt și sărat, piei, morun și
nisetru, grâu, lemne de construcţie (din pădurea
Caraorman), făină, icre negre, porumb, butii și
butoaie. Importă: porumb, lămâi și portocale, grâu,
spirtoase, orfevrărie, confecţii din lână, bumbac,
ulei de măsline, orez, berbeci și ţapi9.
Este reședinţa viceconsulilor din Italia,
Anglia, Olanda, Suedia, Norvegia și Austro-Ungaria
și a agenţiilor caselor de comerţ din Brăila și
Galaţi10.
În anul 1906, în Sulina, există o comunitate
anglicană
compusă din 15 familii, cu o biserică,
Fig. 11. Debarcarea pasagerilor în sezonul băilor, imagine
o parohie catolică înfiinţată în anul 1868, cu 230
din anul 1930
de credincioși și biserică, o biserică armeană, o
te fonduri guvernamentale în acest scop. Proiectul biserică grecească, o biserică ortodoxă, o sinagogă
catedralei, în stil neoromânesc, este întocmit de și o moschee11.
arhitectul Nicolae C. Mihăescu6. Lucrările de conLa începutul secolului XX, din Sulina
strucţie încep în anul 1910. (fig. 8)
pleacă curse zilnice pe ruta Tulcea – Sulina și
O linie de telegraf leagă orașul de Galaţi curse regulate către Istanbul, Izmir, Pireu, Malta,
și Tulcea încă din anul 1857. În anul 1903 este Barcelona, Valencia, Alger, Haifa, Tripoli, Beirut,
instalată o linie telefonică între Tulcea și Sulina, Iaffa, Port-Said, Alexandria, Salonic, Chios.
6

Nicolae C. Mihăescu (3 martie 1863, Târgoviște – 20 decembrie
1934, București) arhitect român; studiază la Școala de poduri
și șosele din București și la Școala de arte frumoase din Paris;
arhitect, restaurator și profesor la Școala de arhitectură (1898 –
1934); prinipalele lucrări: Palatul Ministerului Cultelor și Artelor,
azi Ministerul Educaţiei și Cercetării, Palatul Sinodal al Mănăstirii
Antim din București, Palatul Societăţii funcţionarilor publici din
Piaţa Victoriei din București (azi dispărut), Tribunalul și Școala
comercială din Târgoviște, Tribunalul din Giurgiu, Catedrala din
Drăgășani, Biserica Bradu – Boteanu din București;

7

La Comission Europeene du Danube et son oevre de 1856 a 1931/
Comisia Europeană a Dunării și activitatea sa de la 1856 la 1931,
A.F.D.J. – R.A.,, Galatz, 2006, pag. 405;

8
Marele dicţionar geografic al României, Vol. V, Societatea
Geografică Română, Ed. SOCEC, București, 1902;
9

Ibidem;

10

Ibidem;
11 Monografia Sfintei Episcopii a „Dunărei de Jos”, Constantinescu,
Anghel, Ed. Atelierele SOCEC, București, 1906;
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Prin înfiinţarea Casei naţionale Sulina devine
staţiune balneo-climaterică. Este amenajată plaja
și sunt organizate tabere pentru copii. Pentru
turiști sunt curse regulate de la Brăila și Galaţi, se
organizează plimbări cu barca pe mare și excursii
în Deltă. (fig. 10, 11)
Deși orașul continuă să se extindă și în secolul
XX, dezvoltându-și reţeaua stradală rectangulară
către sud și vest, Sulina intră în declin odată cu
primul război mondial. La distrugerile războiului
se adaugă conjunctura creată de extinderea reţelei
de cale ferată. Transportul mărfurilor pe uscat în
interiorul continentului și legătura cu porturile
maritime se realizează, în principal, cu trenul,
canalul navigabil Sulina fiind mai puţin folosit.
În anul 1938, în urma Aranjamentului de la
Sinaia, principalele atribuţii ale Comisiei Europene
a Dunării, care a menţinut prosperitatea Sulinei,
sunt preluate de statul român.
Al doilea război mondial, aduce mari
distrugeri orașului, care este bombardat în anii
1940 și în 1944, acest al doilea bombardament,
din 25 august, avariind peste 60% din fondul
construit.
După anul 1944 urmează o perioadă de
decădere accentuată a orașului, care, în lipsa
comerţului internaţional, este izolat și treptat se
depopulează.
În anul 1956 în Sulina sunt 3.622 locuitori.
În perioada 1965–1989, în oraș se construiesc blocuri cu 4 etaje, mult prea înalte pentru
terenul nisipos pe care sunt fundate, o fabrică de
conserve de pește, un antrepozit frigorific, un magazin universal, un cinematograf, un mare ansamblu hotelier pentru tineret, un liceu etc. Este extins
șantierul naval. În prezent, mare parte dintre aceste construcţii sunt scoase din uz și abandonate,
alături de valoroase clădiri istorice care au aceeași
soartă.
Tendinţa actuală în dezvoltarea orașului este
de valorificare cultural-turistică, atât a bogatei
tradiţii cultural-istorice cât și a minunatului cadru
natural.

Evoluţia urbanistică a Sulinei este prezentată
în Pl. nr. 1.
4. Uzina de apă
Conferinţele internaţionale privind sănătatea, de la Dresda din anul 1893 și de la Veneţia din
anul 1897, recomandaseră să se asigure vaselor
care opreau în Sulina și populaţiei orașului apa
potabilă, pentru a se controla epidemiile. Astfel, la
sfârșitul sec. al XIX-lea, se ia decizia realizării sistemului de alimentare cu apă al orașului12.
În anul 1900 se face recepţia provizorie a
proiectului „Alimentarea cu apă a Orașului Sulina”,
întocmit de către Ministerul Lucrărilor Publice Serviciul Studiilor și Construcţiunilor, inginer C. M.
Vasilescu, aprobat de Consiliul Lucrărilor Publice
în data de 18 august 1900. Proiectul prevede
realizarea reţelei de distribuţie a apei potabile și
construirea Uzinei de apă.
Construcţia uzinei se încheie în anul 1903.
Din anul 1909, uzina trece în proprietatea statului,
intrând în patrimoniul Ministerului Sănătăţii13.
Uzina de apă din Sulina este amplasată pe
malul drept al Dunării, în partea de vest a orașului.
Situată iniţial în exteriorul orașului, la mai mult
de un kilometru distanţă de acesta, ea este astăzi
inclusă în oraș.
Platforma de pământ de aprope 3000 de
metri pătraţi, pe care este construită uzina, a fost
realizată prin asanarea, extinderea și consolidarea
unei fâșii înguste de pământ dintre Dunăre și
mlaștină.
Ansamblul Uzinei de apă din Sulina, etapa
iniţială din anul 1900 (Anexa 2, planșa nr. 6),
este alcătuit din următoarele componente: turnul
de apă, filtrele și a bazinele de decantare (Anexa
2, planșa nr. 10 și 12),, casa mașinilor (Anexa 2,
planșa nr. 7), coșul casei mașinilor, locuinţa (Anexa
2, planșa nr. 17), latrina.
12

La Comission Europeene du Danube et son oevre de 1856 a 1931/
Comisia Europeană a Dunării și activitatea sa de la 1856 la 1931,
A.F.D.J. – R.A., Galatz, 2006, pag. 405.

13
Dosar pentru revizuirea și evaluarea averii imobile proprietatea
Statului din anul 1940, arhiva Primăriei Sulina. Extrase din proiect
sunt prezentate în Anexa 2 a acestui studiu.
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Pl. 1. Sulina – evoluţie urbanistică: 1863, 1900, 1929
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Fig. 12. Uzina de apă, imagine de la înc. sec. XX

Fig. 13. Uzina de apă, vedere de pe canalul navigabil, foto 2007
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Fig. 14. Turnul de apă, imagine
din anul 1910*

Fig, 15. Turnul de apă astăzi

Uzina funcţiona astfel: apa era captată din
Dunăre printr-un hrib submers, cu ajutorul pompelor din casa mașinilor. De aici, tot cu ajutorul
pompelor, apa din Dunăre era împinsă spre casa
filtrelor și bazinelor de decantare, apoi, apa, devenită potabilă, se întorcea în casa mașinilor, pentru
a fi pompată în turnul de apă. De aici pleca către reţeaua de distribuţie care alimenta orașul. Tot turnul de apă alimenta locuinţa și latrina din incinta
uzinei. Apa murdară din casa filtrelor și bazinelor
de decantare se întorcea în Dunăre.
Turnul de apă este un rezervor de înălţime
pentru înmagazinarea apei, cu o capacitate de
300 mc. Este construit în baza proiectului din anul
1900, din cărămidă și piatră. Rezervorul este din
metal, îmbrăcat într-o structură de lemn, modificată în timp. Are învelitoare din tablă. Scara elicoidală din metal, care asigură accesul în interiorul
turnului, a fost înlocuită în urmă cu câţiva ani.
Turnul de apă reprezintă silueta emblematică
a Uzinei de apă, fiind și în prezent vizibil din toate
direcţiile, de la mare distanţă. (fig. 14, 15)
Filtrele și bazinele de decantare (Anexa 2,
planșa nr. 10 și 12) alcătuiau, în etapa iniţiala,
staţia de tratare a apei.

Fig. 16. Turnul de apă şi clădirea filtrelor şi bazinelor de
decantare în anul 2008*

Clădirea are două niveluri supraterane și
unul subteran. Este fundată pe piloţi din lemn.
Zidurile sunt din piatră și cărămidă, șarpanta
este din lemn, învelitoarea din tablă. O structură
interioară, din stâlpi și grinzi de metal, ancorată în
zidărie, susţinea bazinele din metal suspendate.
În etapa 1900 clădirea adăpostea bazinele
de filtrare și decantare din metal, dezvoltate pe
trei nivele.
În prezent bazinele din metal de la etaj au
fost desfiinţate. Cuvele de la nivelul parterului,
în care sunt instalate filtre, sunt scoase din uz,
doar cisternele subterane din metal sunt utilizate
pentru stocarea apei potabile, având o capacitate
de 600 mc. (fig. 16)

Fig. 17. Casa maşinilor în anul 2008

* Fig. 16, 17, 19, 21 - foto Liviu Simioncencu
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Fig. 18. Uzina de apă, imagine din anul 1904

Fig. 19. Locuinţa şi turnul de apă în anul 2008

Casa mașinilor (Anexa 2, planșa nr. 7), iniţial
alcătuia staţia de pompare a uzinei. A avut un coș,
care a fost desfiinţat după înlocuirea combustibilului solid cu energie electrică. În timp a adăpostit
generatoarele de curent electric.
Clădirea are un nivel suprateran și unul
subteran. Zidăria este din piatră și cărămidă,
șarpanta din lemn, învelitoarea din tablă. Este
fundată pe piloţi.
În etapa 1910 – 1930 a fost extinsă cu o
construcţie parter și etaj.
Clădirea este fucţională, adăpostind în
prezent filtrele rapide de nisip și pompele. (fig. 17)
Coșul uzinei era un turn înalt de 22 m, cu
diametrul exterior la bază de 70 cm, fixat într-un
soclu din beton și ancorat cu lanţuri.

Coșul deservea casa mașinilor.
Prezent în imaginile de început ale uzinei,
după modernizarea acesteia și racordarea uzinei
la reţeaua de alimentare cu energie electrică, în
imaginile din 1930, coșul nu mai apare.
Locuinţa personalului uzinei, (Anexa 2, planșa
nr. 17) este o construcţie parter, etaj și mansardă,
care si-a menţinut volumetria iniţială. Zidăria este
din piatră și cărămidă, șarpanta este din lemn
și învelitoarea din tablă. Încă din anul 1900 era
alimentată cu apă și avea sobe cu combustibil solid.
La parter are două camere și un hol cu scară
de acces la etaj. La etaj sunt două camere și un
hol. Mansarda este alcătuită din două încăperi cu
pereţi din cărămidă, desprinse din spaţiul podului.
Clădirea păstrează scara veche din lemn, originară.
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Fig. 20. Uzina de apă, imagine aeriană din anul 1930

Fig. 21. Uzina de apă, imagine aeriană din anul 2006
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În prezent, la etaj funcţionează laboratoarele
pentru testarea calităţii apei. La parter sunt spaţii
de depozitare. Mansarda nu este utilizată. (fig. 18,
19)
Latrina este o construcţie din cărămidă,
fundată pe piloţi, cu șarpantă din lemn și învelitoare
din tablă. În proiectul din anul 1900 era alimentată
cu apă de la turnul de apă, iar canalizarea se realiza
printr-o conductă care se vărsa în Dunăre.

brute, instalaţia de sulfaţi, depozitul de sulfaţi și
centrala termică. (fig. 21)
În ultimele două decenii, datorită dispariţiei
acestor mari consumatori industriali, uzina își
restrânge activitatea. În prezent unele clădiri ale
ansamblului sunt scoase din uz.
Amplasată pe calea apelor la intrarea dinspre
Vest în Sulina, vizibilă de la mare distanţă, semnal
ce marchează accesul în oraș, bine conservată
și menţinută în integralitatea sa, Uzina de apă
Ansamblul din anul 1900 și-a menţinut in- alcătuiește un ansamblu emblematic pentru oraș,
tegralitatea, cu excepţia coșului uzinei, desfiinţat cu valoare istorică, arhitecturală și memorialînainte de 1930. Componentele sunt nemodifica- simbolică, fiind, în același timp un exemplu
te din punct de vedere arhitectural. Funcţiunile au semnificativ de arhitectură industrială de la
suferit unele modificări impuse de modernizarea sfârșitul secolului XIX, reprezentativ pentru acest
program de arhitectură.
uzinei.
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Anexa 1
Documente referitoare la alimentarea cu
apă potabilă a orașului Sulina, D.J.A.N. Galaţi, Fond
C.E.D.
1894-1901: Rapoarte către Ministerul
Afacerilor Externe al Angliei cu privire la alocarea
de fonduri pentru alimentarea cu apă a orașului
Sulina – Doc. nr. 1426;
1895-1900: Corespondenţă cu Ministerul
Afacerilor Străine și cu Comitetul executiv al CED
cu privire la aprovizionarea cu apă potabilă a
orașului Sulina – Doc. nr. 1146;
1897: Corespondenţă cu Comitetul executiv
al CED cu privire la alimentarea cu apă potabilă a
orașului Sulina – Doc. nr. 1148 ;
1898: Corespondenţă cu Comitetul executiv
al CED cu privire la alimentarea cu apă potabilă a
orașului Sulina – Doc. nr. 1150 ;
1900: Corespondenţă cu Ministerul Afacerilor
Străine și cu Comitetul executiv al CED cu privire
la importul de materiale destinate lucrărilor de
aducere a apei potabile la Sulina – Doc. nr. 1154 ;
1902: Corespondenţă cu Ministerul Afacerilor
Străine cu privire la subvenţiile CED pentru
alimentarea cu apă a orașului Sulina – Doc. nr. 1155;
1913: Corespondenţă cu Comitetul executiv
și Ministerul Afacerilor Străine cu privire la

alimentarea cu apă potabilă a orașului Sulina –
Doc. nr. 1172 ;
1929-1932: Procese-verbale, rapoarte,
planuri întocmite de Serviciul tehnic și protocoale
ale sesiunilor CED cu privire la construirea
sistemului de alimentare cu apă potabilă a orașului
Sulina – Doc. nr. 367 ;
1929: Rapoarte ale Serviciului sanitar de la
gurile Dunării cu privire la uzina de apă din orașul
Sulina – Doc. nr. 1285 ;
1932: Rapoarte ale Serviciului tehnic și
Serviciului sanitar de la gurile Dunării cu privire la
Uzina de apă de la Sulina – Doc. nr. 1289 ;
1934-1935: Refacerea reţelei de apă potabilă
a orașului Sulina – Doc. nr. 1313 ;
1935: Corespondenţă cu Serviciul sanitar de
la gurile Dunării pentru obţinerea de fonduri în
vederea refacerii reţelei de apă potabilă a orașului
Sulina – Doc. nr. 1325 ;
1935: Protocoalele nr. 1268-1278 ale sesiunii
CED cu privire la (...) alimentare cu apă potabilă a
orașului Sulina (...) – Doc. nr. 1102 ;
1937: Corespondenţă cu Serviciul sanitar de
la gurile Dunării cu privire la refacerea reţelei de
apă potabilă de la Sulina – Doc. nr. 1351 ;
1939-1940: Subvenţie acordată de CED
pentru refacerea alimentării cu apă potabilă a
orașului Sulina – Doc. nr. 752 ;
1940: Corespondenţă cu Secretariatul general al CED și Ministerul Sănătăţii și Ocrotirilor Sociale cu privire la acordarea de către CED a unei
subvenţii pentru refacerea alimentării cu apă potabilă a orașului Sulina – Doc. nr. 1397.
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Anexa 2
Proiectul de alimentare cu apă a oraşului Sulina, recepţie provizorie,
iulie 1900, A. N. Bucureşti. Fond M.L.P. - extras

Pl. 6. Distribuţia conductelor în uzina hidraulică.

Pl. 7. Casa maşinilor: vedere longitudinală, planul
acoperişului, secţie orizontală deasupra grinzilor, vedere
laterală, secţie transversală.

Pl. 10. Filtrele şi bazinele de decantare: secţie longitudinală,
vedere laterală.

Pl. 12. Filtrele şi bazinele de decantare: secţie orizontală
A-B, secţie orizontală Q-R.

Pl. 17. Casa de locuinţă: vedere laterală, planul şarpantei,
planul acoperişului.
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