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PORTURI DOBROGENE :
ISACCEA ŞI MĂCIN
- repere istorice ISACCEA
Pe malul drept al Dunării, la mila 56, în apropierea ruinelor cetăţii antice
Noviodunum, renumită bază navală a flotei romane de pe Dunăre, se află
portul Isaccea. Situat într-o zonă pomenită pen tru prima dată în istorie, în
legă tură cu trecerea armatei persane în 514 î. H., pe un pod de vase peste
Dunăre� în timpul expediţiei îndreptate împotriva sciţilor I, portul Isaccea
devine cunoscut în perioada evului mediu, când i se atribuie şi numele, cu
rezonanţâ turcească.
Organizat ca punct fortifica t de la fluviu, căci aici în perioada evului
mediu timpuriu a fost construită o ceta te, întărită de Mircea cel Bătrân, por
tul Isaccea dispunea în acel timp şi de un important vad de trecere ce-i con
ferea importanţă comercială, sitruat la Obluciţa2.
După căderea Dobrogei sub stăpânire otomană, Isaccea se va număra
printre cele opt cazale, de pe teritoriul Dobrogei, care au rămas până în se
colul al XIX-iea. În secolul al XVIII-iea, la Isaccea s-au construit mari ham
bare, care cumulau zaharelele provinciei şi ale ţărilor române, de unde erau
dirijate spre Imperiul Otoman.
La începutul epocii moderne, portul era destinat în special, expedierii la
Constantinopol, a unor mărfuri de tipul cerealelor şi lemnăriei3 .
În acest sens, este edifica tor raportul viceconsulului englez Charles
Cunningham, referitor la comerţul danubian din anii 1 837-1 838, din care
reiese că la Isaccea se încărcau în vederea exportului mari cantităţi de lemn
de stejar şi alte esenţe lemnoase, pentru construcţii navale4.
Dar în ciuda activităţii de export destul de intense, acest punct de pe
Dunăre nu va cunoaşte amenăjări portuare importante în prima jumătate a
secolului trecut. Abia în a doua jumătate a secolului al XIX-iea, portul înre
gistrează o oarecare dezvoltare fiind întreprinse câ teva lucrări de amenajare.
După înfiinţarea Serviciului român de navigaţie fluidă, prin construcţia
unei clădiri destinată Agenţiei N.f.R.5, portul intră la începutul secolului
nostru, în traficul obişnuit de mărfuri şi pasageri, ce se realiza pe Dunăre,
urmând să cunoască o nouă dezvoltare după primul război mondial. În
perioada interbelică în acest port a fost construit un cheu cu o dană, iar la
malul liber, au fost amenajate alte trei dane. În aceeaşi perioadă, când, în
afară de Agenţia N.F.R. la Isaccea funcţionau o Căpitănie de Port, un Oficiu
1 07
https://biblioteca-digitala.ro

de Vamă, un Serviciu Hidraulic şi o Agenţie S.R.D6, exportul portului era
constituit din produse ca: lemn, tutun, vin, fructe, miere şi cereale, în timp ce
importul consta din produse manufacturiere, coloniale, mobilă etc.
După al doilea război mondial, portul Isaccea nu va suferi îmbunătătiri
esenţiale, până în deceniul nouă, când, subordonat Tulcei, va cunoaşte con
strucţia de cheiuri şi dane, necesare transporturilor pe fluviu, de cherestea,
cereale şi piatră, de la cariera Isaccea .

MĂCIN
Situat pe malul drept al braţului Măcin, la km. 181, portul Măcin a luat
naştere pe locul anticului Arrubium, în evul mediu reprezentând un impor
tant punt de tranzit pentru mărfurile provenind din Principate, care erau
dirijate spre pieţele otomane. Despre ce reprezenta acest port în perioada
medievală, există puţine mărturii, dintre care se remarcă notele de călătorie
ale contelui francez D'Antraigues, de la 1 779. În aceste note, despre Măcin se
fac următoarele precizări: "Acest orăşel este situat într-o poziţie agreabilă, pe
culmea unui mic deal în pantă lină spre Dunărea, care curge la numai 200400 paşi de aici. Peste tot se văd păşuni şi vite multe . . . "7.
Deşi în această sumară descriere, nu se fac referiri la existenţa unui port
în mica localitate de la Dunăre, totuşi, alte surse documentare de la sfârşi tul
secolului al XVIII-iea şi începutul secolului al XIX-iea, menţionează traficul
comercial fluvial din această zonă. Astfel, într-un document referitor la
comerţul dunărean din perioada anilor 1 837-1 838, viceconsulul englez
Charles Cunningham preciza faptul că "la Măcin acostează anual 70� 100
nave turceşti care încarcă produse româneşti aduse pe Dunăre cu vase de tip
"gabare"8.
Despre ce fel de produse încărcau aceste nave, aflăm din alte documente
ale vremii, că era vorba în principal de cereale şi lemnărie, produse care luau
drumul Constantinopolului.
Ca şi alte porturi şi acest port a cunoscut o oarecare dezvoltare începând
cu a douajumătate a secolului trecut9, mai cu seamă după războiul de inde
pendenţă, când a trecut în proprietatea statului român. În această perioadă
portul Măcin a cunoscut unele amenajări portuare, iar la începutul secolului
nostru dispunea şi de o Căpitănie. Tot în aceşti ani, în momentul în care, una
dintre cursele regulate ale Serviciului N.F.R. a fost stabilită între Brăila şi
Măcin, în acest port a luat fiinţă şi o agenţie a serviciului de navigaţie flu
vială 10, dovadă a existenţei aici a unui trafic important de mărfuri şi pasageri.
Până la al doilea război mondial, portul nu a cunoscut amenajări, dis
punând doar de un ponton pentru acostarea vaselor şi de o pla tformă ame
najată la mal în mod natural, care permitea formarea a 4 dane pentru
operaţiuni de încărcare şi descărcare. Mărfurile tranzitate prin acest mic port
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dunărean au fost diverse: produse petroliere, lemn brut şi prelucrat,
minereuri, alimente, produse de manufactură, cărbuni, ponderea deţinând-o
pentru perioada interbelică, cerealele şi derivatele lor.
În perioada postbelică, constituirea unei platforme industriale la Măcin şi
exploatarea rocilor de construcţii din carierele Măcinului, au favorizat şi dez
voltarea portului din acest oraş dobrogean.
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PORTS OF DOBRUDJA: ISACCEA ANO MĂCIN
Abstract

The author makes a concise description of the historical past of the two
Danubian harbours situated on territory of Dobrudja: Isaccea and Măcin. The
history of these ports from the âncien times up to our present days is marked
by the modern times which have represented the beginning of some port
improvements and a period of increase of merchandise trafic, especially after
the Independence War.
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