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CARACTERISTICILE ARHITECTURII TRADIŢIONALE SUD-DOBROGENE
NORDUL JUDEŢULUI CONSTANŢA

Cu numărul patru al revistei „Arhitectura tradiţională din Dobrogea" părăsim limesul
dunărean şi ne oprim la aşezările din Nordul-Dobrogei de Sud (judeţul Constanţa): Vulturu,
Runcu, Pantelimon; Nord-Est: Fîntînele, Istria, Săcele; Nord-Vest: Dulgheru dar şi din
partea de Nord-Centru: Grădina, Tîrguşor.
Caracteristicile arhitecturii din partea nordică: materiale de construcţie:
-piatră pentru fundaţii şi soclu;
-chirpici lipit cu lut pentru pereţi;
-lemn pentru stâlpii de prispă şi şarpantă;
-învelitoare - olane, ţiglă sau tablă, pentru casele construite mai târziu, jumătatea sec.
XX.
Tipologia planului tricelular pentru satele din nordul judeţului Constanţa (Pantelimon,
Runcu, Vulturu):
Varianta I
1.cu prispă retrasă, decorată cu arcade semicirculare ce prezintă la capete traforuri,
prispă pe grindă cu stâlpi de lemn şi parapet din scânduri traforate.
2.cu prispă retrasă, cu intrând şi stâlpi din zidărie, cu arcadă triplă (după al 2-lea război
mondial)
Varianta li
-plan tricelular cu prispă liberă
-doar la faţadă
-pe două laturi cu parapet şi stâlpi de lemn
-pe trei laturi cu stâlpi de lemn simpli, fără ornamente.
Tipologia planului bicelular:
-cu prispă retrasă
-fără prispă
Pentru satul Runcu casele au fost construite conform tipologiei planului tricelular cu
următoarele caracteristici:
-cu tindă mediană şi două încăperi laterale;
-prispă retrasă doar în dreptul tindei cu stâlpi adosaţi.
A doua variantă întâlnită pentru planul tricelular se referă la situarea prispei doar pe o
singură latură, cu cinci stâlpi din lemn, şlefuiţi şi fără decor ornamental.
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A treia varianta are specific prispa dezvoltată pe două laturi, cu „balcon" asociat cu
stâlpi din lemn şi parapet din zidărie.
Aceaşi tipologie a casei tricelulare este specifică şi satului Vulturu.
La toate variantele „aplecătoarea" este adosată locuinţei pe toată lungimea casei, pe
jumătate din suprafaţă pe latura stângă iar jumătate pe latura dreaptă.
Din punct de vedere istoric, unele aşezări datează din epoca romană - exemplu
Pantelimon (Ulmetum) cu zidurii şi turnuri de apărare. La 1883 este atestată ca o aşezare cu
populaţie majoritară tătărască. După retragerea acestora este populată cu români din
Transilvania, Râmnicu Sărat, Brăila.
Runcu (denumirea veche - Terzichioi), şi Vulturu (Cartalu), erau locuite majoritar de
tătari veniţi din Crimeea iar după 1875 se populeză cu români din judeţele limitrofe - Brăila,
Ialomiţa dar şi cu mocani din Transilvania.
Aşezările din partea de Nord-Est a judeţului (Fîntînele, Istria, Săcele) au caracteristici
comune în cadrul planului tricelular:
-tindă mediană şi 2 camere laterale
-prispă situată, fie pe 2 laturi, fie retrasă doar în dreptul intrării şi parapet din
scânduri, parţial traforat
-apariţia beciului sub 2 camere, supraînălţate cu prispă, pentru construirea acestuia.
Un alt tip de casă este cea „bulgărească", cu tindă, două camere, prispă lungă şi tavan
podit.
Pentru acoperişul caselor alături de materialele tradiţionale se foloseşte şi stuful.
La Fîntînele apar două tipuri combinate:
-o parte joasă cu 2 camere: una cu tinda retrasă neîngrădită (camera de locuit şi
bucătărie) şi în continuare altă parte înălţată cu prispă pentru următoarele două camere,
care să permită construirea beciului.
Pentru partea de Nord-Vest a judeţului - satul Dulgheru a fost cercetat casă cu casă.
Tipurile de casă cercetate:
-bicelulară - tindă şi o cameră cu prispă îngustă în faţa tindei care este retrasă
-tricelulară - cu prispă la faţadă
- fără prispă
- cu prispă retrasă, arcadă şi stâlpi adosaţi, doar în faţa tindei
În partea Nord-Centru - asezările Grădina şi Tirguşor prezintă următoarele tipuri de
case: tricelulară - tindă mediană şi două camere laterale.
- prispă, fie pe toată lungimea faţadei, fie pe două faţade,
- cu tindă retrasă şi prispă îngustă în dreptul intrării.
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Aşezările Tîrguşor (Pazarlia - denumirea veche) şi Grădina (Toxof - denumirea veche),
înfiinţate între anii 1852-1858 de către tătari din Crimeea, ulterior după emigrarea acestora
se populează cu români ardeleni, munteni şi olteni.
Din punct de vedere al arhitecturii caselor există în toate aceste aşezări cu populaţie
preponderent românească din a doua jumătate a secolului XIX, tipuri unitare de case atât
din punct de vedere al materialelor folosite cât şi a tehnicilor de lucru.

Elemente decorative acoperiş şi streaşină - Pantelimon si Runcu
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VULTURU
Fondul arhivistic oglindeşte situaţia socială şi
politico-economică a perioadei premergătoare celui
de-al Doilea Război Mondial.
Astfel, în perioada 1 920- 1 94 l se evidenţiază
frământările populaţiei pentru prevenirea unui
eventual
război
şi
preocupările
organelor
administrative pentru pregătirea populaţiei în vederea
declanşării războiului. 2

Comuna Vulturu este situată în partea de nord
a j udeţului, la o distanţă de 30 km de Hârşova- oraşul
cel mai apropiat şi la 75 km de municipiul Constanţa.
Localitatea Vulturu este strabătută de DJ 225,
care face legatura cu Pantelimon, j udeţul Constanţa şi
comuna Saraiu j udeţul Constanţa. Accesul la calea
ferată este la o distanţă de 40 km de localitate în
comuna Târguşor j udeţul Constanţa.
Comuna Vulturu se învecinează cu: în nord
comuna Saraiu, la sud- comuna Casimcea (jud.
Tulcea), la vest- comuna Crucea. Relieful este de
podiş, din platforma bazinului Pantelimon, şi este
străbătut de râul Cartai .
Prima atestare documentară a localităţii
Vulturu datează din j urul anului 1 854, fiind cunoscută
sub denumirea de Cartai până în anul 1 880, când a
luat fiinţă comuna Vulturu.
Comuna are o economie predominant agrară,
dispunând de o suprafaţă agricolă de 6.639 ha
suprafaţă arabilă şi 428 ha păşuni. Fondul forestier
deţine o suprafaţă de 1 70 ha. În structura producţiei
agricole, o pondere însemnată revine culturilor de
cereale(grâu şi porumb) şi florii soarelui. 1
Populaţia comunei, la 1 .07. 1 999, era de 87 1
locuitori. Suprafaţă totală a comunei este de 7. 1 67 ha,
însumând în total 2 1 4 locuinţe. Suprafaţa agricolă are
6.639 ha, suprafaţa arabilă-6.2 1 1 , păşuni-428 ha, iar
păduri 1 70 ha.
Din punct de vedere adminstrativ, comuna
Vulturu este legată de comuna Pantelimon. În anul
1 930, apare ca făcând parte din comuna Pantelimon,
alături de alte nouă sate şi anume: Pantelimon de Sus,
Pantelimon de Jos, Grădina, Runcu, Crucea, Gălbiori,
Stupina, Colelia, Călugăreni, situaţie care a durat până
în anul 1 935- 1 936.
În urma arendării teritoriale din anul 1 968
comunei Pantelimon i-a fost adăugată comuna Vulturu
şi Nistoreşti cu satul Călugăreni.
În ceea ce priveşte fondul arhivistic, el
datează din anul 1 883, fără a continua în ordine
cronologică, fiind pierdut în timpul Primului Război
Mondial.

Prima atestare documentară a comunei
Vulturu s-a realizat în 1 854, pe 1 4 ianuarie prin
redactarea unui tacrir în care se menţionează numele
comunei, pe atunci Cartalu (tradus din limba turcă,
Cartatu însemnând vultur). Documentul este prezent
în volumul întocmit de Tudor Mateescu -Documente

privind istoria Dobrogei (1830- 1877).3

Potrivit lui N.T. Negulescu, comuna Cartalu
( Vulturu), se compunea din satul de reşedinţă Cartalu
şi satul Terzechioi.
Datarea istorică a comunei este aceeaşi, anul
1 854. N.T. Negulescu precizează însă că satul a fost
locuit de tătari veniţi din Crimeea până în anul 1 875
când emigrând, s-a populat cu români veniţi din
Transilvania, j udeţul Ialomiţa şi Brăila.
Satul Terzechioi ( Runcu) e înfiinţat tot în
jurul datei de 1 854, de tătari emigranţi din Crimeea,
fiind în maj oritate meseriaşi. Mai târziu, satul a fost
locuit şi de greci, existând şi urmele unei cişmele unde
s-au găsit monede greceşti.
M.D. Ionescu întăreşte ipoteza că satul
Cartalu a fost locuit, în anul 1 850, de tătari. În anul
1 904, potrivit statisticii publicate în lucrarea sa,
existau în Cartai 1 0 1 9 români şi doar 8 tătari. 4 La acea
dată existau în comuna Şiriu, din care face parte şi
Cartai, 1 1 96 case, dintre care 90 bordeie. Prima şcoala
este atestată în 1 899, iar biserica este construită în
anul 1 890, având hramul Sfinţilor Voievozi. 5
În anul 1 9 1 6, existau două şcoli, una în satul
Cartalu cu cinci clase, înfiinţată în 1 887, ca post şi
instalată în local propriu, clădit în 1 9 1 O, amândouă
fiind distruse ulterior.
Potrivit statisticii lui N.T. Negulescu, în anul
1 9 1 6 populaţia comunei număra 2235 suflete, iar în
anul
1 922
avea1 428
suflete.

Potrivit naţionalităţii, avem următoarea situaţie:

I
I

Cartai
Terzechioi

1916

1 922

1 47 1 români, 2 greci
760 români, 2 bulgari

l 024 români
404 români
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Potrivit cetăţeniei :

I
I

Cartai
Terzechioi

1916

1 922

1 47 1 români, 2 greci
760 români, 2 bulgari

1 026 români
404 români

Potrivit documentelor statistice regăsite în arhive,
într-un proces-verbal, se precizează faptul că, la

la 8 noiembrie 1 948, în comuna Vulturu erau 1 460
locuitori. 6

După stabilitate şi locuinţă, în anul 1 9 1 6:
1916
Cartalu
Terzechioi
1 922
Cartalu
Terzechioi

definitivi
311
121

vremelnici
11
10

Case proprii
276
1 09

Cu chirie
46
22

246
83

4
3

Casă cu mai
multe camere
213
43

Graj d, şopron

250
86

Case, în anul 1 9 1 6 :
1916
Cartalu
Terzechioi
1 922
Cartalu
Terzechioi

Casă cu 1
cameră
15
20

Casă cu 2
camere
42
37

98
32

1 03
96

În anul 1 94 1 , numărul total al caselor era
263 7 , între anul 1 933- 1 937 fiind construite 1 3 case
noi, în valoare de 650.000 lei, construcţii ce
aparţineau românilor. 8
În sat, au existat 4 moşii în 1 9 1 6, a lui G.G.
Belu- 1 50 ha, arendată unei asociaţii; fraţii Oancea220 ha, arendată fraţilor Corneanu; Al Roşculeţ-400
ha o cultivă singur; N. Roşculeţ- 800 ha, o cultivă
singur.
Precizam că, în dosarele Arhivei Naţionale
din Constanţa, statisticile care datează din anul 1 939
ne relevă faptul că la acea dată ( 1 ianuarie 1 939)
numărul populaţiei era 1 420, 707 bărbaţi şi 7 1 3 femei,
în totalitate români. 9
În ceea ce priveşte arhitectura, predomină
locuinţele cu 3 camere, compuse din camera de
locuit(soba), camera curată(casa de la stradă, casa de
oaspeţi, camera curată, casa de la drum) şi tinda(sala).
Fiecare din încăperi deţine o funcţionalitate bine
definită în ansamblul locuinţei, sala având rol de
trecere, aici aflându-se şi soba oarbă.
Materialele
de
construcţie
sunt
cele
caracteristice Dobrogei, cele uşor de procurat din
mediul geografic fiind preferate. Oamenii folosesc
materialul de care au nevoie cu uneltele şi tehnicile pe

219
78
53
87

care ei le cunosc şi care sunt cele mai eficiente în
privinţa prelucrării materialului de construit folosit.
Ca şi pentru restul Dobrogei şi în satul
Vulturu, principalul material de construcţie a fost lutul
amestecat cu materiale vegetale, folosite sub formă de
chirpici pentru construcţia pereţilor. Piatra spartă s-a
întrebuinţat în special pentru fundaţii şi garduri, mai
rar pentru căptuşirea pivniţelor şi beciurilor.
Lemnul se utilizează pentru construirea
şarpantelor şi a stâlpilor prispei sau a altor elemente
decorative care împodobesc faţada principală.
Predomină esenţa de lemn local, în special cel de
salcâm.
În ceea ce priveşte învelitoarea, materialul cel
mai des utilizat este ţigla, mai rar olanele, iar din
rândul
materialelor
modeme,
folosite
pentru
învelitoare, mai des folosite sunt azbocimentul şi ţigla
mică. Ţigla se fixa pe astereală din scânduri de brad,
cu leţurile potrivite după lungimea plăcilor. Acest tip
de învelitoare era mai rezistent, în timp, decât cel din
olană.
La 1 908, inginerii Alfred Kinbaum şi Alfred
L. Mendel înfiinţau în Medgidia o „Fabrică de
produse ceramice" - „cărămizi presate şi găurite",
„ţigle cu j gheab şi ţigle drepte", „cărămizi refractare"
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- folosind un caolin local apreciat a-l întrece în
calitate pe cel de Boemia.
Într-un Raport economic asupra comerţului şi
industriei din Cadrilater, pentru anul 1 9 1 3, publicat în
nr. 9 al Buletinului Camerei de Comerţ şi Industrie,
apar înregistrate o fabrică de olane şi ţigle,
proprietatea lui Ivan Cotarev, la Balcic, şi alte două
fabrici de cărămidă şi olane, la Turtucaia.
Din punct de vedere al elevaţiei locuinţei, în
Vulturu întâlnim doar locuinţe cu un singur nivel. Nu
se cunosc meşteri constructori de case, cel mai adesea
constructorii erau locuitori ai satului.

Combinarea elementelor de faţadă a dat
naştere următoarelor variante în comuna Vulturu: casă
bicelulară cu tindă şi o odaie, căreia i-a fost adosată în
partea stângă un graj d; casa tricelulară cu următoarele
variante: casă cu trei camere şi prispă liberă, situată pe
o singură latură (la faţadă); casa cu prispă liberă,
situată la faţadă, asociată cu stâlpi din lemn; casă cu
trei camere şi prispă liberă, situată pe două laturi; casă
cu trei camere, cu prispă pe două laturi, asociată cu
parapet din scânduri de lemn traforate (faţadă şi latura
dreaptă); casă cu trei camere, cu prispă retrasă,
asociată cu coloane şi arcade; casă cu prispă retrasă şi
stâlpi adosaţi.

5 . Ibidem , p. 423.

NOTE

6. Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Constanţa,
Fond Primăria Comunei Seimenii Mari, dosar 1 0 /1 950,
fila 6.

I . ***, Carta Verde a Judeţului Constanţa, Edi tura Ex

7 . Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Constanţa,

Ponto, Constanţa, 2000, p.286.

Fond Prefectura Judeţului Constanţa, dosar 1 7 /1 93 9, fila

2 . Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Cons tanţa,

7.

Fond al primăriei Comunei Vulturu (Cartai) 1 8 83-1 949,

8. Arhivele Naţionale a l e României, Direcţia Constanţa,

inventar nr.3 3 1 , fond 3 1 6 .

Fond Prefectura Judeţului Constanţa, dosar 5 7 I 1 93 8, fi la

3 . T. Mateescu, Documente privind istoria Dobrogei

(I 830 - 1877), Bucureşti, 1 97 5 , p. 1 96 .

75.
9. Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Constanţa,

4. M . D . Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX

Fond Prefectura Judeţului Constanţa, dosar 1 7 /1 939, fila

lea, Atelierele Grafice I . V. Socecu, Bucureşti, 1 904, p.

7.

53.

Vulturu

-

Casa nr. 1 (foto)

Locuinţa este proprietatea lui Popa Niculae,
decedat, iar în prezent este locuită de văduva acestuia,
Gârbea Dominica de 74 ani, necununată cu
proprietarul, venită din Moldova.
Ca material de construcţie, predominant în
ceea ce priveşte pereţii, s-a folosit lutul, sub formă de
chirpic sau ceamur, ulterior pereţii au fost văruiţi.
Soclul este din piatră, bătut în partea superioară cu lut.
Şarpanta este din lemn de salcâm, o esenţă ce se
găseşte frecvent în sat. Învelitoarea este din ţiglă.
Anul construcţiei-cu aproximaţie începutul
secolului al XX-iea; locuinţa este în folosinţă, iar
starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Tricelular, cu tindă mediană şi
două odăi laterale, casă cu prispă pe o singură latură
(faţadă), realizată din piatră şi lut bătut, prispă
asociată cu şase stâlpi din lemn. Accesul pe prispă se

Vulturu

-

realizează central cu aj utorul unei trepte de zidărie.
Tinda este mai mică ca dimensiune faţă de celelalte
două odăi. Cele trei camere au lut pe j os, iar tavanele
sunt din scânduri de lemn. Odăile prezintă câte două
ferestre din lemn vopsit cu verde, iar o particularitate
a casei constă în faptul că tinda prezintă o uşă de
acces şi o singură fereastră - probabil cealaltă a fost
astupată ulterior.
În spatele casei, se află- pe j umătate din
lungimea casei -o polată, fiind folosită drept cameră
de locuit. Ca şi cromatică, casa este văruită cu alb şi
prezintă un brâu inferior de culoare albastră.
Învelitoarea este în patru ape, din ţiglă. Locuinţa are
faţada orientată spre uliţă, paralel cu aceasta, având în
faţa casei o mică grădină. Gardul este alcătuit, la
faţadă, din scânduri de lemn, iar pe laterale din piatră
de carieră nefasonată.

Casa nr. 2 (foto)

Casă alăturată celei a lui Popa N., situată pe
uliţa cea mai veche din sat.
Sistemul de construcţie este alcătuit din
fundaţie din piatră nefasonată, procurată din
dealurile ce împrejmuiesc comuna. Fundaţia s-a

realizat prin săparea unei gropi adânci în care se
turnat piatră spartă şi mortar de lut; apoi s-a
construit soclul de piatră, cu înălţimi variabile, în
funcţie de terenul pe care se construieşte locuinţa.
În acest caz soclul este de mici dimensiuni, tencuit
8
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şi văruit. Pereţii sunt din chirpici, lipiţi cu ceamur,
tencuiţi şi văruiţi cu alb, având în partea inferioară
un brâu de culoare albastră. Şarpanta este din lemn
şi sunt folosite console ce ies în relief, de inspiraţie
urbană, din lemn vopsit cu gri. Învelitoarea este din
ţiglă, fiind degradată pe unele porţiuni-ondulată.
Anul construcţiei-după cel de-al Doilea
Război Mondial; locuinţa este în folosinţă, iar
starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Tricelular, cu tindă mediană
şi două odăi (acestea sunt încăpătoare). Prispa este
retrasă, rezolvarea decorativă a susţinerii prispei
retrase se realizează prin stâlpi de zidărie sub forma
unor coloane, arc şi nişe laterale. Odăile prezintă

Vulturu

-

câte două ferestre bipartite, asociate cu o fereastră
orizontală dispusă în partea superioară. Lemnăria
este de culoare albastră . Ferestrele sunt încadrate
de arcade realizate din zidărie. Prin tindă se
realizează accesul în locuinţă.
Camera este
luminată prin trei ferestre, două verticale care
încadrează uşa, bipartite, vopsite în aceeaşi culoare,
şi una orizontală adosată în partea superioară a uşii.
Învelitoarea este în patru ape din ţiglă, iar gardul
prezintă un soclu de piatră de mari dimensiuni,
nefasonată, asociată cu stinghii din lemn ce
păstrează culoarea naturală a lemnului. Locuinţa are
faţada orientată spre uliţă, paralel cu aceasta.

Casa n r. 3 (foto)

Casă situată pe şoseaua principală, pe latura
dreaptă a drumului.
Sistemul de construcţie şi materialele
folosite sunt cele tradiţionale: fundaţia, soclul şi
gardul sunt din piatră, pereţii din chirpici lipiţi cu
ceamur, fiind văruiţi ulterior cu alb, având la faţadă
un chenar exterior în tonuri de albastru. Şarpanta
este din lemn local, iar învelitoarea este din ţiglă.
Casa a fost construită în perioada interbelică, este în
folosinţă, iar starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Tipologia dominantă în sat
este tricelulară, cu tindă mediană şi două odăi

Vulturu

-

laterale. Casa prezintă prispă retrasă (situată doar în
faţa tindei) şi stâlpi adosaţi. Accesul în tindă se
realizează central, prin intermediul unei trepte de
zidărie. Ferestrele tindei flanchează uşa şi au
lemnăria de culoare verde. Cele două odăi prezintă
câte două ferestre bipartite, având în partea
superioară o arcadă din lemn vopsit în verde.
Învelitoarea este în patru ape, din ţiglă, iar
consolele sunt vizibile. Gardul este din piatră cu
coamă de pământ bătut, având o poartă din stinghii
de lemn. Gospodăria este poziţionată paralel cu
uliţa, având în spate grădina de legume.

Casa nr. 4 (foto)

Casa este proprietatea lui Puşcă Marin, situată
pe şoseaua principală pe latura stângă.
Fundaţia este din piatră, soclul este din acelaşi
material, acoperit la exterior cu lut bătut. Pereţii se
înscriu în modul tradiţional de construcţie cu chirpici;
sunt lipiţi cu ceamur, tencuiţi cu lut şi văruiţi cu alb.
Casa datează, cu aproximaţie, de la j umătatea
secolului al XX-iea, este în folosinţă, iar starea de
conservare este bună.
Tipul de plan: Prispa este liberă, situată pe
două laturi (faţadă şi latura dreaptă), accesul pe prispă
se realizează central, prin intermediul a două trepte de
zidărie de mari dimensiuni. Prispa este asociată cu
cinci stâlpi din lemn subţiri, nedecoraţi şi vopsiţi în

Vulturu

-

albastru. Odăile prezintă câte o fereastră bipartită,
asociată cu una trepartită dispusă orizontal. Accesul în
locuinţă se realizează prin tindă-uşă de acces, care este
în totalitate din lemnărie cu culoare albastră. Acesteia
i-a fost adosată o fereastră bipartită, orizontală de mici
dimensiuni. Camerele au lut pe j os, iar tavanele sunt
din „cordiţe" văruite în alb. Camerele de la faţadă nu
sunt folosite, iar în spatele casei există o polată situată
pe toată lungimea casei (casa fiind simetrică- în spate
sunt reprezentate tot cele trei camere de la faţadă).
Învelitoarea este din ţiglă, în patru ape. Locuinţa este
împrejmuită de un gard de piatră asociat cu piloni de
zidărie văruiţi cu alb. Locuinţa este orientată spre
stradă, paralel cu şoseaua principală.

Casa nr. 5 (foto)

Casă proprietatea unei bătrâne de 80 de ani,
Munteanu Elena. Fundaţia este din piatră, soclul din
acelaşi material, de mici dimensiuni, netencuit. Pereţii
sunt din chirpici , lipiţi cu chirpici, tencuiţi şi văruiţi
cu alb. Se respectă plastica tradiţională din comună
pereţi văruiţi cu alb şi brâu inferior de culoare

albastră. Şarpanta şi elementele sale sunt din lemn de
salcâm, iar învelitoarea este cea originală din olane.
Casa este construită, cu aproximaţie, la începutul
secolului al XX-iea, este în folosinţă, iar starea de
conservare este relativ bună.
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Tipul de plan: Locuinţa se înscrie în tipologia
planului tricelular cu tindă mediană şi două odăi.
Prispa este liberă, dispusă doar la faţadă, accesul pe
prispă se realizează central, prin intermediul unei
trepte de zidărie de mici dimensiuni, soclul având o
înălţime mică. Prispa este asociată cu stâlpi din lemn
subţiri, ce nu prezintă decoraţii şi păstrează culoarea
naturală a lemnului. Accesul în locuinţă se realizează
prin tindă, o particularitate a casei fiind lipsa

Vulturu

-

Casa nr. 6 (foto)

Locuinţa este situată pe şoseaua principală, la
numărul 32. Sistemul de construcţie este cel
tradiţional, având fundaţie din piatră nefasonată,
soclul din piatră, de mici dimensiuni, fiind tencuit în
partea exterioară cu lut bătut. Pereţii sunt din chirpici
având o grosime de 30-40 cm; sunt lipiţi cu ceamur,
tencuiţi cu lut şi văruiţi în alb, având în partea
inferioară un brâu de culoare albastră. Şarpanta este
din lemn, ce se găseşte în împrej urimi, iar învelitoarea
a fost înlocuită cu etemită, degradându-se în timp.
Este construită, cu aproximaţie, la j umătatea secolului
al XX-iea; este în folosinţă, iar starea de conservare
este bună- cu excepţia învelitoarei care a fost
înlocuită.
Tipul de plan: Casa se înscrie în tipul de plan
tricelular, cu tindă mediană şi două odăi. Locuinţa

Vulturu

-

ferestrelor care încadrează şi luminează de obicei
tinda. Odăile sunt luminate de câte două ferestre
bipartite cu lemnărie de culoare verde. Faţada este
orientată spre curte, fiind paralelă cu şoseaua
principală. Intrarea şi întreaga faţadă a casei este
obturată de vegetaţie. Învelitoarea este în două ape,
din olane, iar gardul este din piatră nefasonată, având
o poartă din stinghii de lemn.

prezintă o prispă liberă pe două laturi (faţadă şi latura
dreaptă), accesul pe prispă nu este marcat, realizându
se pe oricare parte a acesteia- soclul având o înălţime
mică. Prispa este asociată cu 5 stâlpi, având capiteluri
ce prezintă motive geometrice traforate. Paziile sunt,
de asemenea, ornamentate cu motive geometrice
traforate. Accesul în casă se realizează prin
intermediul tindei, uşa de acces din lemnărie de
culoare albă este asociată în partea superioară cu o
fereastră orizontală, bipartită cu lemnărie de culoare
verde. Uşa este flancată de două ferestre înguste,
bipartite. Odăile sunt luminate de câte două ferestre
bipartite de mari dimensiuni. Locuinţa prezintă, în
spate, o polată ce s-a degradat în timp. Locuinţa are
faţada orientată spre curte, fiind paralelă cu şoseaua
principală.

Casa nr. 7 (foto)
scânduri de lemn traforate. Accesul pe prispă se
realizează central, prin intermediul unei trepte de
zidărie. Accesul în casă se face prin uşa tindei, de
mari dimensiuni, din lemn de culoare albastră. Uşa
este flancată de două ferestre înguste tripartite, cu
lemnărie de culoare albastră. Odăile prezintă câte
două ferestre la faţadă, cea din dreapta este luminată şi
de o altă fereastră, situată pe lateral. Deasupra
ferestrelor, se pot observa urmele existenţei unei
arcade, înainte de refacere. Cele trei camere au podele
lutuite şi podină. În spatele casei se desfăşoară, pe
toată lungimea, o polată, ce prezintă în dreapta o uşă
de acces şi două ferestre cu lemnărie de culoare
albastră. Învelitoarea este în patru ape, din olane.
Grosimea zidurilor din chirpici este de aproximativ 70
cm, chirpicii sunt poziţionaţi unul pe lungime, urmat
de un strat cu doi chirpici pe lăţime.

Primul proprietar a fost Ciurea Constantin,
care deţinea act de proprietate din 1 905, iar în prezent
al doilea proprietar doreşte să o refacă. Sistemul de
construcţie este cel tradiţional, cu fundaţie din piatră
(aproximativ 70 cm), soclu din piatră, tencuit şi văruit.
Pereţii sunt din chirpici de mari dimensiuni. Chirpicii
sunt vizibili din exterior, casa urmând să fie refăcută.
La faţadă este parţial tencuită (un strat de tencuială
din ciment). Şarpanta este din lemn local, iar
învelitoarea este cea originală din olană. Anul
construcţiei, ce apare în actul de proprietate al
primului proprietar - 1 905, locuinţa este în folosinţă,
iar starea de conservare este relativ bună, deoarece
s-au produs unele modificări în construcţia pereţilor.
Tipul de plan: Casă cu plan tricelular, cu tindă
mediană şi două odăi, având o prispă pe două laturi
( faţadă şi latura dreaptă), asociată cu parapet din
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Vulturu - Casa nr.1

Vulturu - Casa nr.2
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Vulturu

Vulturu
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Casa nr.3

Casa nr.4
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Vulturu

Vulturu
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Casa nr.5

Casa nr.6
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Vulturu - Casa nr.7

Vulturu - Detaliu gard piatră
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RUNCU
Satul se află la l O km de reşedinţa comunei
Pantelimon. Comuna este situată în partea de nord a
judeţului la o distanţă de 60 km de Municipul
Nr curent

Nr. dosarului

Constanţa şi 45 km de Hârşova, oraşul cel mai
apropiat.

Specificarea
avere1
Vatră de sat
neocupată

I.

3.

2.

3.

Islazul
comunal

3.

3.

4.

3.

5.

Suprafaţa

Valoarea

32ha

8625
m.p.

320.000 lei

181

8 1 00

27 1 .000 lei

Casa
parohială

6000

56.000 lei

Biserica
ortodoxa

2500

1 00.000 lei

Scoală
primară

3680

1 25 .000 lei

Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Constanţa, Fond al Comunei Pante limon de Sus ( 1 8 83 - 1 95 0), inventar
nr. 3 29, fond 3 1 4, fila 1 5 5

Satul Runcu este consemnat cu numele de
Terzichioi care înseamnă „satul croitorului", dar în
unele documente apare şi cu numele de „Kruciuc
Terzi", „Alveli-Muşa" şi „Terzi-Fakih".
La M.D. Ionescu, regăsim satul Runcu sub
denumirea de „Terzi-kioi", acesta precizând că se află
pe valea pârâului Cartai, ceva mai jos de satul Cartai
şi la 6 km spre S.E. pe Şiriu. 1 În sat este atestată, de
către autor, şi o şcoală, care avea clădire închiriată, cu
câte 1 O ha de pământ şi un învăţător.
Ulterior, la data de 1 0 ianuarie 1 940, imobilul
şcolii primare din Runcu este situat pe o suprafaţă de
3680 m.p., dobândit prin împroprietărire veche,
clădirea fiind construită din cărămizi, cu învelitoare
din ţiglă, şi este compus din trei camere. Se
învecinează, la nord, cu strada comunală, la sud, cu
Dereaua, la est, cu Ion O. Bulgaru, iar la vest cu
şoseaua j udeţeană. 2
Pantelimon
Bărbaţi
Pantelimon
Femei

0-7 ani
56
20

Biserica ortodoxă din Runcu este construită
din piatră, acoperită cu şindrilă, pe un teren de 2500
3
m.p.
După revenirea Dobrogei la ţară, în anul
1 878, aici au început să vină colonişti din zonele
limitrofe, în special din j udeţele: Brăila, Ialomiţa,
Buzău.
Faţă de perioada de maxim demografic din
anul 1 970 cu 3 . 849 locuitori (atunci intră în
componenţa comunei şi satul Vulturu), actuala
populaţie este de 1 879 locuitori, iar satul Runcu
numără 463 locuitori.
În 1 93 9, documentele din arhivele naţionale
susţin că în satul Runcu ar fi 652 locuitori, între care
337 bărbaţi şi 3 1 5 femei, toţi români. 4
Potrivit recensământului din anul 1 9505 avem
următoarea situaţie a populaţiei:

1 5-44 ani
151
1 25

7- 1 4 ani
63
52
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45-65 ani
48
51

Peste 65
20
20

În

anul 2000, Carta Verde a Judeţului
Constanţa ne indică o populaţie de 409 locuitori, cu

sau pătrate, mai mari decât cărămizile obişnuite.
Acestea se lasă să se usuce şi apoi se clădesc cu ele
pereţii, lipindu-se cu argilă muiată în apă. De la Valer
Butură aflăm şi funcţionalitatea prispei, cu rolul de
protej are contra apelor de scurgere. În acest sens a fost
lărgită şi streaşina acoperişului deasupra lor. Prispa
este, de obicei, mai largă în faţă şi mai îngustă pe
dreptul laturilor. 9
Învelitoarele din ţiglă şi olană sunt frecvente
în Dobrogea. Învelitoarea din ţiglă sub formă de solzi
a impus modificări arhitecturale, precum consolidarea
construcţiei acoperişului şi reducerea înăţimii
acestuia,
datorită greutăţii
ţiglei.
Odată
cu
modernizarea materialelor de construcţii s-a impus
ţigla profilată, mai strâns îmbinată, care înlocuieşte
peste tot materialele tradiţionale-paiele, trestia etc.
Olanele au fost frecvente în Dobrogea, fiind
realizate meşterii locali. În satul Runcu se mai
păstrează doar anexele cu învelitoare din olană,
acestea fiind mai bine conservate datorită perpetuării
ocupaţiei creşterii animalelor.
Din
punct
de vedere al
arhitecturii
tradiţionale, privind în aspecte largi, gospodaria casei
este compusă din locuinţa propriu-zisă şi anexele
dispuse fie în partea laterala a casei, fie spre capătul
curţii. Anexele au o funcţionalitate bine definită, cu o
strânsă legatură cu ocupaţiile cotidiene: bucătăria de
vara, graj dul pentru vite, samalâcul pentru nutreţ,
saiaua pentru oi, cuptorul.
La casele vechi, peretele lateral din stradă
prezintă frecvent o prispă cu stâlpi. Casele construite
în anii 1920 - 1 930 au temelie înaltă, pridvor fără
prispă, fiind acoperite cu înveliş de tabla. În an1 1
1 950- 1 960, s-au impus arcadele ş i colonadele.

1 42 locuinţe. Suprafaţa agricolă totală este de 3 .554
ha, din care păşuni-292 ha, iar suprafaţa forestieră este
de 50 ha.6
Informaţii despre sat am obţinut şi de la un
informator, locuitor al satului Runcu, Munteanu Ion,
în vârstă de 76 de ani, născut în 1 93 3 . Acesta ne-a
precizat că ar fi aproximativ 150 de familii în sat, în
totalitate români. Satul a fost populat cu aj utorul
coloniştilor din Brăila şi Galaţi.
În ceea ce priveşte arhitectura, informatorul
ne-a spus că nu au mai rămas multe case vechi în
Runcu, deoarece multe au ars în incendiul din 1 9 1 6 .
Astefel, ne-a indicat casa Mariei Grecu ca fiind cea
mai veche din sat (exista la data naşterii sale).
Locuinţa a fost conservată foarte bine, scăpând din
incediul din 1 9 1 6. În timpul războiului, casa a fost
locuită şi de bulgari. 7
Prin urmare, nu am găsit foarte multe case
care respectă arhitectura veche, casele confruntându
se cu incendiul, dar şi cu inundaţiile din anii 1 9851 986. În urma calamităţii din perioada 1 985- 1 986, au
fost distruse complet 3 0 de case8, iar altele au fost
refăcute ulterior, cu materiale şi tehnici de construcţie
mai modeme.
Materialele folosite pentru construcţia casei
sunt: lutul-pereţi; piatra pentru soclul casei şi fundaţie;
lemnul în construcţia prispei, a stâlpilor şi a şarpantei,
iar ca învelitoare se foloseşte mai ales ţigla, mai rar
olana, iar datorită degradării acestor materiale, ele au
fost înlocuite cu tablă şi etemită.
Lutul se foloseşte în special sub formă de
chirpici. Din argila amestecată cu paie tocate, cu
aj utorul unor forme, se fac corpuri dreptunghiulare
NOTE

4. Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Constanţa,
Fond Prefectura Judeţului Constanţa, dosar 1 7/ 1 93 9 , fila 7 .

l . M.D. Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX-iea,

5 . Arhivele Naţionale ale României , Direcţia Constanţa,

Atel i erele Grafice I. V. Socecu, B ucureşt i , 1 9 04, p. 42 1 .

Fond Primărie Comuna Pantelimon de Sus,

2 . Arhivele Naţionale ale Români ei , Direcţia Constanţa,

2 8/ 1 9 5 0, fila 9 .

dosar Nr.

6 . Carta Verde a judeţului Constanţa, E ditura E x Ponto,

Fond al Comunei Pantel imon de Sus ( 1 883 - 1 9 5 0) , inventar

Constanţa, 2 000, p. 236.

nr.329, fond 3 1 4, fila 2 0 l .

7. Informator de teren, Munteanu Ion , n. 1 93 3 .

3 . Arhivele Naţionale ale României , Direcţia Constanţa,

8 . /bidem .

Fond al Comunei Pantelimon de Sus( l 883 -1 95 0) , inventar

9.

nr.329, fond 3 1 4, fila 1 73 .

Valer B utură,

Etnografia poporului român,

E ditura

Dacia, Cluj-Napoca, 1 97 8 , p. 1 02 .

Runcu - Casa nr. 1 (foto)
cantonaţi aici, astfel fiind protej ată de incendiul din
sat. Casa a fost deţinută mai întâi de Ancu Mirică,
apoi de Pintilie Ilie. În prezent, casa este locuită de
Grecu Maria, în vârstă de 64 de ani.

Considerată cea mai veche locuinţă din sat,
care a rezistat calamităţilor din anul 19 1 6 şi respectiv
1 985- 1 986. De la un informator din sat, aflăm că ea a
fost locuită pe timpul războiului de bulgari, fiind
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Sistemul de construcţie este cel tradiţional cu
fundaţie din piatră, soclul este din acelaşi material,
tencuit şi apoi văruit. Pereţii sunt din chirpici, lipiţi cu
lut, nivelaţi, apoi tencuiţi cu ciment şi văruiţi în
nuanţe de bej şi ocru. Şarpanta este din lemn de
salcâm, iar învelitoarea din tablă (refăcută din cauza
deteriorărilor).
Aşa cum am aflat de la Munteanu Ion şi de la
proprietara Grecu Maria, casa datează de la începutul
secolului al XX-iea. Este în folosinţă, iar starea de
conservare este bună (ea nepăstrând învelitoarea
originală şi suferind modificări cu privire la plastica
faţadei-tencuială cu ciment).
Tipul de plan: Se înscrie în tipul de plan
tricelular la faţadă, cu tindă mediană şi două odăi
laterale, având în componenţă cinci camere. În spatele
casei mai există o bucătărie şi o altă odaie. O cale de
acces este prin tindă, iar alt mod de acces se realizează
pe latura dreaptă, prin bucătărie. La faţadă se află o
prispă retrasă, situată doar în dreptul tindei, cu stâlpi

adosaţi. Se poate observa o mare grij ă pentru decor şi
o acurateţe pentru colonete. Deasemenea, rezolvarea
intrândului se realizează prin transformarea arcului în
plin cintru în arc trilobat cu acoladă. Scările sunt
flancate în partea superioară din ambele părţi de un
parapet de zidărie. O altă cale de acces este pe latura
dreaptă, intrarea fiind marcată de doi stâlpi de zidărie
şi un parapet care flanchează treptele.
Tinda este mai îngustă, ca dimensiune, faţă de
cele două odăi, iar uşa de acces a tindei din lemnărie
de culoare albă este asociată cu o fereastră orizontală.
Tinda este luminată de două ferestre, situate de o parte
şi de alta a uşii, foarte înguste ca dimensiune. Odăile
sunt luminate de câte o fereastră tripartită cu lemnărie
de culoare verde, încadrată de o tencuială din ciment
vopsit cu ocru. Odaia din stânga are lut pe j os, iar
odaia din dreapta are podea din scânduri, vopsite.
Învel itoarea este în două ape, din tablă, cu florărie
traforată care împodobeşte pazia.

Runcu - Casa nr. 2 (foto)
lemnului. Tinda este mai îngustă decât cele două odăi
şi prezintă lut pe j os, iar tavanul este din scânduri
văruite. Odăile sunt luminate de câte o fereastră
tripartită cu lemnărie de culoare verde. Tinda prezintă
o uşă de acces cu lemnărie asociată cu geam, flancată
de două ferestre. Învelitoarea este din ţiglă, în două
ape.
Locuinţa are faţada orientată spre şoseaua
principală, paralel cu aceasta. În spatele casei există o
polată, desfăşurată pe toată lungimea, o odaie, sală şi
o bucătărie cu uşă de acces pe latura stângă. Gardul
este cu soclu din piatră, coamă de lut, asociat cu
stinghii din lemn. Anexe: bucătărie de vară şi graj d cu
brâu albastru şi învelitoare din ţiglă şi stuf.

Primul proprietar a fost un localnic pe nume
Urzică, iar apoi a fost cumpărată de Dragu Ilie.
Sistem de construcţie, materiale: fundaţia este din
piatră, soclul este îngust, din acelaşi material, acoperit
cu pământ bătut. Pereţii sunt din chirpici, lipiţi cu
chirpici, văruiţi în totalitate cu alb, având în partea
inferioară un brâu de culoare albastră. Şarpanta este
din lemn de salcâm, iar învelitoarea este din ţiglă.
Casa datează din prima j umătate a secolului al
XX-iea, este în folosinţă, iar starea de conservare este
bună.
Tipul de plan: Se înscrie în tipul de plan
tricelular, cu tindă şi două odăi laterale. Prispa liberă
este situată pe o singură latură, cu cinci stâlpi din
lemn nedecoraţi, păstrând culoarea naturală a

Runcu - Casa nr. 3 (foto)
în alb, având în partea inferioară un brâu de culoare
albastră. Învelitoarea este din ţiglă.
Casa datează, cu aproximaţie, de la j umătatea
secolului al XX-iea, este în folosinţă, iar starea de
conservare este bună.
Tipul de plan: Casa se înscrie în tipul de plan
tricelular, cu tindă mediană şi două odăi laterale;
prezintă o prispă dezvoltată pe două laturi cu „balcon"
prevăzut cu stâlpi şi parapet de zidărie. Prispa prezintă
stâlpi din lemn nedecoraţi, care păstrează culoarea
naturală a lemnului. Probabil, planul iniţial al casei nu
includea stâlpii de zidărie, aceştia fi ind construiţi

Casa este proprietatea lui Pleşa Ion, situată pe
uliţa din spatele bisericii.
Piatra este folosită din abundenţă în satul
Runcu, fiind luată din împrej urimi. Lemnul este
utilizat cel mai des pentru construirea şarpantei, adică
a armăturii acoperişului care susţine învelitoarea.
Elementele principale ale şarpantei sunt cosoroabele,
grinda principală, grinzile secundare, căpriorii, grinda
de coamă, Jeţurile şi contrafisele. Soclul este de mari
dimensiuni, din piatră. Pereţii sunt ridicaţi din
chirpici, lipiţi cu ceamur, nivelaţi tot cu lut şi văruiţi
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laturi, ferestre înguste. În spatele casei se află o
aplecătoare, desfăşurată pe toată lungimea, cu uşă de
acces, două ferestre şi încă o fereastră adiţională pe
latura stângă. Învelitoarea este în patru ape, cu fronton
în dreptul balconului şi o lucarnă pentru luminarea şi
aerisirea podului. Casa are faţada orientată spre uliţă,
fiind la intersecţia dintre două uliţe şi prezintă un gard
din piatră văruit cu alb, cu coamă din lut şi scânduri
de lemn.

ulterior pentru a susţine greutatea învelitoarei. Astfel,
reprezintă o dezvoltare ulterioară a planului tricelular,
cu prispă asociată cu stâlpi din lemn, cu soclu înalt şi
„balcon". Intrarea pe prispă se realizează central,
având soclul de piatră înalt, accesul este facilitat de
cinci scări de zidărie asociate cu parapet. Odăile sunt
luminate de câte două ferestre bipartite cu lemnărie de
culoare verde. Uşa de acces a tindei (cu lemnărie de
culoare verde) este prevăzută în partea superioară cu o
fereastră orizontală. Totodată, uşa prezintă, pe ambele

Runcu

-

Casa nr.I
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Runcu - Casa nr.2

Runcu - Casa nr.3
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Runcu - case
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Runcu - case
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PANTELIMON
Comuna Pantelimon este atestată în perioada
modernă, în anul 1 883, când purta denumirea de
Ceatal Orman, denumire otomană. Atât denumirea
romană de Ulmetum (atestă ulmul ca specie arboricolă
dominantă), cât şi cea otomană-Cetal Orman (în
traducere „binefacerea pădurii"), sugerează faptul că
această zonă a fost împădurită. Astfel condiţiile
naturale favorabile, generate de prezenţa unor zone
împădurite compacte şi a unor ape curgătoare, au
făcut propice existenţa aşezărilor încă de timpuriu.
Documentele arhivistice relevă faptul că
aşezarea a luat fiinţă cu un număr de 1 07 familii,
venite din părţile Râmnicului Sărat, Brăila şi câteva
famili i de mocani din părţile Sibiului. Aşa cum ne
precizează Frâncu Virgil, un localnic de 84 de ani,
fost funcţionar la Primărie, printre primii veniti după
1 878 (revenirea Dobrogei la ţară şi împroprietărirea
coloniştilor) s-au numărat şi doi transilvăneni, Căciulă
şi Niculai Pană din Săcele-Braşov.4 Aceşti colonişti au
sosit în data de 27 iulie, ziua Sfântului Pantelimon şi
au hotărât ca satul să poarte denumirea Sfântului .
Din punct de vedere administrativ, satul a
aparţinut de comuna Siriu şi Grădina (Toxot), iar din
anul 1 92 1 a fost unitate administrativă de sine
stătătoare. Din anul 1 93 0 este atestată ca o comună
centrală, de care aparţinea un număr de 1 O sate şi
anume: Pantelimonu de Sus, Pantelimonu de Jos,
Grădina, Vulturu, Runcu, Crucea, Gălbiori, Stupina,
Colelia, Călugăreni , situaţie care a durat până în anul
1 93 5- 1 936.
După această perioadă, comuna a fost
alcătuită din satele Pantelimonu de Sus şi Runcu,
alăturându-se Pantelimonul de Jos, din anul 1 950,
odată cu raionarea.
În urma arondării teritoriale din anul 1 968,
comunei Pantelimon i s-au adăugat şi fostele comune
Vulturu şi Nistoreşti, cu satul Călugăreni .
Î n perioada 1 920- 1 94 1 , se evidenţiază
frământările populaţiei pentru prevenirea unui
eventual
război
şi
preocupările
organelor
administrative pentru pregătirea populaţiei în vederea
declanşării războiului. 5
Menţionăm că nu există atestări arhivistice
precedente anului 1 883, iar după această dată
atestările nu sunt cronologice, fondul fiind pierdut în
timpul Primului Război M ondial.
Din punct de vedere demografic, deţinem
datele publicate de N. T. Negulescu în lucrarea
Jude/ul Constanfa, in anii 1 9 1 6- 1922123 . Astfel,
statistica din anul 1 9 1 6 precizează că erau 2773 de
suflete, iar în anul 1 922 erau 2069 suflete6 :

Situată în partea de nord a j udeţului la o
distanţă de 60 km de municipiul Constanţa şi la 45 km
de oraşul Hârşova, localitatea se întinde pe o suprafaţă
de 1 2.244 ha şi este formată din cinci sate: Pantelimon
de Sus-satul de reşedinţă ( 4.03 7 ha); satul Runcu
(2.526 ha.); satul Pantelimon de Jos ( 1 .905 ha); satul
Nistoreşti( 1 .950 ha) şi satul Călugăreni ( 1 . 826 ha).
Faţă de reşedinţa comunei, satele se află la
distanţe cuprinse între 5 km (Pantelimonu de Jos) şi
1 8 km.
Legătura cu reşedinţa j udeţului, municipiul
Constanţa, se realizează prin Drumul Naţional
Hârşova-Constanţa. Pe calea ferată, transportul este
asigurat prin gara Târguşor, ce se află la o distanţă de
1 6 km. 1
Comuna Pantelimon se învecinează la est cu
comuna Gârliciu, la vest cu Comuna Crucea, la nord
cu comuna Vulturu, iar la sud cu satul Mireasa
(Comuna Târguşor).
Teritoriul Comunei Pantelimon este situat pe
Platoul Central dobrogean la aproximativ j umătatea
distanţei dintre M area Neagră şi Dunăre. Teritoriul
aparţine regiunii situate la sud de linia Pecineaga
Camena în zona care face trecerea de la podişul înalt
dobrogean la platforma Prebalcanică sau Podişul
Central şi Podişul dobrogean, fiind străbătute de
pârâul Casimcea.
Localitatea Pantelimon ( Ulmetum)
este
cunoscută şi pentru ruinele cetăţii cu acelaşi nume,
fiind unul din numeroasele sate din epoca romană. La
începutul epocii romane, Ulmetum era sat (vicius)
organizat după modelul unui municipiu roman. Vicus
ul de la Ulmetum făcea parte din teritoriul Capidavei,
circumscripţie administrativă condusă de un „priceps
loci". 2
După tulburările şi invaziile din secolul I I I,
Ulmetum este întărit cu ziduri şi turnuri de apărare,
devenind o puternică cetate în cadrul limes-ului
dobrogean.
Referitor la documentele arheologice privind
evoluţia istorică a teritoriului Comunei Pantelimon, se
poate menţiona că între anii 1 9 1 1 - 1 9 1 3 , sub
conducerea arheologului Vasile Pârvan, se realizează
cercetări la cetatea Ulmetum şi la castrul roman de
lângă satul Pantelimon de Jos, care a fost construit tot
în secolul al II-lea.3
Viaţa antică la Ulmetum se sfârşeşte la
începutul secolului al VII-iea. Abia după trei secole,
pe locul cetăţii ruinate se va restabili viaţa
caracteristică epocii feudale timpurii. Nu deţinem
documente scrise sau arheologice referitoare la
perioda bizantină.
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Români
Pantelimon
de
Sus
Pantelimon de
Jos
Toxof(Grădina)

Bulgari

TurciTătari

Armeni

1210
5 10
1 85

250

606

12

În 1 922 7 deţinem următoarele informaţii referitoare l a populaţie :

Pantelimon
de
Sus
Pantelimon de
Jos
Toxof( Grădina)

Români

Bulgari

657

1

6

-

323

-

-

-

454

1 99

427

2

0-7 ani
48
84

Armeni

studiate în dosarele Arhivei Naţionale din Constanţa,
în comuna Pantelimon nu sunt înregistraţi minoritari,
populaţia având numai cetăţenie română.
O statistică din data de 2 iunie 1 950 9 ne indică
următoarele cifre :

La începutul anului 1 939, s-a realizat un nou
recensământ pe cuprinsul Plasei Dunărea, numărul
locuitorilor fi ind următorul: Pantelimon de Sus,
numărul total al sufletelor- 1 3 76 ( 740 bărbaţi, 636
femei), toţi români ; Pantelimon de Jos-452 suflete
(299 bărbaţi, 1 5 3 femei). 8 Deasemenea, din datele
Pantelimon
Bărbaţi
Pantelimon
Femei

TurciTătari

7- 1 4 ani
98
92

1 5-44 ani
236
24 1

Populaţia comunei, la O 1 .07 . 1 970, număra
3 . 849 locuitori, iar în anul 2000 numărul locuitorilor
aj unsese la 1 . 735.
Comuna are o aşezare de tip adunat, care se
desfăşoară în plan după o cvadratură regulată. Se
observă încercarea creării unui centru comunal în care
să figureze principalele instituţii precum şcoala,
biserica, primăria.
Prima biserică datează din anul 1 892 şi poartă
hramul S fântului Pantelimon. Prima şcoala a fost
construită în 1 89 1 , cu sediul improvizat, iar clădirea
propriu-zisă a şcolii datează din 1 903 .
Gospodăriile au faţadele orientate spre şosea,
mai rar spre curte. Astfel, casa este poziţionată în
vecinătatea drumului sau paralel cu el, expunând
faţada principală, fie perpendicular (mai rar, vezi casa
lui Frâncu Virgil) cu drumul, faţada fiind orientată
spre curte sau grădina de flori .
Materialele folosite pentru construcţia casei
sunt : lutul-pereţi; piatra pentru soclul casei şi
fundaţie; lemnul în construcţia prispei, a stâlpilor şi a
şarpantei, iar ca învelitoare se foloseşte mai ales ţigla,

45-65 ani
81
89

Peste 65
23
19

mai rar olana, iar datorită degradării acestor materiale,
ele au fost înlocuite cu tablă şi etemită.
Lutul se foloseşte în special sub formă de
chirpici (chirpicii sunt cărămizi de mari dimensiuni,
nearse, realizate dintr-un amestec de pământ muiat,
amestecat cu paie tocate, turnat în forme de lemn şi
lăsat să se usuce la soare) 1 0 • Pereţii de chirpici se
zidesc folosindu-se mortarul de lut.
Cărămizile obţinute cu aj utorul acestor tipare
erau lăsate să se usuce circa 2-3 săptămâni. Pentru a
grăbi uscarea, chirpicii erau clădiţi în formă de
piramidă cu găuri între ele, pentru a intra aerul.
Chirpicii erau realizaţi cu aj utorul rudelor, nu
se apela la străini. „Se lua lut din vale, iar chirpicarul
avea un singur ochi". 1 1 Pereţii sunt foarte groşi, la
casele din Pantelimon, circa 60- 70 cm, deoarece sunt
asezaţi unul pe lungime, iar următorul strat este
format din doi chirpici pe lăţime.
Deasemenea, lutul este folosit pentru
construcţia şi finisarea podelei de lut. Lutul sub formă
de ceamur se folosea şi în construirea şi finisarea
plafoanelor; din ceamur era şi podeaua podului.
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Piatra este folosită în construcţia temeliei, a
soclului prispei, iar în Pantelimon piatra predominAă,
deasemenea, ca material în construcţia gardului. In
comuna Pantelimon au existat, în repetate rânduri,
cariere de piatră, exploatarea fiind reluată şi de
curând.
Lemnul este destul de greu de procurat în
Dobrogea, de cele mai multe ori se foloseşte în
armatura peretelui, fiind apoi lipit cu ceamur. Lemnul
a fost folosit şi în construirea tavanelor, sub formă de
împletiruri de nuiele sau scânduri. La casele a căror
proprietari erau mai înstăriţi, lemnul se folosea în
construcţia parapetului prispei libere, a frontoanelor
caselor cu balcon, a stâlpilor prispei .
Planul care domină î n arhitectura ţărănească
din Pantelimon este cel tricelular, cu tindă încadrată
de două odăi. Astfel, casa este compusă din cameră de
locuit, camera curată şi tinda (sala). La acest tip de
casă, încăperile au funcţionalitate precisă. Camera de
locuit reuneşte funcţiile domestice esenţiale-bucătărie,
respectiv camera în care se doarme. Sistemul de
încălzire a camerei de locuit este soba oarbă, al cărui
foc se află în tindă. Sala are rolul unui spaţiu de
trecere, de aceea, cel mai adesea, este mai îngustă
decât restul încăperilor. În tindă, se deschid două guri
de foc, una pentru soba oarbă din camera de locuit,
alta pentru soba oarbă din camera curată.
În ceea ce priveşte tipologia planului
tricelular, am întâlnit următoarele variante:
plan tricelular cu prispă retrasă, având o foarte
mare atenţie pentru decor; prispa retrasă
decorată cu arcade semicirculare, ce prezintă
la capete traforuri , prispă pe grindă cu stâlpi
de lemn şi parapet din scânduri traforate.
O altă tipologie a casei cu prispă retrasă este
casa cu intrând, cu stâlpi din zidărie,
cu arcadă triplă. Prispa este marcată prin doi stâlpi de
zidărie, pe care se descarcă greutatea acoperişului
tindei prin intermediul unei arcade cu trei arce în plin

cintru. Această tipologie este folosită după cel de-al
doilea Război Mondial, fiind de inspiraţie urbană.
- plan tricelular cu prispă liberă:
•
Prispa poate fi situată doar la faţadă;
•
Prispă pe două laturi, cu parapet şi
stâlpi din lemn; prispa pe două laturi
asociată cu parapet din zidărie şi stâlpi
din lemn;
•
Prispă liberă pe trei laturi, cu stâlpi din
lemn neornamentaţi;
Un alt tip de plan, pe care l-am regăsit în
comuna Pantelimon, este cel bicelular cu
sală şi o singură odaie. Tinda este folosită ca spaţiu de
trecere. Este un tip de plan mai rar regăsit în
Dobrogea, caracteristic populaţiei mai puţin înstărite
de la sate.
•
Plan bicelular cu prispă retrasă
•
Plan bicelular fără prispă
Un element des întâlnit în arhitectura din
Dobrogea este aplecătoarea adosată
locuinţei, care se poate dezvolta pe toată lungimea
casei, pe j umătate din suprafaţă pe latura stângă, iar
cealaltă j umătate din suprafaţă pe latura dreaptă.
Învelitoarea este în două sau patru ape, cel
mai frecvent din ţiglă, mai rar olană. Unele locuinţe
au fost modernizate, învelitoarea fiind înlocuită cu
tablă sau eternită. Casele sunt cel mai des văruite cu o
singură culoare, cel mai adesea alb.
Anexele
sunt
numeroase,
foarte
bine
conservate, s-au păstrat şi graj duri cu învelitoare din
olană, graj duri cu învelitoare din ţiglă, porumbar cu
pereţii din scânduri de lemn. Una din ocupaţiile
principale, în sat, este creşterea animalelor, în special
oi. Potrivit spuselor unui informator, se estimează că
12
în anul 1 940, în sat, existau 1 6.000 de oi.
Uneori,
locuinţele
prezintă
ornamente,
precum pazii decorate cu motive geometrice traforate,
arcade traforate, fronton cu motiv floral traforat,
parapet realizat din combinarea şipcilor în forma
gri laj ului.

NOTE
l.

* * * Carta

6. N. T . Negulescu, op.cit., p. 1 5 3 .
7 . lbidem .
8. Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Constanţa,

Verde a Judeţului Constanţa, Editura Ex

Fond Prefectura Judeţului Constanţa, dosar 1 7/ 1 939, fila 7 .

Ponto, Constanţa, 2000, p. 2 3 5 .

9. Arhivele Naţionale a l e României, Direcţia Constanţa,

2 . www . capidava.ro
3 . N. T. Negulescu, Judeţul Constanţa în

anii

1 9221923, Tipografia Victoria, Constanţa, p. 1 5 3 .

1 91 6 şi

Fond

Primărie Comuna Pantelimon de

Sus,

dosar nr.

2 8/ 1 950, fila 9 .
1 0 . G . Stoica, P . Petrescu, Dicţionar de artă populară,

4. [nformator teren Frâncu Virgil, n . 1 92 5 .

Editura Enciclopedică Bucureşti, 1 997, p. 1 46 .

5 . Arhivele Naţionale ale României, Direcţia Constanţa,

1 1 . Informator Frâncu Virgil, n. 1 92 5 .

Fond al Comunei Pantelimon de Sus ( 1 883- 1 950), inventar

1 2 . Informator Frâncu Virgil, n. 1 92 5 .

nr.329, fond 3 1 4.

26
https://biblioteca-digitala.ro

Pantelimon - Casa nr. 1 (foto)
Casa este locuită de un chiriaş, fi ind situată în
partea stângă a comunei. Comuna Pantelimon are o
tramă stradală regulată, fi ind alcătuită din două străzi
paralele, care se intersectează cu aj utorul uliţelor
perpendiculare.
Fundaţia este din piatră, soclul
de mici
dimensiuni este şi el din acelaşi material . Pereţii sunt
din chirpici, lipiţi cu ceamur. Grosimea pereţilor este
de circa 40-50 cm, iar chirpicii au un sistem de
îmbinare de tipul unul pe lungime si doi pe lăţime.
Pereţii sunt văruiţi în alb.
Casa datează, cu aproximaţie, din prima
jumătate a secolului al XX-iea, este în folosinţă, iar
starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Casa prezintă două camere cu
prispă retrasă, prispa retrasă formând în faţa casei un
mic „intrând". Acest mic spaţiu de protecţie este
format prin retragerea pereţilor sălii, fapt care
micşorează dimensiunile acesteia,
dar asigură

protecţia împotriva vânturilor puternice. Această casă
este tipică pentru planul bicelular, cu două încăperi, o
odaie şi o tindă sau sală. Se pare că derivă din tipul de
locuinţă monocelulară, cu o singură încăpere, la care
s-a adăugat tinda, care la început nu a fost încălzită,
iar cu timpul a devenit o încăpere încălzită, prin
mutarea aici a vetrei libere. Intrarea se realizează prin
tindă, printr-o uşă din lemn vopsită cu albastru, având
o fereastră dispusă central . Uşii i -au fost adosate două
ferestre, cât jumătate din lungimea acesteia, cu
lemnărie de culoare albastră. Odaia prezintă o singură
fereastră, bipartită, cu lemnărie de culoare albastră. Pe
latura dreaptă, putem observa o altă fereastă, care
luminează
tinda,
probabil
ulterior
realizată.
Deasemenea, pe frontonul casei se poate observa
intrarea la pod. Învelitoarea este în două ape, din ţiglă.
Casa nu prezintă alte ornamentaţii. Gardul este din
piatră, văruit în alb.

Pantelimon - Casa nr. 2 (foto)
decorate
cu
motive
geometrice
(semicerc,
triunghiuri, puncte) traforate şi cioplite. Tinda este
mai îngustă decât cele două odăi şi prezintă uşă de
acces, având lemnărie alb cu brun, asociată cu trei
geamuri orizontale), încadrate de două ferestre
vopsite cu brun şi alb. Cele două odăi laterale sunt
luminate de câte o fereastră tripartită vopsită în
aceleaşi tonuri . Odăile au avut lut pe j os, iar ulterior
s-au realizat duşumele. Tavanele sunt din scândură,
vopsite cu brun, aşa-numita „podină". În spatele
casei, se desfăşoară pe toată lungimea locuinţei o
aplecătoare, ce prezintă o uşă de acces din lemnărie
vopsită cu verde, încadrată de două ferestre
înguste, bipartite, având j umătate din dimensiunea
uşii . În extremitatea dreaptă, se poate observa o altă
fereastră bipartită. De precizat că pereţi i din chirpici
sunt văruiţi cu alb în spate, iar la faţadă prezintă
tencuieli din ciment, văruite cu ocru. Învelitoarea
este în patru ape, din ţiglă, având o lucarnă pentru
aerisirea şi luminarea podului. Locuinţa are faţada
orientată spre bucătăria de vară, în care locuiesc
acum cei doi bătrâni, şi spre curtea de flori. Pe
latura dreaptă a gospodăriei se situează anexele: un
porumbar cu învelitoare din stuf, un graj d şi o
magazie.

Locuinţa a aparţinut lui Voineagu Ilie,
croitor de profesie; adăpostea şi atelierul de
croitorie. Casa a fost construită înainte de anul
1 900, cu aproximaţie în 1 895. Proprietarul actual,
Frâncu Virgil a cumpărat-o în 1 956.
Casa prezintă fundaţie din piatră, soclu înalt
din piatră tencuită cu ciment (modificare realizată
de Frâncu Virgi l). Pereţii sunt din chirpici, lipiţi cu
ceamur. Grosimea pereţilor este de circa 60-70 cm,
chirpicii au un sistem de îmbinare de tipul unul pe
lungime si doi pe lăţime. Lutul era luat din vale, iar
la realizarea chirpicilor apelau la aj utorul rudelor.
Chirpicarul are un singur ochi. Şarpanta este din
lemn, iar învelitoarea este în două ape din ţiglă.
Casa datează, cu aproximaţie, din anul 1 895, este în
folosinţă, iar starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Casa are un plan tricelular cu
tindă mai îngustă şi două odăi laterale. Prispa este
situată pe două laturi (la faţadă şi lateral stânga),
accesul pe prispă se realizează central, cu aj utorul a
patru trepte de zidărie (soclul este relativ înalt).
Prispa este asociată cu parapet („gărduţ"), obţinut
din îmbinarea şipcilor în forma grilaj ului .
Deasemenea, prispa prezintă stâlpi de lemn
neornamentaţi, vopsiţi cu brun. Paziile sunt
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Pantelimon - Casa nr. 3 (foto)
netencuit, în artea superioară, fiind lutuită. Tinda
p
prezintă o uş de acces încadrată de două fereste
înguste, drepringhiulare, tripartite, cu lemnărie de
culoare verde. Odăile sunt luminate de câte două
ferestre de m ri dimensiuni, unite între ele, având
lemnăria de
!oare verde. Tinda este mai mică ca
dimensiune
faţă
de
celelalte
două
odăi,
funcţionalitat ei constând în spaţiu de trecere între
cele două od i laterale. Toate camerele au podele
lutuite şi tav e din scânduri vopsite. Locuinţa are
faţada orient tă spre uliţă, ea fi ind în totalitate
vopsită cu alb În spatele casei- latura stângă- putem
observa o a lecătoare luminată cu aj utorul unei
ferestre de m ci dimensiuni, în dreptul prispei. Ca
ornamente, casa prezintă pazii cu motive
geometrice (t ·unghiuri, cercuri, puncte) traforate şi
cioplite. Învel'toarea este în patru ape, din tablă, şi
prezintă o I camă pentru aerisirea şi luminarea
podului. În sa!, gardurile sunt maj oritatea din piatră,
datorită bogâţiei acestei resurse. Aici, putem
observa un glrd de piatră asociat cu scânduri din
lemn.

Casa este deţinută de Chira Ghiţă, care este mama
Fănicăi Mocanu, custodele Căminului Cultural din
comuna Pantelimon.
Fundaţia este din piatră, procurată din
cariera situată în apropierea comunei. Temelia este
solidă, iniţial săpându-se un şanţ care s-a umplut cu
piatră. Soclul este tot din piatră, de mari
dimensiuni, tencuit în partea superioară-pe prispă.
Pereţii sunt din chirpici, lipiţi cu ceamur, îndreptaţi
cu lut şi văruiţi cu alb. Şarpanta este din lemn, iar
învel itoarea este din tablă neagră. Folosirea
învelitorii din tablă este mai rar întâlnită, doar la
oamenii înstăriţi datorită costurilor implicate
(necesita foarte mult lemn pentru fixarea bucăţilor
de tablă). Locuinţa datează, cu aproximaţie, de la
jumătatea secolului al XX-iea, starea de conservare
este relativ bună, casa nu este locuită momentan.
Tipul de plan: Casa are un plan tricelular cu
tindă mai îngustă şi două odăi laterale. Prispa este
liberă, pe trei laturi, asociată cu stâlpi din lemn ce
prezintă în partea superioară ornamente real izate
prin cioplire. Prispa prezintă un soclu de piatră,

t

�
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Pantelimon - Casa nr. I

Pantelimon - Casa nr. 2

Pantelimon - Casa nr.3
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Pantelimon - Case
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F ÂNTÂNELE
1 676, î n tapiurile emise între anii 1 864- 1 877 cu
denumirile de „ Enancişme" , „Ine Han Ceşmesi",
„Inancişme".
Informaţii topografice cu privire la
aşezare ne sunt fumizate şi de o serie de hărţi ale
Dobrogei din timpul războaielor ruso- turce( cel dintre
anii 1 828- 1 829). 5
Până la revenirea administraţiei româneşti în
Dobrogea, în 1 878, satul Inancişme a fost locuit de
tătari, după această dată satul fiind colonizat cu
bulgari. În 1 88 1 , puţinii tătari ce se mai aflau aici cer
comasarea loturilor lor - tapii - în partea de E a
satului, ulterior îşi vând toată moşia unui j udecător din
Babadag, Dinescu. Ultimele familii tătăreşti au părăsit
satul până la 1 900. 6
Î n Marele Dicţionar Geografic al României,
G . I . Lahovari prezintă localitatea, la 1 90 1 , în felul
următor: „Inancişme, sat în j udeţul Tulcea, în partea
de sud a plăşii I strul şi cea de nord a comunei rurale
Cogealac, pe ambele maluri ale pârâului Duimgi, zis
pe aici şi Ioan Dere, la poalele de sud ale dealului
Haidân, are o întindere de 4626 ha, din care 1 1 O ha
ocupate de vatra satului( ... ); populaţiunea amestecată
este de 739 suflete, din care 7 1 9 bulgari, 1 O români,
1 O tătari ." 7
S ituaţiile statistice de la începutul secolului al
XX-iea arată că în 1 9 1 6, satul Inancişme intra în
componenţa comunei Cogealac, avea o suprafaţă de
5 1 22 ha şi o populaţie de 1 1 22 bulgari şi 70 români .
N umărul caselor c u o cameră era de 58, cu două sau
mai multe era de 1 3 5 şi erau în registrate 2 1 5 graj duri
şi şoproane. 8
Satul Inancişme a aparţinut până în 1 925
comunei Cogelac, ulterior devenind comună. La
împărţirea administrativă a j udeţului Constanţa, tăcută
în 1 936 se trece de la vechea denumire a localităţii
Inancişme la numele actual Fântânele, cu titulatura de
comună, fără sate aparţinătoare. 9
În cadrul schimbului de populaţie care a avut
loc în anul 1 940, bulgarii din Fântânele au plecat în
satele din Cadri later, iar casele acestora au fost
repartizate românilor veniţi din j udeţele din sudul
României.
În prezent, comuna Fântânele are 1 8 1 O
locuitori şi 530 de case, componenţa etnică şi
religioasă fiind de 1 00% români ortodocşi. 1 0

Comuna Fântânele este situată în partea de
N-E a j udeţului Constanţa, la o distanţă de 54 de Km
de reşedinţa j udeţului şi la 7 Km de comuna Cogealac.
Denumirea
veche
a aşezam
a
fost
INANCEŞME ( adevărata cişmea, apa bună, apa
credinţei sau fântâna lui Ioan). Satul a fost înfiinţat în
timpul dominaţiei otomane în Dobrogea, fără a se
putea preciza data.
După o legendă locală, satul a fost înfiinţat de
un bei turc bogat, în apropierea unui sat tătăresc
părăsit - Haidân, aflat la 4 Km depărtare. La începutul
secolului al XX-iea se mai puteau încă vedea ruinele
vechii aşezări şi pietrele funerare ale cimitirului
tătăresc părăsit. 1
Căpitanul M. D. Ionescu prezintă o altă
posibilă variantă privind întemeierea aşezării : „ . . . Sat
tătăresc întemeiat de Demir- Bey, tatăl lui Giura
Paşa, al cărui fiu, Ali- Bey a fost cel mai mare
proprietar de moşie din j udeţul Tulcea, în 1 879. La
Ioan - Cişme se aflau, la acea dată, ruinele palatului
luzi Giura - Paşa şi mormintele membrilor familiei
tribului tătăresc Cobaili ( . . . ) după ce au plecat turcii şi
tătarii în 1 877- 1 878, bulgarii au sfărâmat piatra
mormântului cu epitaf şi au distrus cimitirul
tătăresc." 2
=

Astăzi, în comuna Fântânele, în partea de E a
aşezării, există locul numit „ Fântâna lui Ioan", despre
care locuitorii spun că „este de pe timpul satului
turcesc". B locuri le din piatră paralelipipedică, astăzi
deteriorate, constituiau parapetul unei cişmele care
captau apele unui izvor. Localnicii ne-au fumizat
informaţia, imposibil de verificat în teren, că pe una
din feţele blocurilor de piatră surpate şi îngropate
parţial, se află o inscripţie în limba turcă.
Din punct de vedere geologic, zona localităţii
Fântânele face parte din unitatea structurală a
Dobrogei Centrale şi anume Masivul Central
Dobrogean. Se caracterizează printr-un relief de podiş
puţin înalt, 70-80 m, o vale prin care curge un pârâu
cu un debit redus şi sunt prezente numeroase izvoare.
Informaţii de la începutul secolului al XX-iea ne arată
că aceste izvoare erau captate de un apeduct foarte
bine conservat(poate roman, poate grecesc) . El trecea
pe sub sat, la o adâncime de 0,5 - 1 ,5 m, în direcţia
cetăţii Histria. 3

Î n localitate există o biserică ortodoxă c u
hramul ,,Înălţarea Domnului", clădită în 1 892 1 1 ş i o
şcoală înfiinţată în 1 904. 1 2
Din punct de vedere a l arhitecturii, casele cele
mai vechi din localitate sunt bulgăreşti, situate în
„cartierul vechi, peste derea", după informaţiile

Informaţii despre existenţa satului în perioada
dominaţiei otomane sunt transmise de o serie de
călători străini prin Dobrogea, de la cronicarul turc
Evlia Celebi ( 1 65 1 ) la Ion Ionescu de la Brad ( 1 850). 4
Localitatea este menţionată în registrele turceşti
(<lefter) din 1 5 73 şi 1 5 84, în <lefterul din anii 1 675 şi
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localnicilor. Dealtfel, una din străzile pe care se află
acestea se numeşte „Caliacra", după zona de unde au
venit cele mai multe familii de bulgari la sfârşitul
secolului al X IX-iea. Casele sunt construite în primii
ani ai secolului al XX-iea de către constructori veniţi
din Silistra, după informaţiile localnicilor. Materialele
de construcţie sunt procurate din zonă, îndeosebi
piatra fiind găsită din abundenţă în relieful zonei.
Locuinţele sunt orientate cu faţa spre S-E,
gospodăriile fiind înconj urate de curţi mari,
împrejmuite cu ziduri construite din piatră nefasonată,
nelegată cu pământ.
Casele au fundaţie şi soclu înălţat din piatră şi
sunt alcătuite din 2-3 sau 4 încăperi cu funcţii diferite:
camera curată, amplasată către uliţă, tinda, încăperea
de locuit, bucătăria.
În teren am identificat trei tipuri de case:
primul tip are prispă liberă (sau cu galerie din
scânduri), puţin înălţată, amplasată numai în dreptul
tindei retrase. Al doilea tip are soclul înalt şi prispa
înaltă, cu stâlpi de lemn, dispusă pe toată lungimea
faţadei. Al treilea tip are soclul şi prispa cu două
segmente distincte ca înălţime. Ultimele două tipuri de
casă au prispa foarte înaltă, pentru a putea permite
amplasarea beciului aflat la nivelul solului, sub una
din camere.
Pereţii sunt ridicaţi din cărămizi de chirpici,
lipiţi cu pământ şi văruiţi. Tavanele sunt cu grinzi şi
văruite. Încăperi le au câte 2-3 ferestre numai la faţadă
şi comunică între ele prin uşi interioare.
Acoperişurile sunt în patru ape, cu şarpantă
din lemn, podine din stuf, învelitori din ţigle (un tip de
ţigle plate, mai late decât cele întâlnite în alte sate
dobrogene, aduse de la Silistra de constructorii bulgari
ai caselor, după informaţiile localnicilor).
Curtea este împărţită în două spaţii distincte:
în primul se află casa, „cumicul" păsărilor, coteţul
pentru porci, hambarul şi grajdul vitelor ( „dam"); în
spatele casei se află grădina de zarzavat.
Anexele gospodăriei sunt ridicate din acelaşi
material şi în aceeaşi tehnică folosite la construirea

caselor. O atenţie deosebită este acordată graj dului
pentru vite, care se construia numai din piatră
nefasonată, „ foarte încăpător, curat şi călduros, dar
insuficient luminat, fiind complet lipsit de ochiuri de
geam'', după descrierile făcute de învăţătorul Iulian
Sassu, cel care a întocmit în 1 929 o monografie a
comunei Inanceşme. 1 3

La locuinţele de tip bulgăresc, anexele
gospodăreşti sunt grupate într-un corp comun, se află
la o distanţă de 3 metri faţă de locuinţă pe aceeaşi
linie şi cuprind bucătăria de vară („casa mică", unde
uneori se muta definitiv familia bătrânilor), coteţul
pentru porci şi pentru găini şi hambarul pentru cereale
amenaj at în podul construcţiei anexe. O astfel de
anexă se întâlneşte la casa locuită de Popescu Gh.
Maria - corpul anex este tricompartimentat (bucătărie
de vară, hol, magazie pentru unelte). Prezintă aspecte
constructive similare locuinţei : fundaţie din piatră
puţin adâncită, soclu din piatră, pereţi din chirpici
lipiţi şi văruiţi cu alb la faţadă, şarpantă din lemn,
acoperiş în două ape, învel itoare din olană. Are pod,
cu acces prin interiorul bucătăriei de vară.
Hambarul de porumb este din scânduri, lucrat
rudimentar.
Construcţia anexă cea mai interesantă din
punct de vedere constructiv este graj dul pentru
animale, care astăzi nu mai este utilizat. Este ridicat
numai din piatră de carieră, nefasonată, netencuit, cu o
singură intrare şi fără ferestre. Construcţia din piatră
are o formă paralelipipedică, cu dimensiuni
aproximative de 5 m x 2 m x 2m. În treimea
superioară, este completat cu blocuri de chirpici şi
prezintă acoperiş în două ape cu învelitoare de ţigle
(construcţie specific bulgărească).
În fiecare curte există o fântână cu val, cu
ghizd din ciment, căptuşită cu piatră, pânza freatică
fiind la o adâncime de la 2 la 20 m. O statistică din
1 9 1 6 indica 34 de făntâni, la Inancişme, iar în 1 922,
60 de fântâni. 1 4

NOTE:

4

Petre Covacef, Catalogul numelor de locuri din
Dobrogea de la Evlia Celebi la Ion Ionescu de la
Brad , în „ Analele Dobrogei", serie nouă, An VI,

Iul ian I . Sassu, Istoricul comunei Inanceşme, în

„Analele Dobrogei'', Anul X,

1 929, fasc.

1 - 1 2,

5

Cernăuţi, 1 929, p. 1 99 .

2

M.

D.

veacului

Ionescu,
al

, Atelierele

grafice

secţiei de ştiinţe istorice'', seria IV, Tom V, 1 980,

„I.V.

Ed. Academiei RSR, Bucureşti, 1 982, p. 5 3 .

Socecu'', Bucureşti, 1 904, p. 3 7 1 .
3

Anca Ghiaţă, Toponimie şi geografie istorică in

Dobrogea medievală şi modernă , în „Memoriile

Dobrogea in pragul veacului

XX-iea

nr. l, Constanţa, 2000, p. 1 72 .

6

Iulian I . Sas su, op cit, p. 1 99 .

Iul ian I. Sassu, op.cit., p. 200.
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Marele

Dicţionar

Geografic

al

10

României,

Stabilimentul grafic J. V. Socecu, Bucureşti, 1 898-

1 902.
8

9

N.T. Negulescu, Judeţul Constanţa în anii

1 92211923.

Expunere

prezentată
Tipografia

Judeţean

Constanţa,

Constanţa,

1 924, p. 133-1 36.

dezvoltare a comunei Fântânele în perioada

1 916 şi

11
12
13
14

Consiliului
„

Consiliul Local al comunei Fântânele. Strategia de

Victoria",

2013, p. 33.

2007-

p. 3 7 1 .
p. 1 36.
Iul ian I . Sassu, op. cit. , p. 205.
N.T. Negulescu, op. cit. , p. 1 38.
M.D. Ionescu, op. cit.,

N.T. Negulescu, op cit. ,

Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Constanţa,
Fond Prefectura Constanţa, Dosar

62/ 1 938, f.48.

Fântânele Casa Nr. I (foto)
-

Proprietar: Popescu Gh. Maria, n. 1 932 în
comuna Aref, j ud. Argeş. Venită în Fântânele în 1 945
cu părinţii şi a stat în deal, într-o casă acum dărâmată.
Casa în care stă acum, a fost a socrilor şi a aparţinut
bulgarilor refugiaţi în schimbul de populaţie din 1 940;
Adresă: Str. Caliacra, nr. 1 4; Vechime: aproximativ
din a nul 1 930, constructori bulgari din Silistra;
Sisteme de construcţie, materiale; Fundaţie: piatră;
Soclu: piatră de carieră, nefasonată, netencuit; Pereţi :
chirpici l ipiţi cu ceamur, faţadă văruită cu alb;
ancadramentele tâmplăriei precum şi ale prispei sunt
subliniate prin borduri decorative văruite cu albastru;
Şarpantă: lemn; Acoperiş: în patru ape cu două
lucarne; Învelitoare: ţiglă bulgărească (Sil istra);
Intervenţii ulterioare: nu sunt. Tipul de plan: Locuinţa
este compusă din patru încăperi, cu următoarele

funcţi i : cameră de locuit, tinda retrasă, cameră de
locuit, bucătărie. În dreptul tindei prezintă prispă
îngustă înălţată pe soclu de piatră, l ipită cu ceamur, cu
parapet din scânduri traforate, vopsit cu verde, cu
portişă şi patru trepte de acces. Tinda prezintă, la
faţadă, uşă şi două ferestre înguste dispuse simetric
faţă de aceasta. Î ncăperea din stânga tindei are o
singură fereastră, cea din dreapta două, iar ultima, cu
funcţie de bucătărie, are uşă de acces dinspre curte, cu
patru trepte şi o fereastră. Tâmplăria este vopsită cu
verde. Sub ultima încăpere, locuinţa are beci, accesul
făcându-se prin podeaua camerei. Casa prezintă pod
cu acces prin tindă. Camerele au podele lipite cu
pământ, iar tavanele au grinzi, lipitură de ceamur şi
sunt văruite cu alb. Gospodăria este înconjurată de
gard înalt de piatră nelegată cu pământ.

Fântânele Casa Nr. 2 (foto)
-

Proprietar: Ciocan Alexandrina, născută 1 948
în Râmnicul de Jos, jud. Constanţa. Locuieşte în casă
din 1 969 prin căsătoria cu Ciocan Marin; Proprietari
anteriori : socri i, veniţi din Bulgaria, în cadrul
schimbului de populaţie din anul 1 940; Adresă: Str.
Caliacra, nr. 1 6; Vechime: sfârşitul sec. al X I I -iea,
constructori bulgari din Silistra; Sisteme de
construcţie, materiale: Fundaţie: piatră; Soclu: piatră,
văruit brun- vişiniu; Pereţi : chirpici lipiţi cu ceamur,
faţadă văruită în ocru- brun; Şarpantă: lemn;
Acoperiş: în patru ape, cu două lucarne; Învel itoare:
ţiglă bulgărească; anumite zone au fost refăcute,
adăugându-se ţiglă mai nouă; Intervenţii ulterioare: nu
sunt; Tipul de plan: Locuinţa este compusă din patru
încăperi cu următoarele funcţii : cameră de locuit,
tindă retrasă, cameră de locuit, bucătărie. Prispa are
două segmente distincte ca înălţime: cea j oasă,
neîngrădită, se află în faţa celei de a doua încăperi tinda retrasă - şi cea înălţată în faţa următoarelor două
încăperi . Pe acest segment, soclul a fost înălţat pentru

a putea asigura construirea beciului, aflat numai sub
ultima încăpere, cu uşă de acces dinspre curte. Prispa
înălţată prezintă şase stâlpi de lemn şi parapet de
scânduri adăugate ulterior. Un fragment din gărduţul
iniţial din şipci se păstrează deasupra intrării la beci.
Intrarea în locuinţă se face atât prin tinda cu prispă
j oasă, neîngrădită, cât şi prin a treia încăpere, aflată pe
prispa înălţată, accesul la aceasta făcându-se pe şase
trepte. Camera din stânga, cu o dimensiune mai mare
decât celelalte, din cauza faptului că nu are prispă în
dreptul ei, are o singură fereastră la faţadă. Tinda
retrasă prezintă uşă şi o fereastră la faţadă. Cele două
camere din dreptul prispei înălţate prezintă uşă
centrală şi două ferestre alipite, dispuse asimetric faţă
de uşă. Tâmplăria este cea originală, vopsită cu
albastru. Camerele au podelele din pământ, tavanele
sunt din grinzi, lipite cu pământ, văruite şi comunică
între ele prin uşi de acces. Gospodăria prezintă gard
din piatră nelegată cu pământ.
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Fântânele - Casa n r. 1
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Fântânele - Casa nr.2

Fântânele - Casa mică
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Fântânele - Case
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Fântânele - Case
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ISTRIA
Comuna Istria este situată în partea de nord
est a j udeţului Constanţa, la o di stanţă de 56 de km
de municipiul Constanţa. Relieful comunei este
predominant de câmpie. O mare parte din teritoriul
localităţii se află în zona de influenţă a Rezervaţiei
Biosferei Delta Dunării, zonă care se întinde până la
limita vestică a lacurilor Istria şi Nuntaşi. La 2 km de
comună se află ruinele vechii cetăţi Istria (Histria),
înfiinţată de grecii veniţi din Milet (la j umătatea
secolului V I I î Hr. ). Comuna Istria are în
componenţa sa două sate : Istria şi Nuntaşi. 1 În
perioada otomană, vechea denumire a localităţii
Istria era Caranasuf, iar Nuntaşi se numea Duingi.
Satul Caranasuf a fost înfiinţat în anul 1 755 de către
un general turc, Cara fusu/ Gazi, de unde şi
denumirea localităţii. Satul Duingii a fost înfiinţat de
un grup de tătari veniţi din Crimeea. Duingii este un
cuvânt de origine turcească, care în traducere
.
'
msemna nuntaş1 . 2

Numărul gospodăriilor, în satul Istria, în
anul 1 9 1 6 era 483 , din care: 1 5 cu o cameră, 1 86 cu
două camere, 46 cu mai multe camere şi 236 graj duri
şi şoproane; în anul 1 922 erau 208 gospodării, din
care: 35 cu o cameră şi 1 73 cu două camere. 1 6 În
anul 1 940, în comună erau 34 7 de case, din care 336
aparţineau populaţiei de origine etnică bulgară. 1 7 Î n
urma recensământului satelor din 1 94 1 , în comuna
Istria erau: 90 de case cu una-două camere, 76 cu trei
camere, 1 7 cu patru camere şi 2 cu cinci camere. 1 8 Î n
anul 2000, în comună erau 864 de gospodări i: 448 în
Istria şi 4 1 6 în Nuntaşi. 1 9 Primăria a fost construită în
anul 1 882, de către locuitori. 20 Şcoala din satul Istria
a fost înfiinţată în anul 1 88 1 şi avea cinci clase
primare. Grădiniţa a fost înfiinţată ca post în anul
1 9 1 6. 21 În comună erau câte două biserici în fiecare
sat; cea din satul Istria a fost construită în anul 1 873
de locuitori, având hramul „Sfinţii Metodiu şi
Chirii", iar cea din Nuntaşi a fost construită în anul
1 870 cu hramul „Buna Vestire". 22 Cimitire ortodoxe
existau în fiecare sat, de un ha şi împrej muite cu zid
de piatră. 23
În anul 1 904, în comună existau 1 8 mori de
vânt, 1 62 fântâni, 3 prăvălii şi 3 hanuri. 24 În anul
1 9 1 6 erau 5 prăvălii, 3 fierării, o lemnărie, o
coj ocărie, 240 fântâni şi o cişmea; în anul 1 922 erau
2 prăvăl ii, 1 9 mori de vânt şi 206 făntâni. 25
Principala ocupaţie a locuitorilor era agricultura.
Arhitectura locuinţelor din comuna Istria se
încadrează în tipul de plan tricelular şi pluricelular,
cu două sau mai multe camere, tindă mediană şi
prispă la faţadă. Casa bulgărească are acoperişul de
olane, în patru ape, cu prispă largă cu tavan podit.
Casa are construite în j urul ei anexele gospodăreşti. 2 6
Locuinţa este amplasată, în general, în imediata
vecinătate a drumului, paralel cu el sau perpendicular
cu drumul, caz în care este amplasată cu partea
îngustă spre drum şi cu faţa spre curte sau o grădină
de flori. La locuitorii de origine etnică bulgară, casa
este amplasată spre interiorul curţi i. Curtea este
împărţită în două părţi: prima rezervată grădinii şi
locuinţei, iar a doua destinată anexelor gospodăreşti :
saivanul (pentru vite), magazie, samalâc ( loc pentru
depozitarea uneltelor), porumbarul şi coteţele de
.
- - . .
pasan ş1 porc1. 2 7
Locuinţele bulgarilor din localitatea Istria
erau construite din chirpici, cu două până la cinci
camere, acoperite în maj oritatea cazurilor cu olană,
însă unele erau cu ţiglă si, mai rar, cu stuf.
Anexele gospodăreşti (bucătăria, magazia,
graj dul, coteţele de păsări şi de porci) sunt construite
din chirpici, tencuite cu pământ şi cu învelitoare de

Î n anul 1 8 1 2, î n satul Istria au aj uns un
număr de 1 0- 1 5 familii de bulgari, care emigrau spre
părţile Nistrului. În prima j umătate a secolului al
X V I I-iea, în sat se aflau 52 de familii de bulgari. Cu
timpul, datorită aşezării sale şi a reliefului ce oferea
condiţii pentru agricultură şi creşterea animalelor, în
Istria au venit tot mai multe familii de bulgari, dar şi
români din Transilvania. 3
Suprafaţa comunei Istria, în anul 1 899, era
de 8265 ha, din care 1 20 ha ocupate de vetrele
satelor,4 iar între anii 1 9 1 6- 1 922 era de 9409 ha, din
care 2 1 9 ha erau ocupate de vetrele satelor. 5 În anul
1 940, suprafaţa comunei Istria era de 4792 ha6 ; în
anul 1 947, era de 5295 ha7 , iar în anul 2000 de
1 7 .052 ha. 8
Populaţia comunei, în anul 1 899, era de 3 1 0
familii cu 1 3 36 suflete, dintre care: 23 români, 1 095
bulgari, 203 tătari, 6 greci, 2 armeni şi 7 evrei. 9 Î n
anul 1 904, în satul Caranasuf erau 904 de suflete
dinte care : 9 români, 8 ţigani creştini, 882 bulgari şi
5 evrei. ' 0 În anul 1 9 1 6, în satul Istria erau 1 499 de
suflete, dintre care: 34 români, 1 460 bulgari, 1 grec
şi 4 evrei ; în 1 922 erau 1 272 de suflete, între care: 20
români, 1 250 bulgari şi 2 greci . 1 1 În anul 1 934, în
comuna Istria erau: 27 români, 1 ungur, 1 902 bulgari
şi 5 turci . 12 Î n anul 1 940, conform Tratatului
Româno-Bulgar, din satul Istria au fost evacuate 429
de familii de origine bulgară 1 3 • La data de 6 aprilie
1 947, în comuna Istria erau 2 1 84 de suflete, dintre
care: 2206 români, 2 1 bulgari şi 1 turc. 1 4 În anul
2000, numărul populaţiei în comuna Istria era de
2404 de suflete, din care 1 3 82 în Istria şi 1 022 în
Nuntaşi. 1 5
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Zidirea pereţilor din chirpici se mai foloseşte şi
astăzi la construirea caselor si anexelor gospodăreşti.
Lemnul era folosit la construirea şarpantei,
formată din căpriori, contrafise, leţuri, cosoroabe,
grindă de coamă, dar şi la tavanul casei : grinzi,
grinzişoare, şi scânduri . Se folosesc esenţe de
salcâm, plop, brad, stej ar. Lemnul este folosit şi la
confecţionarea stâlpilor, care susţin acoperişul
prispei, foişorului, la elementele decorative traforate:
pazia şi parapetul prispei, şi la tavan. 29
Pentru acoperiş, s-a folosit până în prima
j umătate a secolului al XX-iea olana, care apoi a fost
înlocuită cu ţigla. Bulgari i din localitate au folosit cel
mai des pentru învelitoare olana, însă au fost şi case
învelite cu stuf, iar mai târziu s-a folosit şi ţigla.
La învelirea anexelor gospodăreşti s-au
folosit atât stuful, cât şi olana. 3 0

olană, ţiglă sau plăci de azbociment. La câţiva dintre
localnici, coteţul de păsări este construit din şipci de
lemn sau plasă şi cu învelitoare de ţiglă sau plăci de
azbociment. Porumbarul, cunoscut sub denumirea de
„pătul", este construit la maj oritatea localnicilor din
scânduri de lemn şi cu învelitoare de ţiglă sau de
scânduri. Anexele gospodăreşti sunt dispuse pe
latura stângă a gospodăriei. Bucătăria este construită
în prelungirea casei, iar lângă ea se află magazia sau
graj dul. Gospodăriile sunt împrej muite cu gard din
piatră la partea inferioară şi cu lemn la cea
superioară. Materiale folosite la construcţia casei:
Piatra este folosită la temelia casei şi la ridicarea
soclului.
Chirpicii
sunt
cărămizi
mari
(de
l 0/20/40cm. ) nearse, făcute dintr-un amestec de
pământ muiat cu apă şi amestecat cu paie tocate,
28
turnat în forme de lemn şi lăsat să se usuce la soare.

1 3 . Ibidem, dosar l 1 4/ 1 940, f. L O L - 1 1 5.
1 4. Ibidem, dosar 226/ 1 948, f. 8.
1. * * * Carta Verde a judeţului Constanţa, Editura E x Ponto, 15. * * * Carta Verde a judeţului Constanţa, p . 1 94.
1 6. N . T . Negulescu, op. cit. , p . 1 1 7.
Constanţa, 2000, p. 1 93 .
2. N.T. Negulescu , Expunerea situaţiei j udeţului Constanţa 1 7. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa , fond
în anii 1 91 6 şi 1 922, Tipografia „Victoria", Constanţa, 1 924, Primăria comunei I stria, dosar 1 1 4/1 940, f. l .
1 8 . Ibidem , dosar 1 50/ 1 942, f. 2 5 .
p. 1 1 5 .
3. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa, fond 1 9. * * * , Carta Verde a judeţului Constanţa, p . 1 94.
20. M . D . Ionescu, op. cit. , p. 367.
Primăria comunei Istria, anii l 934- 1 950.
4. * * * Marele dicţionar geografic al României, Stabi l imentul 2 1 . N .T. Negulescu, op. cit. , p . 1 1 8.
22. M . D . Ionescu, op. cit. , p. 367.
grafic „I. V. Socecu", Bucureşti, 1 898, voi . 4, p. 1 77 .
23.
N.T. Negulescu, op. cit. , p . 1 1 9.
5 . N.T. Negulescu, op. cit. , p. l 1 5 .
24.
M . D . Ionescu, op. cit. , p. 367.
6. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa, fond
25.
N.T.
Negulescu, op. cit. , pp. 1 1 9- 1 20.
Primăria comunei I stria, dosar 1 1 4/ 1 940, f. I .
26.
Paula
Popoiu, Antropologia habitatului în Dobrogea,
7. Ibidem, dosar 2 1 6/ 1 947, f. 27.
Editura Oscar Print, Bucureşti, 200 I , p. 2 1 9.
8. * * * Carta Verde a judeţului Constanţa, p . 1 94.
27. Ibidem, pp. 2 1 2-2 1 3 .
9. * * * Marele dicţionar geografic a l României, p. 1 77 .
I O . M . D . Ionescu, Dobrogea în pragul veacului a l XX- !ea, 28. G . Stoica, P . Petrescu, Dicţionar de artă populară,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1 997, p. 1 46.
Ateliere le grafice „ I . V . Socecu'', Bucureşti, 1 904, p . 360.
29.
Paula Popoiu, op. cit. , p . 1 59.
l l . N.T. Negulescu, op. cit. , pp. l 1 5- l 1 6 .
30.
Arhivele
Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa, fond
1 2. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa, fond
Primăria
comunei
I stria, dosar nr. 1 50/ 1 942, f. 7 - 1 1 .
Primăria comunei I stria, dosar 1 9/ 1 934, f. 27.
NOT E :
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Istria - Casa nr. 1 (foto)
Proprietar Buşă Lucreţia(anul naşterii 1 934).
Casa este situată pe strada Constanţei, la nr. 37.
Locuinţa a fost construită de meşteri bulgari. Fundaţia
şi soclul sunt din piatră. Soclul este îngust, tencuit cu
ciment. Pereţii sunt din chirpici, tencuiţi iniţial cu
pământ, acum sunt cu ciment, văruiţi la faţadă cu alb.
Învelitoarea a fost cu olană, în patru ape şi cu pazie din
lemn traforat. În anul 1 970, olana a fost schimbată cu
ţiglă. Locuinţa se încadrează în tipul de plan tricelular
cu două camere şi o tindă mediană. Odăile sunt egale
ca dimensiune, iar tinda este mai îngustă. Camerele au
tavanele lipite cu pământ, iar pe j os au duşumea de
lemn. În tindă se afla o sobă oarbă ce încălzea şi
camera din stânga, gura de alimentare a sobei se afla
într-o cameră construită special pe lateral. Camerele au
câte două ferestre, orientate spre curte şi au lemnăria
vopsită cu albastru. Uşa de acces în tindă este din lemn,
iar pe lateral şi în partea superioară este încadrată de

ferestre de mici dimensiuni. Lemnăria este vopsită în
albastru. Casa este prevăzută cu o prispă parţială în
dreptul tindei şi a camerei din dreapta, cu parapet de
lemn decorat prin traforare. Acoperişul se sprij ină pe
cinci stâlpi de lemn, cu capiteluri ornamentate cu forme
simple, obţinute prin cioplire şi cu tavanul podit cu
lemn. Pe j os este lipită cu pământ. Accesul pe prispă
este amplasat în faţa tindei, de pe două trepte de piatră.
Gura de acces la pod se află în tindă. Ulterior, s-a mai
construit o cameră în prelungirea camerei din stânga,
cu pereţi din chirpici, tencuiţi cu ciment, cu fundaţie şi
soclu din piatră. Camera are o fereastră orientată spre
curte, având lemnăria vopsită cu albastru. Intrarea se
face de pe o „verandă". Gospodăria este împrej muită
cu zid de piatră şi plasă. Faţada casei este orientată spre
curte, cu partea îngustă spre stradă. Starea de
conservare este bună.

Istria - Casa nr. 2 (foto)
Proprietar Călinescu Florica (născută în 1 929),
venită împreună cu părinţii în anul 1 940 din Durostor.
Casa este situată pe strada Constanţei, la nr. 47.
Locuinţa a fost construită de meşteri bulgari. Fundaţia
şi soclul sunt din piatră. Soclul este îngust, tencuit
iniţial cu ciment şi văruit cu gri. Pereţii sunt din
chirpici, tencuiţi cu ciment, văruiţi la faţadă cu alb.
Învelitoarea este din olană, în patru ape, având pazie de
lemn traforat. Tipul de plan este cel de tip tricelular cu
două camere şi tindă mediană. Odăile sunt egale ca
dimensiune, iar tinda este retrasă şi îngustă. Plafonul
camerelor este lipit cu pământ, cu grinzi aparente. Pe
jos sunt lipite cu pământ. Ferestrele camerelor sunt
orientate spre curte, au trei rânduri de geam şi sunt
vopsite în alb. Uşa de acces este de lemn în partea
inferioară şi cu geam în cea superioară. Pe lateral, se
află două ferestre de mici dimensiuni. Lemnăria este
decorată prin traforare şi este vopsită cu alb.

Locuinţa este prevăzută cu o prispă retrasă la
tindă şi cu parapet de lemn traforat. Acoperişul se
sprij ină pe doi stâlpi de lemn, cu capiteluri ornamentate
cu forme simple, obţinute prin cioplire şi cu tavanul
podit cu lemn. Pe j os are turnat ciment. Accesul pe
prispă este amplasat în faţa tindei de pe două trepte de
piatră. Lemnăria este vopsită în alb. În tindă se afla o
sobă oarbă ce încălzea şi camera din stânga. Accesul în
pod se face din tindă.
Ulterior, au mai fost construite pe latura stângă
o tindă şi o cameră. Camerele au fundaţie şi soclu din
piatră. Soclul este îngust, tencuit cu ciment, văruit cu
gri . Pereţii sunt din chirpici, tencuiţi cu ciment.
Învelitoarea este cu ţiglă, în patru ape. Camerele sunt
egale ca mărime. Accesul în camere se face din curte.
Faţada locuinţei este orientată spre curte şi cu partea
laterală spre stradă. Locuinţa nu este prevăzută cu beci.
Starea de conservare este bună.

Istria - Casa nr. 3 (foto)
Învelitoarea este din olană, în patru ape, având
Proprietar Luca Constantin (născut 1 939), venit
din Caliacra în anul 1 940 împreună cu părinţii. pazie de lemn traforat.
Locuinţa a fost construită de meşteri bulgari. Fundaţia
Tipul de plan este cel de tip tricelular cu două
şi soclul sunt din piatră. Soclul este îngust, tencuit cu camere şi tindă mediană. Odăile sunt mai mari şi egale
pământ, văruit cu alb. Pereţii sunt construiţi din ca mărime, iar tinda este retrasă. Plafonul camerelor
chirpici, tencuiţi cu pământ, văruiţi cu alb la faţadă. este lipit cu pământ cu grinzi aparente. Podelele sunt
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l ipite cu pământ. Accesul în pod se află în tindă. Odăile
au câte o fereastră, orientate spre curte, vopsite cu
albastru. La camera din dreapta a mai existat o fereastră
pe lateral, care apoi a fost zidită. Uşa de acces în tindă
este din lemn, vopsită cu albastru. în partea stângă se
află o fereastră de mici dimensiuni, lemnăria vopsită cu
albastru. Casa este prevăzută cu prispă, pe o singură
latură la faţadă, fără parapet de lemn. Acoperişul
prispei se sprij ină pe cinci stâlpi de lemn, vopsiţi cu
alb, cu capiteluri ornamentate cu forme simple,
obţinute pin cioplire. Prispa are tavanul podit cu lemn.

Accesul pe prispă este amplasat central de pe două
trepte de piatră. Pe lateral, prispa este închisă cu două
ziduri din chirpici, tencuite cu pământ. Locuinţa nu este
prevăzută cu beci .
Sub o aplecătoare, aflată în partea stângă, a fost
construită ulterior o bucătărie cu fundaţie şi soclu din
piatră, îngust, pereţi din chirpici tencuiţi cu ciment,
învelitoare cu plăci de azbociment. Accesul se face din
curte. Faţada locuinţei este orientată spre curte. Starea
de conservare este relativ bună.

Istria - Casa nr. 4 (foto)
Proprietar Păun Mihai (decedat), venit din
Caliacra în anul 1 940. Casa se află pe strada
Constanţei. Locuinţa a fost construită de meşteri
bulgari. Fundaţia şi soclul sunt din piatră. Soclul este
îngust, tencuit cu pământ. Pereţii sunt din chirpici,
tencuiţi cu pământ, văruiţi la faţadă cu alb. Învel itoarea
este din olană, în două ape. Locuinţa se încadrează în
tipul de plan tricelular cu două camere şi tindă
mediană. Odăile sunt mai mari şi egale ca dimensiune,
în comparaţie cu tinda care este retrasă şi îngustă.
Camerele au câte două ferestre orientate spre curte,
vopsite cu albastru. Uşa de acces de la tindă este din
lemn, vopsit cu albastru. Intrarea în pod se află în tindă.
În tindă se afla o sobă oarbă, din pământ, ce încălzea şi
camera din stânga. Pentru încălzire se foloseau paiele.
Casa este prevăzută cu prispă, pe o singură
latură la faţadă, fără parapet de lemn. Acoperişul

prispei se sprij ină pe cinci stâlpi de lemn, vops1ţ1 cu
albastru, având capiteluri ornamentate cu forme simple,
obţinute pin cioplire. Prispa are tavanul podit cu lemn.
Accesul pe prispă este amplasat central de pe două
trepte de piatră. Pe lateral prispa este închisă cu două
ziduri din chirpici, tencuite cu pământ. În faţa intrării
de la tindă s-a construit ulterior o „verandă", numită
„balcon", din lemn în partea inferioară şi cu geam la
cea superioară. Uşa este dublă, din lemn, cu geam la
partea superioară. Lemnăria este vopsită în albastru.
Faţada locuinţei este orientată spre curte, având partea
îngustă spre stradă. Gospodăria este împrej muită cu
gard de piatră şi cu şipci de lemn în partea superioară.
Starea de conservare este bună.

42
https://biblioteca-digitala.ro

Istria - Casa nr. 1

Istria - Casa nr. 2
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Istria - Casa nr.3

Istria - Casa nr. 4
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Istria - Case
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Istria - Case
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S Ă CELE
gospodării . 1 8 În anul 2000, în satul Săcele erau 542
de gospodării . 1 9
Şcoala mixtă din Săcele a fost înfiinţată în
anul 1 887, cu cinci clase primare şi două săli de curs.
În anul 1 904, în sat este menţionată şi o grădiniţă de
copii. În anul 1 9 1 6, în localitate funcţiona o casă de
2
rugăciuni, 0 iar la 1 943 exista o biserică construită
din chirpici, învelită cu olană. 2 1
L a Săcele, în 1 9 1 6, existau 3 7 de făntâni, iar
în anul 1 922 erau 1 5 fântâni şi o cişmea.
Ocupaţia locuitorilor era agricultura şi
pescuitul.
Arhitectura locuinţelor din comuna Săcele se
încadrează în tipul de plan tricelular şi pluricelular,
cu două sau mai multe camere, tindă mediană şi
prispă la faţadă.
Casa bulgărească are acoperişul de olane, în
patru ape, cu prispă largă cu tavan podit. Casa are
22
construite în jurul ei anexele gospodăreşti. Locuinţa
este amplasată în general în imediata vecinătate a
drumului, paralel cu el sau perpendicular pe acesta,
caz în care este amplasată cu partea îngustă spre
drum şi cu faţa spre curte sau o grădină de flori . La
locuitorii de origine etnică bulgară, casa
este
amplasată spre interiorul curţii. Curtea este împărţită
în două părţi: prima rezervată grădinii şi locuinţei,
iar a doua destinată anexelor gospodăreşti: saivanul
(pentru vite), magazie, samalâc (loc pentru
depozitarea uneltelor), porumbarul şi coteţele de
.
- - . .
pasan ş1 porci. 23
Anexele gospodăreşti (magazia, graj dul,
coteţele de păsări şi de porci) sunt construite din
chirpici, tencuite cu pământ şi cu învelitoare de olană
sau stuf. În prezent, olana a fost înlocuită cu plăci de
azbociment. Porumbarul, denumit local „pătul", este
construit la marea maj oritate a localnicilor din
scânduri de lemn. Anexele sunt dispuse, în general,
pe latura stângă a gospodăriei. Graj dul se află
construit în prelungirea casei, lângă magazie sau
bucătăria de vară.
Locuinţele bulgarilor din localitatea Corbu
erau construite din chirpici, cu două până la cinci
camere, acoperite în maj oritatea cazurilor cu olană,
2
însă unele erau cu ţiglă si mai rar cu stuf. 4
Gospodăriile sunt împrejmuite cu gard din
piatră, la partea inferioară, şi cu lemn la cea
superioară. Materialele folosite la construcţia casei:
piatra - la temelia casei şi la ridicarea soclului, fiind
adusă de la cariera aflată pe malul lacului Taşaul.
Chirpicii sunt cărămizi mari, de 1 0/20/
40cm, nearse, tăcute dintr-un amestec de pământ
muiat cu apă şi amestecat cu paie tocate, turnat în

Comuna Săcele este situată în partea de
nord-est a j udeţului Constanţa la o distanţă de 47 de
km de municipiul Constanţa şi la 30 de km de oraşul
Năvodari . 1
Vechea denumire a comunei Săcele a fost

Peletlia. Comuna Peletlia a fost înfiinţată în timpul

dominaţiei otomane între anii 1 830- 1 850. În anul
1 925, numele comunei a fost schimbat cu Săcele, la
intervenţia oierilor originari din Săcele, j udeţul
Braşov, care se aflau aici încă de la înfiinţarea
2
comunei. În anul 1 9 1 6, în componenţa comunei
Pelelia se aflau satele : Peletlia - sat de reşedinţă,
Caraharman (Vadul ) şi Traian 3 . Acum satul Vadul
se află în componenţa comunei Corbu.
Suprafaţa satului Săcele, la 1 899, era de
5850 ha, din care 75 ha erau ocupate de vatră şi
grădini4 . În anul 1 943, suprafaţa comunei Săcele era
de 1 1 . 500 ha, din care 9.35 1 ha teren agricol, 1 .556
ha islaz, 70 ha vii, 288 ha improprii cultivării, 2 ha
livezi, 235 ha vatra satului, 3 ha plantaţii şi 288 ha
drumuri. 5 În anul 2000, suprafaţa satului era de
1 8 .0 1 8 ha: 9.590 ha teren agricol, vii şi livezi 38 ha,
bălţi 206 ha. 6
Populaţia comunei, la 1 899, era formată din
români, bulgari, turci, însumând 1 3 1 de familii cu
5 1 6 suflete. 7 În anul 1 904, în Săcele erau 497 de
suflete dintre care : 77 români, 395 bulgari, 25 turci. 8
În anul 1 9 1 6, în localitate erau 635 de suflete: 26 1
români, 362 bulgari, 4 turci şi 8 greci; în 1 922, erau
65 1 suflete: 24 1 români, 406 bulgari, 4 turci ; 9 în
1 939 erau 1 023 suflete: 522 români, 7 germani, 480
bulgari, 3 tătari, 2 uşi, 9 greci. 1 0 În 1 940, în sat erau
1 748 de suflete: 84 1 români, 8 germani, 1 0 ruşi, 3
ruteni - ucrainieni, 842 bulgari, 33 greci, 5 albanezi,
6 turci. 1 1 După anul 1 940, numărul populaţiei
bulgare scade, în urma schimbului de populaţii,
conform Tratatului Româno-Bulgar din 7 septembrie
1 940, de la Craiova. În anul 1 943 , în satul Săcele
erau 1 226 de suflete : 1 2 1 3 români, 7 bulgari şi 6
2
greci 1 • În anul 1 947, numărul populaţiei în comuna
Săcele era de 2980 de suflete, dintre care: 2925
români, 20 bulgari, 5 turci, 8 greci, 22 ruşi. 1 3 În anul
2000, numărul populaţiei în satul Săcele era de 2 1 05
suflete. 1 4
În anul 1 9 1 6, în satul Săcele erau 23 1 de
gospodării : 93 case cu o cameră, 1 9 case cu două
camere şi 1 1 9 graj duri şi şoproane; în 1 922 erau 1 73
de gospodării : 8 case cu o cameră, 70 case cu două
5
camere şi 95 graj duri şi şoproane 1 • În anul 1 940, în
satul Săcele erau 249 de gospodării 1 6 ; în 1 94 1 erau
1
264 de case de locuit 7 ; în 1 943 erau 275 de
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forme de lemn şi lăsat să se usuce la soare. 25 Zidirea
pereţilor din chirpici se mai foloseşte şi astăzi, la
construirea caselor si anexelor gospodăreşti .
Lemnul este folosit la construirea şarpantei
formată din căpriori, contrafise, Jeţuri, cosoroabe,
grindă de coamă, dar şi la tavanul casei : grinzi,
grinzişoare şi scânduri. Se folosesc esenţe de salcâm,
plop, brad, stej ar. Lemnul este folosit şi la
confecţionarea stâlpilor care susţin acoperişul
prispei, foişorului, la elementele decorative traforate
(pazia şi parapetul prispei) şi Ia tavan. 2 6

7.

* * * Marele dicţionar geografic a l României, p. 673.

8 . M . D. Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX- !ea,
Atelierele grafice „LV. Socecu", Bucureşti, 1 904,
p. 426.
9. N.T. Negulescu, op. cit. , p. 1 68 .
1 0. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa,
fond P refectura Constanţa, dosar
1 1.

nr.

1 7/ 1 939, f. 9 v - 1 0 .

Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa,

fond Primăria comunei Săcele, dosar nr. 1 / 1 940,f. 340.
1 2 . Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa,
fond Primăria comunei Săcele, dosar nr. 24/ 1 943, f. 2 2 .
1 3 . Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa,

fond Primăria comunei Săcele, dosar nr. 24/ 1 947, f. 1 1 .

Pentru acoperiş, s-a folosit olana, până în
prima j umătate a secolului al XX-iea, aceasta fiind
apoi înlocuită cu ţigla. Bulgarii din localitate au
folosit cel mai des pentru învelitoare olana, însă au
fost şi case învelite cu stuf, iar mai târziu s-a folosit
ţigla.
La învelirea anexelor gospodăreşti s-au
folosit atât stuful, cât şi olana. 2 7

1 4. * * * Carta Verde a judeţului Constanfa, p. 2 5 7 .

1 5.

N.T. Negulescu, op. cit. , p. 1 7 1 .

1 6. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa,
fond Primăria comunei Săcele, dosar nr. 2/1 940,f. 1 2 1 .
1 7 . Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa,

fond Prefectura Constanţa, dosar nr. 2 8/ 1 94 1 , f. 1 08 .
1 8 . Arhivele Naţionale,

Direcţia Judeţeană Constanţa,

fond Primăria comunei Săcele, dosar nr. 1 1 1 1 943, f. 2 2
1 9 . * * * Carta Verde a judeţului Constanfa, p. 2 5 7 .
20.

NOTE:

2 2 . Paula Popoiu, Antropologia habitatului în Dobrogea,

Verde a judeţului Constanfa, Editura E x

Editura Oscar Print, Bucureşti, 200 1 , p. 2 1 9 .

Ponto, Constanţa, 2000, p . 2 5 6 .

2 3 . Ibidem, p. 2 1 2-2 1 3 .

2 . Ibidem.
N.T.

Negulescu,

Constanfa în anii

Expunerea

situaţiei

24. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa fond

j udeţului

Primăria comunei Săcele, dosar nr. 6/ 1 943, f. 1 49-3 5 72 5 .

1 9 16 şi 1 922, Tipografia „Victoria'',

G. Stoica, P . Petrescu, Dicţionar de artă populară, Editura

Constanţa, 1 924, p. 1 68 .
4.

* * *Marele

Enciclopedică, Bucureşti, 1 997, p. 1 46 .

dicţionar geografic a l României,

2 6 . Paula Popoiu, op. cit. , p.

Stabilimentul grafic „I. V. Socecu", B ucureşti, 1 898, voi.

1 59.

2 7 . Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa,

4, p. 1 68 .

fond Primăria comunei Săcele, dosar

5 . Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Constanţa, fond

nr.

6/ 1 943, f. 1 49-

357.

Primăria comunei Săcele, dosar nr. 1 1 1 1 943, f. 1 5 5 .
6.

Direcţia Judeţeană Constanţa,

fond Primăria comunei Săcele, dosar nr. 1 1 / 1 943, f. 23 .

1 . * * * Carta

3.

N . T . Negulescu, op. cit. , p . 1 7 1 - 1 72 .

2 1 . Arhivele Naţionale,

* * * Carta Verde a jude/ului Constanţa, p . 2 5 7 .

Săcele

-

Casa nr. 1 (foto)

Proprietarul casei- Belitu Emanoil
( decedat), venit în anul 1 940, din Caliacra.
Locuinţa a fost construită de meşteri
bulgari. Fundaţia şi soclul sunt din piatră.
Soclul este înălţat, tencuit cu pământ şi
văruit cu gri . Pereţii sunt din chirpici,
tencuiţi cu pământ şi văruiţi cu alb.
Învelitoarea este cu olană, în trei ape.
Acoperişul prezintă, sub streaşină, pazie de
lemn, decorat prin traforare. Tipul de plan
este bicelular, cu tindă şi camera de dormit,
iar pe latura stângă este o aplecătoare.
Odăile sunt egale ca mărime. În casă se
intra prin tindă şi apoi în camera de dormit.
Camerele au tavanele tencuite cu pământ,

iar pe j os sunt lipite tot cu pământ. Locuinţa
nu este prevăzută cu prispă. Accesul se face
de pe trei trepte din piatră aflate în dreptul
uşii de la tindă. Uşa este de lemn, prevăzută
cu geam în partea superioară. În partea
dreaptă, lângă uşă, tinda are o fereastră de
m1c1 dimensiuni. Odaia are fereastra
orientată spre curte. Lemnăria uşii şi a
ferestrelor este vopsită cu brun.
Sub aplecătoare se află o
bucătărie şi o magazie, care sunt egale ca
dimensiune şi mai j oase decât casa. Accesul
în bucătărie se face din curte, dar şi din casă
din odaia de dormit. În magazie se intra din
bucătărie. Cele două anexe au pereţi i din
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chirpici, tencuiţi cu pământ şi văruiţi cu alb.
Uşa de la bucătărie este din lemn, vopsită în
brun. Magazia are o fereastră orientată spre
spatele casei, este de mici dimensiuni şi are
lemnăria vopsită cu brun. Beciul se află sub
magazie, iar intrarea în interiorul acesteia.
lntrarea în podul casei se face prin tindă. În
faţa bucătăriei, există un cuptor de pâine din

pământ, lipit cu pământ şi care nu mai este
folosit. Locuinţa are faţada orientată spre
curte şi partea îngustă spre stradă. Deşi casa
nu mai este locuită, starea de conservare
este bună.

Săcele - Casa nr. 1

Săcele - Casa nr. 1 - lateral
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Săcele - detaliu acoperiş casă

Săcele - Cuptor de pâine
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Săcele - case
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DULGHER U
Face parte, din punct de vedere adminstrativ,
din comuna Saraiu. Comuna este situată în partea
nord- vestică a j udeţului, la 9 1 km de oraşul Constanţa
şi la 1 7 km de Hârşova.
În configuraţia geografică a aşezări i, se pot
menţiona Dealul Văilor, Dealul Cilibiului, Dealul
Ţârca, Dealul Dulgheru, Dealul Carapelit, Dealul
Cadicîşla, Dealul Balgiu, Dealul Eschi Sarai, Movila
Hârşovei, Movila lui Holbea, Movila lui Oprea, Valea
Lungă, Valea C işmelei, Valea lui Purice, pârâul Sarai
(care pe unele hărţi apare cu numele Topolog sau
Rahmani şi căruia localnicii îi spun „derea"). Acesta
traversează satul de la est la vest, pierzându-se în
păpurişul de la malul ghiolului aflat între localităţile
Saraiu şi C iobanu.
La sfârşitul secolului al XIX-iea, în
componenţa comunei „Sarai" se aflau satul de
reşedinţă Eni Sarai, dispus „pe ambele maluri ale
pârâului Sarai", „sat mare, împărţit cu vreo cinci
trupuri distincte şi strânse", ale cărui case „nu sunt
aşezate pe uliţi regulate" 1 , satul Balgiu (Albina),
întemeiat „pe malul drept al pârâului Sarai, satul
Carapelit (Stej aru), aşezat pe acelaşi mal al pârâului
Sarai, şi satul Dulgheru, amplasat pe malul drept al
pârâului Dulgheru. Cea mai veche menţiune
documentară privitoare la acest cătun denumit
„Dulgherev"2 o datorăm călătorului Robert Baragrave,
care a poposit acolo, la 2 octombrie 1 562.
În prezent, comuna are în componenţa sa doar
satele Stej aru („Carapelit" - înfiinţat de tătari, pe la

1916
Dulgheru
Carapelit
1 922
Dulgheru
Carapelit

1 8 1 2) şi Dulgheru (fondat de transilvăneni, pe la 1 860
după aprecierile lui M . D . Ionescu).
În lucrarea lui N. T Negulescu- Judeţul
Constanţa în anii 1 9 1 6 şi 1 9221923 , Dulgheru este
înregistrat ca şi comună, care se compune din
reşedinţa Dulgheru şi satul Carapelit.
Autorul subliniază faptul că Dulgheru a fost
înfiinţat pe timpul dominaţiei otomane, fără a se putea
preciza data înfiinţării lui. Numele îl păstrează de la
un dulgher ce pe vremuri era renumit prin
.
.
. 3
"
1mpreJ unm1.
În anul 1 924, N. T. Negulescu preciza că
populaţia satului număra, în anul 1 9 1 6, 1 63 1 locuitori,
iar în anul 1 922- 1 823 locuitori. În 1 9 1 6, în Dugheru
erau 1 228 români, 4 turci şi tătari, iar în 1 922- 1 034
români şi 3 turci şi tătari . Acest raport indică clar
superioritatea românilor faţă de celelalte minorităţi
conlocuitoare. 4
Din documentele arhivistice reiese faptul că în
anul 1 939, populaţia număra 1 204 locuitori, 599
bărbaţi şi 605 femei, în totalitate români. 5
Comparativ cu anul 1 970, când populaţia
comunei Saraiu atingea cifra de 2653 locuitori, în anul
2000 numărul locuitorilor era de 1 3 1 5 (76 1 în satul
de reşedinţă, 503 în satul Dulgheru şi 5 1 în satul
Stej aru).
Statistica locuinţelor publicate de N. T.
Negulescu6
relevă
următoarea
situaţie:

-

Casă cu l
cameră
-

Casă cu 2
camere
77
56

Casă cu mai
multe camere
1 78
37

Graj d, şopron

20
7

1 16
41

63
28

1 33
48

216
67

mai întâi să plătească o taxă de răscumpărare, după
care se realiza măsurătoarea lotului de către stat, abia
apoi efectuându-se vânzarea. Preţul de vânzare a unui
lot arabil era cu aproximaţie 3000 lei, până la 5000 lei
hectarul . Arendările au drept cauză lipsa vitelor şi
seminţelor.
Locuitorii care nu deţineau pământ nu au avut
dreptul de împroprietărire şi deasemenea nu au
moştenit pământ de la părinţi. Locuitorii se ocupau în
special cu agricultura; ei munceau 200 de zile pe an,
surplusul de cereale fiind vândut în oborul de cereale
8
din Hârşova, Constanţa şi comuna Târguşor.

Suprafaţa comunei era de l l .457 ha, dintre
care cea agricolă era de 1 0.955 ha, iar cea arabi lă de
9.42 1 ha. Păşunile ocupau 1 5 1 3 ha, viile şi pepinierele
viticole
2 1 ha, pădurile şi terenurile cu vegetaţie
forestieră 2 1 ha.
Numărul gospodăriilor comunei era de 497
(325 în satul Saraiu, 1 54 în satul Dulgheru şi 1 8 în
satul Stej aru). 7
Dintr-un
Primăriei
chestionar
adresat
Comunei Dulgheru, în anul 1 93 8, deţinem numeroase
informaţi i despre modul în care au fost cumpărate
casele după război. Astfel, aflăm că săteni i care au
cumpărat pământuri după reforma agrară au trebuit
-

-
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prispă; cu prispă liberă situată doar la faţadă; cu prispă
retrasă, arcadă şi stâlpi adosaţi ; cu prispă retrasă
situată doar în faţa tindei; cu prispă retrasă pe grindă;
cu prispă retrasă şi arcadă subl iniată prin culoare;
locuinţă tricelulară cu balcon („foişor") zidit şi două
coloane de inspiraţie urbană.
Cu o frecvenţă mai redusă, întânim şi locuinţe
bicelulare, formate dintr-o sală şi o odaie; casă
bicelulară cu prispă îngustă, situată doar în faţa tindei
retrase, asociată cu stâlpi din lemn. Dintre anexe,
putem aminti următoarele: un graj d cu două căi de
acces şi două ferestre, cu pereţi din chirpici,
învelitoare din olane şi ţiglă; porumbar cu învelitoare
din stuf; graj d cu pereţi din chirpici, două uşi de acces,
învelitoare din eternită şi ţiglă; ţarc pentru capre, cu
pereţii din stinghii de lemn; beci semiîngropat, cu
pereţi de chirpici nivelaţi cu lut, iar în loc de
învelitoare este dispus un strat de chirpici; bucătărie
de vară cu pereţi din chirpici văruiţi în alb, cu brâu
inferior albastru, învelitoare în două ape, din ţiglă şi
eternită. Aceasta este asociată cu un graj d, având
pereţii din chirpici, cu două uşi de acces, văruit în
aceleaşi tonuri .

Lemnul, deşi este un material scump, era
procurat pentru lemne de foc şi construcţii prin
cumpărare de la stat sau societăţi forestiere
particulare.
Primarul
preciza
că
maJ ontatea
construcţiilor erau din „chirpică" şi piatră, acoperite
cu ţiglă şi tablă. Curţile erau îngrij ite, în parte, bine.9
Mobilierul din case se compunea din mese,
scaune şi paturi, numărul paturilor fiind destul de
redus. Îmbrăcămintea oameni lor era alcătuită din
haine de lână şi din cele cumpărate din oraşe( cumpără
stofe, stambă, barcheturi din târguri, bâlciuri, oraşe).
Se încălzeau cu lemne şi cu pal. Se hrăneau cu
brânzeturi, zarzavaturi, mai rar carne. Apa era
procurată de la pârâu, cu roată acţionată cu cai.
Morile la care apelau locuitorii satului erau
cele de la Casimcea din judeţul Tulcea, la 1 2 km de
comună deţinută de fraţii Nistor şi cea de la Şiriu
Horia a lui I. Mandoc, ambii de naţionalitate română.
Pe teritoriul comunei erau patru grădini de
zarzavat, cu o suprafaţă de 8 ha, având o producţie
totală de 30.000 kg, în valoare de 1 50.000 lei.
Proprietarii nu cultivau aceste pământuri, recurgând în
acest sens la arendaşi de origine etnică română. Viile
ocupau 36 ha, nu toate roditoare, iar pe 3 1 de ani
producţia la hectar a fost 800 litri-pentru cosum
10
propnu.
Gospodăriile au faţadele orientate spre şosea,
mai rar spre curte. Astfel casa este poziţionată în
vecinătatea drumului sau paralel cu el, faţada fiind
orientată spre curte sau grădină de flori.
M aterialele folosite pentru construcţia casei
sunt : lutul-pereţi; piatra pentru soclul casei şi
fundaţie; lemnul în construcţia prispei, a stâlpilor şi a
şarpantei , iar ca învelitoare se foloseşte mai ales ţigla,
mai rar olana, iar datorită degradării acestor materiale,
ele au fost înlocuite cu tablă şi eternită. Lutul se
foloseşte în special sub formă de chirpici. Chirpicii
sunt cărămizi de mari dimensiuni, nearse, făcute dintr
un amestec de pământ muiat amestecat cu paie tocate,
11
turnat în forme de lemn şi lăsat să se usuce la soare.
Pereţii din chirpici se zidesc folosindu-se mortarul de
lut. Piatra este folosită în construcţia temeliei, a
soclului prispei, iar în Dulgheru piatra predomină
deasemenea ca material în construcţia gardului.
Din punct de vedere planimetric, predomină
locuinţele tricelulare, cu tindă mediană şi două odăi
laterale, sub diferite forme: locuinţă tricelulară fără
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Dulgheru
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Casa nr. 1 (foto)
prezintă sub forma unei gropi, umplută cu piatră
asociată cu lut. F undaţia depăşeşte în lăţime zidul a
cărui bază o formează. Pereţii sunt din chirpici , lipiţi
cu ceamur, nivelaţi cu lut şi văruiţi doar la faţadă.

Casa este proprietatea lui Ifrim Ana şi este
poziţionată pe strada 1 Decembrie, nr. 1 9.
Sistemul de construcţie este cel ce se
regăseşte în toate satele din Dobrogea. Fundaţia se
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Soclul este îngust, fiind din piatră şi lutuit în exterior.
Şarpanta este din lemn, ea susţinând învelitoarea din
olană.
Casa datează cu aproximaţie de la începutul
secolului al XX-iea, este în folosinţă, iar starea de
conservare este relativ bună.
Tipul de plan: Se înscrie în tipul de plan
tricelular cu tindă mediană şi două odăi laterale.

Soclul este îngust, fiind lutuit la exterior. Accesul în
locuinţa se realizează prin tindă, cu ajutorul a două
trepte de zidărie. Tinda prezintă astfel doar uşa de
acces, fără ferestre. Odăile sunt luminate de câte o
fereastră b ipartită. Toate încăperile au podele lutuite şi
tavane din scânduri de lemn. Învelitoarea este în două
ape din olane. Locuinţa are faţada orientată spre curte,
perpendicular pe uliţă. Gardul are un soclu din piatră.

Dulgheru

-

Proprietatea lui Stamate Niculai, locuită acum
de fiul acestuia, pe şoseaua principală, la numărul 49.
Sistemul de construcţie este format din
fundaţie din piatră, soclul este din acelaşi material,
tencuit şi văruit. Pereţii sunt din chirpici, lipiţi cu
ceamur, nivelaţi cu „cuţitoaie", tencuiţi şi văruiţi .
Şarpanta este din lemn, iar învelitoarea este din ţiglă.
Locuinţa datează cu aproximaţie de la
j umătatea secolului al XX-iea, este în folosinţă, iar
starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Se înscrie în tipul de plan
tricelular, cu tindă mediană şi două odăi laterale.
Prispa este retrasă, fiind situată doar în dreptul tindei.
Accesul se realizează central, prin intermediul a două
trepte de zidărie. Prispa este liberă, neavând în

Dulgheru

-

componenţă stâlpi de lemn, este lutuită în partea
superioară. Pereţii sunt văruiţi în totalitate cu alb,
având în partea inferioară un brâu de culoare albastră.
Tinda prezintă două ferestre înguste cu lemnărie de
culoare verde, adosate uşii de acces (lemnărie verde,
asociată cu trei geamuri verticale). Odăile sunt
luminate de câte o fereastră tripartită, cea din dreapta
cu lemnărie vopsită cu alb, cea din stânga cu lemnărie
de culoare verde. Pe latura dreaptă a fost construită o
aplecătoare pe 2/3 din latura casei, suplimentând astfel
numărul odăilor de locuit. Tinda este mai îngustă faţă
de celelalte camere. Odăile au podele lutuite şi tavane
din beţe de floarea soarelui şi lut, văruite. Învelitoarea
este în patru ape din ţiglă. Casa prezintă un gard, nu
foarte înalt, cu soclu din piatră nefasonată.

Casa nr. 3 (foto)

Casă situată pe Strada Mihai Viteazu nr. 7 .
Sistemul d e construcţie este cel tradiţional, c u fundaţie
din piatră, soclu din piatră, de diferite dimensiuni,
adaptându-se solului denivelat pe care este construită
casa(regiune deluroasă). Pereţii sunt din chirpici,
având sistemul unul pe lungime, doi pe lăţime,
rezultând pereţi de 40-60 cm. Chirpicii sunt lipiţi cu
ceamur, nivelaţi cu lut, apoi văruiţi în alb, cu un brâu
inferior de culoare albastră. Şarpanta şi componentele
sale sunt din lemn, iar învelitoarea este din ţiglă adusă
cel mai probabil din Hârşova. Casele erau lucrate de
meşteri locali; nu se recurgea la meşteri de alta etnie
sau din alte j udeţe. Locuinţa este construită cu
aproximaţie la jumătatea secolului al XX-iea, este în
fo losinţă, iar starea de conservare este bună.

Dulgheru

-

Casa nr. 2 (foto)

Tipul de plan: Se înscrie în tipul de plan
bicelular, cu tindă şi o odaie situată pe latura dreaptă.
Întrucât casa este situată în zona de deal, soclul este
mai înalt, intrarea nefiind facilitată de nici o treaptă.
Tinda prezintă la faţadă o uşă de acces din lemn vopsit
în verde, asociată cu ferestre de mici dimensiuni, iar
odaia este luminată de o fereastră tripartită. Planul
clădirii este modificat, astfel încât în partea dreaptă a
fost construită o aplecătoare, iar de aceasta a mai fost
adosată o încăpere. Este o casă cu i ntrare de tip
„vagon", aceasta realizându-se dintr-o cameră în alta.
Învelitoarea este în două ape, din ţiglă, iar la fronton,
în partea dreaptă, este vizibilă intrarea la pod.

Casa nr. 4 (foto)

Casa aparţine lui Drăghici Ion, situată pe Strada
Horia, nr. 1 . Sistemul de construcţie este format din
fundaţie de piatră, soclul este din acelaşi material
(piatră nefasonată), lutuit în partea superioară. Fiind
situată într-o regiune deluroasă, soclul este de diferite
dimensiuni, adaptându-se solului pe care s-a construit

casa. Pereţii sunt din chirpici, tencuiţi ş i vopsiţi în
partea inferioară cu un brâu lat de culoare albastră.
Casa este văruită cu alb doar la faţadă. Locuinţa
datează cu aproximaţie de la j umătatea secolului al
XX-iea, este în folosinţă, iar starea de conservare este
bună.
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Tipul de plan: Se înscrie în tipul de plan
bicelular, cu tindă prin care se realizează accesul în
locuinţă şi o odaie situată în partea dreaptă. Tinda sau
sala prezintă la faţadă o uşă de acces, din lemnărie de
culoare albastră, asociată în partea superioară cu două

Dulgheru

-

geamuri orizontale. Odaia este luminată de o fereastră
tripartită cu lemnărie de culoare albastră. Odăile au
podea lutuită şi tavane din scânduri de lemn vopsite.
Învelitoarea este în două ape din ţiglă, prelungită în
dreptul intrării pentru a o proteja.

Casa nr. 5 (foto)
partea dreaptă. Accesul în locuinţă se realizează
prin uşa tindei, fiind din lemn de culoare verde şi
având în partea superioară două geamuri . Odaia
este luminată de o fereastră tripartită cu lemnărie
verde. În spatele casei a fost adosată o aplecătoare,
situată pe 2/3 din latura casei, cu o uşă de acces
adiţională, situată în lateral stânga. Învel itoarea este
în două ape, din ţiglă, iar pe frontonul învelitoarei
este vizibilă intrarea în pod. Casa are faţada
orientată spre curtea de m1c1 dimensiuni,
perpendicular pe uliţă. Gardul are o înălţime de
aproximativ 1 ,20 m şi este din piatră, cu o poartă
din stinghii de lemn. Învelitoarea graj dului este în
două ape, din ţiglă.

Casa este situată în apropierea bisericii,
nefiind locuită. Sistemul de construcţie este format
din fundaţie de piatră, soclul este din acelaşi
material, tencuit şi văruit. Pereţii sunt din chirpici,
lipiţi cu ceamur, nivelaţi cu lut, văruiţi cu alb,
având în partea inferioară un brâu văruit cu
albastru. Prispa este retrasă, situată doar în faţa
tindei, prispă asociată cu stâlpi din lemn din care s
a conservat un singur stâlp îngust, nedecorat, văruit
cu verde. Pereţii din dreptul prispei retrase sunt şi ei
văruiţi cu albastru.
Locuinţa datează cu aproximaţie de la
j umătatea secolului al XX-iea, nu este locuită, iar
starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Se înscrie în tipul de plan
bicelular, cu tindă îngustă şi o odaie situată în

Dulgheru

-

Casa nr. 6 (foto)
prispă s e realizează central prin intermediul a două
trepte de zidărie, văruite cu albastru. Prispa este
asociată cu şase stâlpi din lemn, subţiri, nedecoraţi
şi văruiţi cu albastru. Accesul în locuinţa se
realizează prin tindă. Uşa tindei este din lemn, lată,
ce păstrează lemnăria originală, vopsită cu albastru.
În partea superioară este adosată o fereastră
orizontală. Tinda mai este luminată de două ferestre
înguste cu lemnărie albastră, care flanchează uşa.
Toate încăperile au podele lutuite, iar tavanele sunt
„cu cordiţe". Locuinţa prezintă un element de decor
sub streaşină, în extremitatea dreaptă, reprezentat
printr-un motiv geometric traforat. Paziile sunt şi
ele decorate cu motive geometrice traforate(nu s-au
păstrat în totalitate). În spatele casei, a fost
construită o polată care funcţionează ca bucătărie,
cu învelitoare din ţiglă şi etemită. Polata prezintă o
uşă de acces şi o fereastră de mici dimensiuni.
Învelitoarea este în patru ape, din ţiglă de m1c1
dimensiuni. Gardul este din stinghii de lemn.

Casa, proprietatea lui B ica Maria, este
situată pe strada 30 Decembrie nr. 39. Ea a fost
cumpărată de la Tudorei Lepădatu.
Sistemul de construcţie se regăseşte pe tot
cuprinsul satului, fiind alcătuit din fundaţie de
piatră nefasonată, de mici dimensiuni, soclul este
din acelaşi material, lutuit în partea superioară şi
văruit cu albastru în exterior. Pereţii sunt din
chirpici, au cu aproximaţie 3 0-40 cm, sunt lipiţi ce
ceamur, nivelaţi apoi cu lut şi văruiţi cu alb.
Şarpanta şi elementele sale sunt din lemn
de salcâm, iar învel itoarea este din ţiglă.
Casa este construită cu aproximaţie în
prima j umătatea a secolului al XX-iea, este în
folosinţă, iar starea de conservare este bună.
Tipul de plan: Locuinţa se înscrie în tipul
de plan tricelular, cu tindă mediană şi două odăi
laterale. Tinda este mai îngustă, ca dimensiuni, faţă
de celelalte odăi. Prispa este situată doar la faţadă,
este lutuită şi prezintă unele denivelări. Accesul pe
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Casa nr.I

Casa nr.2
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Casa nr.3

Casa nr.4
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Casa nr.5

Casa nr.6
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G RĂ DINA
Din punct de vedere al populaţiei, aşezarea
era indicată ca fiind „locuită pe la 1 850 de bulgari". 1 0
Colonizarea tătarilor crimeeni, î n j urul anului
1 860, a schimbat componenţa etnică a aşezării în
favoarea populaţiei turco-tătare.
După revenirea Dobrogei în graniţele
României la 1 878 şi parţiala emigraţie a elementului
musulman, „satul a fost populat de bulgari şi români,
veniţi din stânga Dunării." 1 1

Comuna Grădina este situată în partea central
nordică a j udeţului Constanţa, în bazinul de mij loc al
râului Casimcea, într-o zonă marcată de importante
puncte de interes istoric şi arheologic pentru
Dobrogea: peşterile preistorice „La Adam" şi „ La
izvor", situate în vestitele chei ale Dobrogei, aşezarea
eneolitică de la Cheia, M ănăstirea şi peştera „Sf. Ioan
Casian" şi ruinele importantului oraş medieval Ester. 1

Întemeierea aşezării Grădina este legată de
colonizarea masivă a Dobrogei de către Imperiul
otoman, în j urul anilor 1 858- 1 860, cu tătari aduşi din
Crimeea, care au înfiinţat numeroase sate în nordul şi
centrul regiunii.
Satul, cu vechiul toponim TOXOF, „e
înfiinţat pe timpul dominaţiei otomane de tătarii
emigraţi din Crimeea"2 , deşi toponime precum „Tarak
Sofu", „Sufi" („Sofu"), ne sunt fumizate în notele
unor călători străini în Dobrogea, din secolul al XVII
lea. 3
Că aşezarea este anterioară colonizării
otomane, ne arată menţionarea toponimelor locale în
documente administrative turceşti şi hărţi ale
războaielor ruso-turce: „Sofular" - nahia Hârşova
(<lefterul 1 5 84); „Topsopalocioiu" - pe harta rusă a
războiului ruso-turc dintre 1 828- 1 829; „Toksofi" Ion Ionescu de la Brad ( 1 850); „Toksofu" - kaza
Babadag (tapiurile emise între 1 864- 1 877). 4
Î n a doua j umătate a secolului al XIX-iea,
comuna Toxof avea în administrare 6 cătune: Chirislic
( Cheia), Culel i (Colelia), Râmnicu de Sus, Râmnicu
de Jos, Moara Cocoanei şi Podul lui Hogea - Ahmet 5
şi era încorporată împreună cu alte comune
(Ceamurlia de Jos, Cogealac, Casapchioi, Caranasuf,
Mihai Viteazu şi Potur) plasei Babadag din j udeţul
Tulcea. 6
După Primul Război Mondial, Toxof a trecut
în administrarea comunei Pantelimonu de Sus
(împreună cu Pantelimonu de Jos), până în 1 924, după
care Toxof revine ca reşedinţă de comună până în
1 93 I , când se regăseşte iar ca sat în administrarea
comunei Pantelimonu de Jos. 7
În „Tabloul de împărţire administrativă a
judeţului Constanţa din 1 93 1 , localitatea cu denumirea
veche de Toxof este trecută la denumirea românească
de GRĂDINA , figurând cu statut de comună de care
8
aparţine şi satul Cheia.
În 1 968, comuna Grădina a fost desfiinţată şi
subordonată
administrativ
comunei
Târguşor,
împreună cu localităţile Casian şi Cheia, până la 1
ianuarie 2005 când, prin referendum local, s-a
reînfiinţat comuna Grădina. 9

Datele statistice de la începutul secolului al
XX-iea arată că la 1 9 1 6 satul Toxof avea o vatră de
1 86 ha şi o populaţie maj oritară alcătuită din tătari 606, bulgari - 250, români - 1 8 5, armeni - 1 2 . La
1 922 numărul tătarilor scăzuse la 427, al bulgarilor la
1 99, iar al românilor crescuse la 454. 12

În perioada anilor 1 927- 1 937 are loc o
emigrare a tătarilor din Toxof înspre Turcia, unde au
şi întemeiat o localitate cu aceeaşi denumire. 1 3
Populaţia românească a localităţii este
constituită şi din mocani (ciobani) transilvăneni sosiţi
înaintea Primului Război Mondial - precum familiile
Lupşa şi Verzea -, munteni şi olteni - familiile Gogea,
Curcu, Bădoiu - , sau familii de mineri din Petroşani
şi Petri la, care s-au stabi lit temporar sau defin itiv în
Grădina între anii 1 950- 1 953 - familiile Trifu şi
Teoca. 1 4
Dealtfel, între cele două războaie mondiale, în
satele Dobrogei au existat politici de împroprietărire a
coloniştilor veniţi de peste Dunăre. În anul 1 937, în
comuna Grădina a avut loc o împroprietărire pe
„mereaua Toxof' în urma căreia li s-au atribuit la 1 44
cetăţeni suprafeţe agricole cuprinse între 3 şi 9 ha. 1 5
P e această listă a împroprietăriţilor se află numele
unor familii ai căror moştenitori ne-au oferit
informaţii pentru cercetarea noastră pe domeniul
arhitecturii populare: familiile Curcu, Melcea, Bangăl.
După cedarea Cadrilaterului, în anul 1 940,
structura demografică a localităţii suferă importante
modificări datorate retragerii bulgarilor şi populării
satului cu români veniţi din j udeţele Caliacra şi
Durstor.
La recensământul populaţiei din anul 2002,
localitatea Grădina avea o populaţie de 843 locuitori şi
294 gospodării . Românii reprezentă maj oritatea
covârşitoare, alături de care se mai găsesc şi puţine
familii de tătari ce aparţin ramurii nogai. 1 6
În localitatea Grădina este încă funcţională
clădirea Primăriei, construită în 1 882. 1 7 În prezent,
aceasta este ocupată de oficiul poştal .
Şcoala din Toxof a fost înfiinţată în anul 1 894
şi instalată într-un local propriu în 1 904. 1 8 Între anii
1 922 şi 1 945, şcoala a funcţionat în localul Primăriei,
62
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ulterior ridicându-se actuala clădire a şcolii din
Grădina.
La Toxof, tătarii au fost primii care şi-au
construit un lăcaş de cult - geamie - în 1 860 sau
1 863 . 1 9 M. D. Ionescu aminteşte, la 1 904, că în Toxof
„există o geamie cu un hoge". 20
Biserica ortodoxă cu hramul „Cuvioasa
Paraschiva" a fost ridicată între anii 1 93 6 - 1 939. 2 1
Din punct de vedere arhitectonic, localitatea
Grădina prezintă un aspect urban, datorat evoluţiei
istorice a aşezării . Înaintea Primului Război Mondial,
Toxof reprezenta pentru zona învecinată un mic
centru comercial, unde exista „ o cârciumă completă,
2 băcănii, un magazin de manufactură, o fierărie şi o
brutărie care producea zilnic până la 1 50 de pâini" 22 ,
iar armeanul M isak M . Sarian deţinea, la 1 9 1 3 , o
moară de făină cu 40 cai putere. 23

În timpul Primului Război Mondial, satul a
fost distrus în parte, aşa explicându-se scăderea
numărului de case între anii 1 9 1 6 şi 1 923, după cum
se arată în Expunerea cu privire la situaţia judeţului
Constanţa făcută de prefectul N.T. Negulescu: la
1 9 1 6, satul Toxof avea 90 de case cu o cameră, 60 cu
2 camere, 1 2 7 graj duri şi şoproane, iar la 1 923 - 1 5
case cu o cameră, I O I cu 2 camere, 89 graj duri
.
24
ş1 şoproane.
Regresul economic al aşezării s-a datorat şi
construirii căii ferate Medgidia - Tulcea, care a deviat
traficul comercial şi implicit dezvoltarea economică a
zonei către satele de pe lângă calea ferată: Târguşor
(unde aj unsese în 1 9 1 5 ) şi Cogealac. Pe de altă parte,
coloniştii din Cadrilater sosiţi în satul Grădina după
1 940 au avut o situaţie materială foarte slabă, ceea ce

NOTE:

s-a reflectat în aspectul gospodăriilor, pe care nu le-au
mai întreţinut, cele mai multe dispărând în scurt timp.
După 1 950, ca în toate satele Dobrogei, şi la
Grădina se intensifică contactele cu mediul urban, se
îmbunătăţeşte nivelul economic al gospodăriei
ţărăneşti, ceea ce determină introducerea materialelor
de construcţie noi, existând şi tendinţa înmulţirii
numărului de încăperi ale locuinţei.
În localitate mai există foarte puţine locuinţe
care
oferă
posibilitatea
cercetării
arhitecturii
tradiţionale. Trei dintre acestea sunt abandonate de
moştenitori (o locuinţă este de tipul tătăresc, 2 sunt
româneşti), iar a patra, în funcţiune, prezintă un plan
de casă de influenţă balcanică - bulgărească.
Pentru construcţia caselor s-au folosit piatra
pentru fundaţie şi soclu, cărămizile de chirpici, pentru
ridicarea pereţilor, lemnul pentru şarpantă şi olana
pentru învelitoare.
Anexele gospodăreşti sunt diferite. La casa de
influenţă bulgărească, anexele gospodăreşti sunt în
curtea din faţa casei: graj dul pentru animale (pentru
iarnă, acoperit cu olană şi pentru vară,
sub
aplecătoarea din stuf pe pari de lemn), coteţul pentru
porc, coteţul pentru păsări, şi sunt construite în aceeaşi
tehnică precum casa: soclu de piatră nefasonată, legată
cu pământ, cărămizi din chirpici, lipitură cu pământ.
La casa de tip dobrogean, pătulul de porumb are
pereţii ridicaţi în tehnica paiantei din împletitură de
nuiele lipite cu pământ şi acoperiş în 2 ape cu
învelitoare de ţiglă
În curtea din faţă se mai află cuptorul pentru
pâine, din cărămizi, netencuit şi fântâna cu val, pe
soclu de piatră şi ciment, cu ghizduri din scândură,
căptuşită cu piatră.
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Grădina - Casa nr. 1 (foto)
Proprietar: Ilie Radu; Proprietari anteriori :
Elangi Gheorghe, moştenită de la „moş Aron",
aproximativ în 1 930; Adresa: str. Garofiţei nr. 26;
Vechime: făcută de bulgarii stabiliţi în Grădina, la
sfârşitul secolului al X IX-iea; Sisteme de construcţie,
materiale: Fundaţie: piatră;
Soclu: piatră, tencuit
cu ciment, înălţat, pentru a permite amplasarea
beciului situat la nivelul solului; Pereţi : chirpici lipiţi
cu pământ, faţadă văruită cu albastru; Şarpantă: lemn;
Acoperiş: în 4 ape; Învelitoare: etemită; iniţial, casa a
fost acoperită cu olană; Tipul de plan: locuinţa este de
tip tricel ular, cu tindă mediană şi camere laterale;
Soclul casei este înălţat pentru a permite amplasarea
beciului, situat la nivelul solului, sub camera din
stânga. Prispa din pământ este închisă pe cele două
laturi . Prezintă 6 stâlpi din lemn şi parapet din
scânduri, parţial traforate, cu portiţă, vopsite cu verde-

turcoaz. Accesul pe prispa înaltă se face pe 6 trepte.
Tinda şi cele 2 încăperi laterale sunt egale ca
dimensiune. Podeaua a fost din pământ bătut, iar în
prezent este acoperită cu duşumea. Camera din stânga,
amplasată pe beci, era destinată locuirii întregii familii
şi are plafon „cu cordiţe'', văruit. Camera din dreapta,
„camera curată", este orientată către uliţă, are plafon
din scânduri vopsite. Tinda avea sobă oarbă, cu un foc
pentru camera de locuit. În prezent, casa se încălzeŞte
cu sobe de teracotă. Încăperi le laterale au câte o
fereastră la faţadă. Tinda prezintă 2 ferestre înguste,
de o parte şi alta a uşii de acces. Tâmplăria este
originală, vopsită verde-turcoaz. Gospodăria este
împrej muită cu gard, având soclu înalt de piatră
nefasonată, nelegată cu pământ şi scânduri în partea
superioară.

Grădina - Casa nr. 2 (foto)
Proprietar: Melcea Gheorghe ( familie veche
din Grădina); Proprietar anterior: Melcea Marin;
Adresa: str. Principală ( Victoriei), nr. 54; Vechime:
aproximativ 1 93 5 ; constructor român; Sisteme de
construcţie, materiale: Fundaţie: piatră; Soclu: piatră;
Pereţi : chirpici, lipită cu pământ, faţadă văruită cu alb;
Şarpantă: lemn; Acoperiş: în 4 ape; Învel itoare: ţiglă,
care a înlocuit olana veche. Modificări ulterioare: În
continuarea casei, pe latura dreaptă, în unghi drept
faţă de casă,
au fost adăugate 2 încăperi sub o
aplecătoare, cu funcţie de hol şi bucătărie. Tipul de
plan: locuinţa este de tip tricelular, cu tindă mediană şi
2 încăperi laterale, egale ca dimensiuni. Casa are
prispă liberă, închisă pe cele 2 laturi, din piatră lipită
cu pământ, cu 6 stâlpi de lemn. Accesul în locuinţă se
face prin tinda cu uşă şi 2 ferestre laterale, mai mici ca
dimensiune decât ferestrele la camerele laterale.
Tâmplăria este originală, vopsită cu albastru. În tindă
exista soba oarbă cu un foc pentru încăperea din
dreapta, cea locuită zilnic. „Sala curată" sau „sala
dinspre stradă" era neîncălzită. Încăperile au plafon cu
grinzi, văruit şi podea din pământ. Podul are podină
din stuf lipit cu pământ; accesul se face prin tindă.

Fântână din Grădina
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Grădina - Casa nr. l

Grădina - Casa nr.2
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Grădina - Case
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turc 1 768 - 1 774, apoi în cel dintre 1 828 - 1 829 şi
în timpul Primului Război Mondial), Şeremet
(Casian) şi Ghelingec (sat înfiinţat aproximativ în
aceeaşi perioadă cu Pazarlia). Grigore Dănescu, în
" Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric
al j udeţului Constanţa" caracterizează cele patru
sate ca având un "aspect ca al oraşelor tătăreşti în
genere, cu case mici, rău zidite şi aşezate fără
regulă". 4
După aceeaşi sursă, la 1 897, "cătunul " de
reşedinţă al comunei avea o populaţie de 367
locuitori alcătuind 79 de familii, în maj oritate etnici
turci . 5
Vatra satului ocupa 200 ha, iar locuitorii
practicau agricultura şi creşterea animalelor. În
Pazarlia nu exista nici o biserică ortodoxă, deşi
fiecare din cele patru cătune aveau câte o geamie şi
un hoge. 6
La începutul secolului al XX lea, comuna
era alcătuită din satul de reşedinţă Pazarlia şi satele
Ester şi Ghelengec (Mireasa). Componenţa etnică s
a modificat în favoarea populaţiei româneşti, dar se
observă şi un declin demografic, astfel încât la 1 9 1 6
erau înregistraţi în Pazarlia 735 români, 88 turci şi
tătari, 7 greci, 3 armeni, iar la 1 922 - 6 1 2 români,
1 5 turci şi tătari, 3 greci şi l armean. 7
Cu privire la numărul gospodăriilor din
Pazarlia, din aceeaşi sursă statistică aflăm că, în
1 9 1 6 erau înregistrate 25 de case cu o cameră, l 03
case cu două camere, 27 cu mai multe şi 236
garduri şi şoproane. În 1 922 erau 47 de case cu o
cameră, 25 case cu două camere, 2 cu mai multe şi
33 de anexe gospodăreşti . 8
Din punct de vedere al populaţiei, după
Războiul de Independenţă şi parţiala emigraţie a
tătarilor din Turcia „prin 1 886", satul a fost populat
cu români veniţi din stânga Dunării . 9
Potrivit datelor albumului monografic al
comunei Tîrguşor - alcătuit pe baza informaţiilor
culese de preotul Gheorghe I. Grigoraş. care le-a
inserat în anul 1 909 într-o monografie a comunei
Pazarlia - , chiar în 1 878 câteva familii de mocani
veniţi din satul Siliştea (jud. S ibiu) se aşează cu
turmele lor în vecinătatea satului, iar după câţiva
ani îşi construiesc locuinţe în sat. Aceste familii Bârzan, Topârceanu, Munteanu, Coşman - sunt
primii români aşezaţi în Pazarlia. 1 0

Comuna Tîrguşor este situată în partea
central-nordică a judeţului, la o distanţă de 36
kilometri de municipiul Constanţa şi la 30 kilometri
de municipiul Medgidia. În prezent, comuna are în
subordine administrativă doar satul Mireasa (cu
denumirea veche Ghelengic), aflat la 8 kilometri
distanţă. Comuna se află pe drumul j udeţean 222,
ce se desprinde din drumul naţional 2A Constanţa Hârşova şi are staţie de cale ferată pe linia
Medgidia - Tulcea. 1 Se învecinează la nord şi nord
est cu comuna Mihail Kogălniceanu, la sud cu
comuna Nicolae Bălcescu, la sud-est cu comuna
S iliştea şi Crucea, iar la vest cu comuna
Pantelimon.
Relieful este specific podişului dobrogean cu
dealuri stâncoase de calcar alb, ţinutul fiind
străbătut de valea râului Casimcea. În vecinătatea
localităţii se află Rezervaţia naturală Cheia, cu
vestitele formaţiuni carstice numite "Cheile
Dobrogei" şi Rezervaţia Gura Dobrogei cu peşterile
" La Adam" şi " Liliecilor", unde au fost descoperite
numeroase dovezi ale vieţii omeneşti din preistorie.
Denumirea veche a aşezării era " Pazarli" sau
" Pazarlia" ( "pazar"= târg).
În Expunerea prefectului N T. Negulescu cu

privire la situaţia judeţului Constanţa intre anii
1 9 1 6 şi 1 922 I 1 923 se arată că "satul Pazarl ia e

înfiinţat prin anii 1 852 - 1 853 de tătarii emigraţi din
Crimeea". 2
Cercetătoarea Anca Ghiaţă identifică în
documente toponimul cu mult înainte de această
dată: " Pazali (- koy)", nahia Hârşova, în registrele
turceşti (<lefter) din 1 543 şi 1 5 84, care conţin
evidenţa pe sate a sarcinilor militare ce reveneau
populaţiei
musulmane
colonizate
în
ţinut,
aparţinând grupului de iuruci (ytirtik) turci şi tătari .
Cu denumirea "Pazarlî", kaza Babadag este
menţionată de călătorul turc Evlyia Celebi la
j umătatea secolului al XVII lea. Aşezarea este
notată cu caractere slave pe harta statistică rusă
ridicată în timpul războiului 1 828 - 1 829. Ion
Ionescu de la Brad o întâlneşte la 1 850 cu
denumirea "Pazanli " . Satul "Pazarli (ya)", kaza
Constanţa este înscris în documentele turceşti din
fondurile tapiurilor emise între 1 864 - 1 877, ce
indică posesorii de pământ cu "tapu" din satele
dobrogene. 3
La sfârşitul secolului al XIX lea, comuna
tăcea parte din plasa Constanţa, având în alcătuirea
sa patru sate ( "cătune" ): Pazarlî - reşedinţa
comunei, Ester (oraş medieval atestat documentar l a
1 5 3 8, distrus î n mai multe rânduri î n războiul ruso -

Î n anul 1 886, au venit 1 6 familii din j udeţul
Râmnicu-Sărat şi 5 familii din judeţul Brăila. Ei au
primit câte 25 ha pământ de cultură şi loc de casă în
vatra satului. În anii următori, au venit şi alte familii
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de români, astfel încât în anul 1 909, satul număra
1 26 familii de români şi 1 2 fami lii de tătari . 1 1
În 1 868, ca urmare a reorganizării
administrative a j udeţului Constanţa, comunei
Tîrguşor i-au fost incluse alături de Casian şi
Mireasa şi satele Grădina (Toxof, în acelaşi an
desfiinţat ca şi comună) şi Cheia. Grădina a
redevenit comună în anul 2005, primind în
subordine administrativă satele Cheia şi Casian.
Din anul 1 930, când s-au schimbat
denumirile turceşti ale localităţilor dobrogene,
comuna Pazarlia a primit numele de Târguşor (scris
cu „â" din „a"), iar din 1 956 apare scris cu „î" din
„i", aşa cum se întâlneşte astăzi în documentele de
stat.
Î n prezent, suprafaţa comunei Tîrguşor este
de 9.809 ha, din care vatra satului este ocupată de
452 ha. Populaţia comunei este de 1 .788 locuitori,
din care în Tîrguşor sunt 1 .450 de locuitori, iar în
satul Mireasa (singurul dependent administrativ de
comună ) - 3 3 8 de locuitori. 1 2

vechi tip de casă întâlnit la Tîrguşor. Vechimea
acestora este de la începutul secolului al XX-iea şi
sunt construite de meşteri locali. Prezintă în spatele
casei aplecătoare rezultată din prelungirea în pantă
a acoperişului, compartimentată astfel încât să se
adauge spaţii de locuit, depozitare şi preparare a
hranei (bucătăria). Acoperişul este în 4 ape şi
învelitoarea din ţiglă. Prispele sunt, în ambele
cazuri, din piatră, lipite cu pământ. Soclul şi
prispele au înălţimi variabile în funcţie de
configuraţia solului, astfel încât partea din spate
apare mai înaltă decât cea din faţă, deşi este aflată
sub aplecătoare. Aceste două case păstrează
faţadele lipite cu pământ şi văruite, stâlpii din lemn
care susţin acoperişul, parapetul din scânduri şi
parţial tâmplăria originală.
A doua variantă de locuinţă tricelulară are
tinda retrasă, mai îngustă decât încăperile laterale şi
prispa neîngrădită de parapet, numai în dreptul
tindei. Prispa este marcată de coloane de zidărie cu
arcade. Casele de acest tip prezintă aplecătoare în
spatele casei, rezultată din prelungirea în pantă a
acoperişului, sau au fost adăugate alte încăperi, în
continuarea
camerelor,
extinzându-se
asupra
acestora şi acoperişul în 4 ape.
Sub influenţa modelelor urbane, casele cu
prispă retrasă au suferit în unele cazuri modi ficări
ale faţadei, adăugându-se în dreptul prispei un
balcon zidit. Acesta nu reprezintă decât o marcare a
intrării, creând o ieşire în rezalit cu o lăţime de până
la 1 m. B alcoanele zidite pe lateral , prezintă 2-4
coloane, arcade şi uneori frontoane cu elemente
decorative.
Deşi în prezent casele din Târguşor nu mai
păstrează aspectul tradiţional, în special datorită
renovării faţadelor, tencuirii acestora cu terasit din
ciment, schimbării tâmplăriei originale şi a
învelitorilor, la construirea acestora s-au folosit
materiale şi tehnici tradiţionale. Fundaţia şi soclul
se executau din piatră de carieră adusă din „Gura
Dobrogei", chirpicii se turnau în „chirpicare" de
lemn şi se folosea „pământ negru adus de pe ceair".
Cei mai puţin înstăriţi îşi construiau case din
paiantă cu un cofraj de lemn şi cocoloaşe din
pământ. În anii Primului Război Mondial, în
comună exista cărămidăria lui Aneste „Grecul",
care producea şi olană, iar în această perioadă s-au
clădit case chiar din cărămidă. 1 8

În localitate există o biserică ortodoxă cu
hramul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena",
ridicată între anii 1 889- 1 905, 1 3 şi o geamie
construită în 1 875 şi reconstruită în 1 905. 1 4
Şcoala a fost înfiinţată în local propriu,
clădit în 1 9 1 0. 1 5
Din Expunerea prefectului N T Negulescu

cu privire la situaţia judeţului Constanţa între anii
1 9 1 6 şi 1 922- 1 923 , aflăm că pe raza comunei

Pazarl ia se afla o carieră de piatră „pe mereaua
satului Esteru, proprietatea statului, din care se
extrag anual I .OOO m3 de piatră albă." 1 6 Din aceeaşi
situaţie statistică reiese că, la 1 9 1 6, în Pazarlia erau
1 40 de fântâni, „toate construite din piatră şi bine
întreţinute", iar în 1 922, numai 42, „toate cu
cumpănă". 1 7
Din punct de vedere al arhitecturii
populare, aşezarea se caracterizează prin prezenţa
modelului tradiţional dobrogean al casei cu trei
încăperi - cameră de locuit, tindă (sală) şi cameră
curată - în două variante: cu prispă pe toată
lungimea faţadei şi pe una din laturi şi cu tindă
retrasă şi prispă îngustă numai în dreptul acesteia.
Se întâlnesc şi case care au avut iniţial
planul de locuinţă bicelulară, cu încăpere de locuit
şi tindă retrasă, cu prispă îngustă numai în faţa
acesteia. Ulterior, acestui spaţiu de locuire redus i s
au alipit lateral şi în spate alte încăperi sub
aplecători, rezultate din prelungirea acoperişului.
Tipul de casă bicelulară este mai rar întâlnită în
satele dobrogene, caracterizând populaţia mai puţin
înstărită a satului .
Locuinţa tricelulară cu prispă pe toată
lungimea faţadei şi pe una din laturi este cel mai
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Tirguşor Casa nr. 1 (foto)
-

bătut, lipită cu pământ, puţin înălţată de Ia nivelul
solului la faţadă şi mai îngustă pe latura stângă.
Prispa este îngrădită cu parapet de scânduri şi
prezintă stâlpi de lemn care susţin acoperişul.
Lemnăria este vopsită cu verde. În spatele casei,
sub
aplecătoarea
rezultată
din
prelungirea
acoperişului în pantă, au fost adăugate trei încăperi
( "polată") cu funcţie de magazie, bucătărie (unde
există sobă cu plită) şi încăpere de locuit. Camerele
au podea din pământ, tavane cu grinzi în încăperile
din faţă şi sunt lipite cu pământ în încăperi le de sub
aplecătoare.

Proprietar: chiriaşi; Proprietari anteriori :
Oprea Chira; Adresă: str. Brânduşei nr. 1 7 ;
Vechime:
începutul
secolului
al
XX-iea,
constructori romam ; Sisteme de construcţie,
materiale: Fundaţie: piatră de carieră; Soclu: piatră
de carieră, lipit cu pământ, văruit, puţin înălţat;
Pereţi : chirpici, lipiţi cu pământ, văruiţi cu alb şi
bej ; Şarpantă: lemn; Învelitoare: ţiglă, pazie cu
traforuri ; Tipul de plan: Locuinţă tricelulară cu
două încăperi laterale şi tindă mediană retrasă în
rezal it. Prezintă prispă pe toată lungimea faţadei şi
pe latura stângă a casei. Este din piatră şi pământ

Tirguşor Casa nr. 2 (foto)
-

Învelitoare: ţiglă; Tipul de plan: Locuinţă
tricamerală cu tindă retrasă şi prispă îngustă în faţa
acesteia. Prispa are parapet din zidărie şi este
marcată prin două coloane şi trei arcade de zidărie,
vopsite cu verde. În continuarea casei a fost anexată
ulterior a patra încăpere cu rol de bucătărie de vară,
cu aplecătoare în spate ( "polată" ), unde se
pregăteşte hrana la soba cu plită. Podul se întinde
peste toată casa, accesul făcându-se pe o latură a
acesteia, dinspre curte, cu aj utorul unei scări
mobile.

Proprietar: Lovin Constantin, n. 1 953, de
1 2 ani locuieşte în această casă.
Proprietari
anteriori: Niţă Constantin; casa a aparţinut
părinţilor săi; Vechime: al doilea deceniu al
secolului al XX-iea; meşteri locali ; Sisteme de
construcţie, materiale: Fundaţie: piatră; Soclu:
piatră, cu înălţimi variabile, adaptat terenului în
pantă, tencuit cu ciment;
Pereţi : chirpici, lipiţi cu
pământ, tencuiţi cu terasit gri, elemente decorative
vopsite cu verde;
Casa a fost renovată în 1 964,
când s-a modificat şi planul iniţial. Şarpantă: lemn;
Acoperiş: iniţial în 4 ape, în prezent în 3 ape;
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Tirguşor - Casa nr. 3 (foto)
l 934 - este
de zidărie. Anul construcţiei
inscripţionat în zidăria de deasupra arcadei.

Locuinţă tricelulară cu tindă mediană
retrasă şi două încăperi laterale, cu prispă îngustă în
faţa tindei, marcată de patru coloane şi trei arcade

-

Tirguşor - Casa nr. 1

Tirguşor - Casa nr. 1 - faţadă
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Târguşor

Târguşor

-

-

Casa nr.2

Casa nr.3
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Tîrguşor

-

Case
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Tîrguşor Case
-
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Grădina - imagini din gospodărie

Grădina - imagini din gospodărie
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Tîrguşor - imagini din gospodărie

Tîrguşor - imagini din gospodărie
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Casă Tîrguşor, început de secol XX
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