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JETOANELE „CARIERA DE GRANIT MUNTELE CAROL I”
Dorel Bălăiță
Zusammenfassung
Der Granit-Steinbruch Carol I befindet sich im südwestlichen Teil des
Măcin Gebirges bei der Ortschaft Turcoaia (Kreis Tulcea), und baute den Granit
des Iacobdeal - Gipfels ab, der ab 1902 „Berg Carol I" genannt wurde. Die
Ausbeutung des Granits wurde hier im Jahre 1880 begonnen. Heute ist der
Steinbruch als „Turcoaia-Iacobdeal” bekannt, und ist einer der größten GranitSteinbrüche in Rumänien. Die Wertmarken mit der Inschrift „Cariera de granit
Muntele Carol I" wurden nach 1902, als ein Teil der Vergütung für die im
Steinbruch geleistete Arbeit an die Arbeitnehmer verteilt. Diese sollten die
offizielle Währung im Bereich des Granitsteinbruch’s ersetzen. Die Marken mit
einem Nennwert von 5 bani, 50 bani und 1 leu konnten in der Kantine oder im
bestehendes Geschäft, in dem neu gegründeten Dorf am Fusse des JacobdealHugels für den Kauf von Lebensmitteln, wie auch für andere für den täglichen
Lebensbedarf und die Arbeit im Steinbruch notwendige Güter, verwendet
werden.
Schlüsselwörter: wertmarken, Granit-Steinbruch
Turcoaia, Iacobdeal, Măcin-Gebirges.

Carol

I,

Dobrogea,

Cariera de granit „Muntele Carol I”, amplasată în partea de sud-vest a munţilor
Măcin din Dobrogea, lângă localitatea Turcoaia1, în zona vârful Iacobdeal, la 2 km de
şoseaua Cerna-Măcin, a fost şi este şi în prezent una dintre cele mai mari cariere din
România. Exploatarea granitului în mod industrial a început aici în anul 1880. Astăzi,
cariera este cunoscută sub numele de Turcoaia-Iacobdeal. De aici s-au extras granite cu
ribeckit2 şi egirin3, de culoare cenuşie, cu nuanţe roz şi pete negre sau albastre verzui,
cu granulaţie fină, fiind valorificate sub formă de pavaje (calupuri, pavele, butise 4),
piatră spartă, blocuri brute sau semi-cioplite pentru fundaţii sau lucrări inginereşti, ca
savura5 pentru betoane de rezistenţă mare6. Exploatarea granitului din Cariera
Turcoaia-Iacobdeal a funcţionat în permanenţă, sub diverse forme organizatorice


SC Chimcomplex SA Borzești, Onești.
E-mail: dorelb2003@yahoo.com
1 Din punct de vedere geografic, comuna Turcoaia se află pe malul drept al Dunării, în zona de
nord-vest a judeţului Tulcea, la aproximativ 64 km de orașul Tulcea.
2 Ribeckitul este un silicat natural hidratat de sodiu și fier din grupa amfibolilor, cristalizat în
sistemul monoclinic, în forme prismatice sau fibroase de culoare neagră-albăstruie. Se găsește în
roci eruptive alcaline.
3 Egirinul este un silicat natural de sodiu și fier.
4 Butisa este o pavea sau bloc de piatră, mai lungă decât pavelele obișnuite, folosită la încheierea
pavajelor sau a zidăriei și la obținerea alternanței regulate a rosturilor.
5 Savura este un material pietros granulat, rezultat din concasarea rocilor, care se întrebuințează
la macadamuri și la prepararea asfaltului.
6 Raport bilanţ de mediu nivel 1 Cariera Turcoaia-Iacobdeal, județul Tulcea, beneficiar: SC
XANNAT MINERALS 2013 18, disponibil pe site http://www.anpm.ro/ (accesat în 23.09.2015).

https://biblioteca-digitala.ro

Dorel Bălăiță

specializate în extragerea, prelucrarea şi valorificarea agregatelor de carieră, în cadrul
diverselor unităţi de construcţii hidrotehnice care aveau nevoie cu prioritate de
agregatele de carieră7.
Prima carieră de granit, dotată cu mijloace moderne de exploatare8, deschisă în
vârful dealului Iacobdeal, în 1880 se afla proprietatea statului roman (Ionescu 1904
832). În 28 aprilie 1902, acest deal bogat în granit a fost urcat călare de către primul
ministru al României din acea vreme, Dimitrie Sturza. Pentru a marca acest eveniment,
dar şi inaugurarea Asociaţiei comercianţilor din Brăila, pe vârful dealului a fost
montată o placă din bronz9 cu însemnul coroanei regale şi cu următoarea inscripţie:
„MUNTELE CAROL, 336 metrii deasupra nivelului Mărei Negre. Denumirea dată
acestui munte la 28 Aprilie 1902, cu ocaziunea inaugurărei Asociaţiei comercianţilor
din Brăila, dă DIMITRIE STRUDZA, care a urcat în 38 minute, la vârsta de 70 ani.
Fiind pentru a treia oară prim Ministru al României sub domnia Marelui Rege CAROL
I”. În prezent placa desprinsă din munte se află în holul principal al Şcolii generale din
Turcoaia10. Nu mai există de mult locul în care placa a fost prinsă pe munte. Nici
muntele Iacobdeal nu mai are aceeaşi înalţime fiind în permanenţă „mâncat” de fălcile
concasoarelor care macină granitul pentru fabricarea agregatelor de carieră folosite la
asfaltul autostrăzilor.
De începuturile exploatării în mod industrial a granitului din vârful Iacobdeal
amintesc şi nişte mici obiecte monetiforme, cu valoare nominală, păstrate în colecţiile
„În perioada comunistă până în anul 1973, exploatarea granitului în cariera Turcoaia-Iacobdeal
s-a desfaşurat în cadrul Întreprinderii de Construcţii Hidrotehnice Constanţa (ICH Constanţa).
Din anul 1973 prin decretul nr. 70/1973, ICH Constanţa a fost subordonată Centralei de
Construcţii Căi Ferate Bucureşti (CCCF Bucureşti). În 1978, în temeiul Decretului nr. 300/1978
ICH Constanţa trece în subordinea Centralei Canal Dunăre-Marea Neagră (CCDM). Din 1984, în
temeiul Decretului nr. 92/1984 ICH trece în subordinea Centralei Antreprizei Generale de
Construcţii Hidrotehnice-CAGCH Constanţa. În conformitate cu prevederile Decretului nr.
284/1985, se înfiinţează Întreprinderea Antrepriza de Construcţii Portuare (IACP), iar ICH trece
în subordinea acesteia. În decembrie 1990 IACP devine societate pe acţiuni cu capital majoritar
de stat (HG 1278/1990) sub denumirea de „Societatea de Construcţii Hidrotehnice SCH SA
Constanţa”. În anul 2006 SC SCH SA vinde activele sale şi transferă licenţa de concesiune
pentru exploatarea granitului „Turcoaia-Iacobdeal”, cu aprobarea Agenţiei Naţionale pentru
Resurse Minerale, către SC CMG Construction Materials Group SRL. SC CMG Construction
Materials Group SRL şi-a schimbat denumirea în SC Tarmac SRL. Aceasta şi-a schimbat
denumirea în SC Tarmac Romania SRL în data de 28.07.2009, ulterior, în data de 12.12.2011
aceasta devenind SC XANNAT MINERALS SRL, titular de astăzi (2013 n.n.) al exploatării”,
(conform informaţiilor din Raport bilanţ de mediu nivel 1 Cariera Turcoaia-Iacobdeal, județul
Tulcea, beneficiar fiind firma SC XANNAT MINERALS (SC XANNAT MINERALS 2013 18-19,
raport disponibil on-line la adresa http://www.anpm. ro/ (accesat în 23.09.2015).
8 Există dovezi că exploatarea granitului din munţii Măcin s-ar fi făcut cu mult înainte de
această dată, încă de pe vremea stăpânirii otomane. În 1850, Ion Ionescu de la Brad, în studiul
„Excursion agricole dans la plaine de la Dobroudja”, arată că poetul francez Lamartine ar fi avut
posesiuni în Munţii Măcin, iar cercetătorul Pompiliu Voiculeţ-Lemeny vine cu precizarea:
„Poetul francez a primit în 1849 de la sultanul Abdul Medjid o moşie şi câteva cariere de piatră
în Munţii Măcin (...)” (informație disponibilă la adresa http://archive.is/lWePP#selection525.1130-525.1465 - accesat în 14.02.2017).
Cercetătorul Nicolae Bărbulescu a identificat în zona caracterizată prin prezenţa munţilor
Măcinului şi a Dunării nu mai puţin de 33 de cariere de piatră. „Dintre cele 33 de cariere
identificate de mine, în jurul localității Greci sunt cinci: Carabal, Piatra Îmbulzita, Ţuţuiatu,
Baba Rada şi Măcin, iar în jurul dealului Iacob (numit şi Regele Carol I) au fost şase: Turcoaia,
Igliţa, Fântana lui Manole, Piatra Roşie, Dealul Manole, Cerna.
9 Placa de bronz a fost montată pe vârful muntelui pe 20 noiembrie 1902 (Tribuna Poporului
VI/208 1).
10 http://www.carpati.org/jurnal/macin_muntele_carol/2700/ (accesat în 27 mai 2015).
7

78

https://biblioteca-digitala.ro

Jetoanele „Cariera de granit Muntele Carol I”

unor pasionaţi de acest domeniu înrudit cu numismatica, exonumia, şi pe care vi le
prezentăm în rândurile care urmează.

Fig.1 - Hartă cu localizarea vârfului Iacobdeal (Albota 1987)

Fig. 2 - Placa de bronz montată în vârful dealului Iacobdeal la 20 noiembrie 1902

Jetoanele au formă rotundă şi sunt din materiale diferite, aliaje de cupru cu zinc
(alamă) şi cupru cu nichel. Se cunosc trei valori nominale: 5 bani, 50 bani şi 1 leu
(Schäffer 2012 307). Piesele de 5 bani şi un leu au aversul identic: între două cercuri
perlate este inscripţionat circular emitentul acestor piese: * CARIERA DE GRANIT *
MUNTELE CAROL I *. Câmpul din cercul perlat interior este populat cu un scut simplu
haşurat oblic, având colţurile superioare alungite spre exterior şi baza curbată.
Deasupra scutului se află o coroană cu 5 turnuri.
Pe revers, în interiorul unui cerc perlat exterior este inscripţionată valoarea
nominală: central cifra reprezentând valoarea şi jos semicircular denumirea monedei:
bani/leu. În stânga şi dreapta cifrei câte o steluţă cu cinci colţuri. Piesa de 5 bani (JMTUC-5 - Schäffer 2012) este din alamă şi are diametrul de 22.6 mm, iar jetonul de 1 leu
(JM-TUC-7) este din aliaj cupru-nichel şi are diametrul de 26 mm.

79

https://biblioteca-digitala.ro

Dorel Bălăiță

Fig. 3 - Jeton cu valoarea nominală „5 Bani”

Fig. 4 - Jeton cu valoarea nominală „1 Leu”

Pseudo-moneda cu valoarea nominală de 50 bani (JM-TUC-6) deşi seamănă cu
celelalte două jetoane prezintă totuşi mici diferenţe, ceea ce ne face să credem că
aparţine unei emisiuni diferite şi foarte posibil să fie opera unui alt gravor. Astfel,
aversul are aceeaşi inscripţie circulară dar cu caractere diferite. Scutul este mai zvelt şi
nu prezintă colţurile superioare proeminente. Pe avers, caracterele valorii nominale
sunt diferite faţă de celelalte jetoane, iar cuvântul „BANI” nu este încadrat între două
steluţe. În plus, cifrele sunt haşurate la interior. Acest jeton este din acelaşi aliaj de
cupru-nichel şi are diametrul de 20.7 mm (Schäffer 2012 307).

Fig. 5 - Jeton cu valoarea nominală „50 Bani”

Fig. 6 - Comparaţie între scuturi jeton de 5 Bani (stânga) şi jeton 50 Bani (dreapta)

80

https://biblioteca-digitala.ro

Jetoanele „Cariera de granit Muntele Carol I”

Jetoanele au avut rolul de a substitui într-un anumit areal, în cazul nostru, în
zona carierei de granit, moneda oficială. O dovadă indirectă care să susţină afirmaţia
noastră o găsim inscripţionată pe un jeton emis de Concesiunea minelor de lignit
Mărgineanca-Făgeţelu (Schäffer 2012 295): „Fisa de 10 bani pentru credit la cantina
minei. Aceste fise nu se pot negocia sau scompta ele nefiind recunoscute decât la
cantina minei”. Cu siguranţă aceeaşi situaţie era şi cu jetoanele carierei „Muntele Carol
I”. Aceste pseudo-monede erau utilizate pentru achiziţia de către lucrătorii de la
carieră, de diverse produse: alimentare, îmbrăcăminte ori alte produse necesare
traiului şi lucrului, de la un magazin, băcănie sau cantină aparţinând emitentului
jetoanelor. Fisele, ca şi în alte cazuri, erau primite de muncitori ca o parte a
remuneraţiei cuvenite, de obicei în avans, pentru activitatea desfaşurată la carieră.
Dovada celor afirmate mai sus o întâlnim pe reversul unui alt jeton de la o fabrică de
cherestea de la Bisoca (Schäffer 2012 18): „Avis pentru magasia de a libera purtătorului
alimente sau scule în valoare de 1 Leu. Avansaţi în vederea simbriei viitoare de şeful
serviciului sau căprăriei”.
În privinţa perioadei emiterii acestor jetoane putem afirma fără a greşi că au
fost puse în circulaţie după anul 1902 când atât dealul, cât şi cariera Iacobdeal iau
denumirea de Muntele Carol I, aşa după cum am arătat mai sus.

Fig. 7 - Vedere generală a coloniei şi carierei Iacobdeal (Enciclopedia României III/1938 774)

Zacământul de granit Turcoaia-Iacobdeal s-a exploatat în trecut în două cariere:
Turcoaia în vest şi Iacobdeal în est. Ambele cariere au avut instalaţii proprii de
preparare, produsele fiind dirijate spre danele de încărcare Turcoaia şi Gura Arman.
Cum cerinţele pentru produsele de cariera erau mari, producţia a crescut, astfel
deschizându-se mai multe fronturi de lucru în Turcoaia: Castel, Plopi, Fântâna lui
Manole, iar în Iacobdeal: Valea Oii, Groapa cu apa, Plan înclinat.
Granitul extras din cariera „Muntele Carol I” s-a utilizat încă de la început la
pavat străzile din Bucureşti şi din alte oraşe din România (Brăila, Galaţi, Sulina,
Zimnicea etc), dar şi din Rusia11, Bulgaria şi Franţa (Enciclopedia României III/1938
777). Prima cerere de granit în Dobrogea o face Primăria Bucureştiului în 1883 (Ionescu
1904 822). La 20 noiembrie 1885 Primăria capitalei încheie un contract de exploatare a
carierei pe 15 ani începând cu 1 ianuarie 1886 cu Ministerul Domeniilor (Săndulescu
1936 168). Cariera Iacobdeal a fost exploatată la început în regie de Primăria Bucureşti.
Apoi, cariera a fost arendată lui Rigali, urmat de Guyon şi Lucas (Ionescu 1904 822).
11

http://www.primariatulcea.ro/povestile-tulcei-capitolul-22 (accesat în 15.10.2015).
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Cariera de la Iacobdeal „a fost sâmburele dezvoltării exploatării granitului în Dobrogea”
(Ionescu 1904 822).
Cantitatea de piatră extrasă în 1890-1891 a fost de 4285 mc piatră brută şi 3450
mc de piatră cioplită. Arenda anuală era de 1000 de lei. Veniturile totale ale carierei sau situat la suma de 6592 lei şi au ajuns în 1896-1897 la aproape dublu: 11929 lei
(Ionescu 1904 846). Locurile de muncă create de deschiderea carierei au atras sătenii
din localităţile din jur, dar şi de la distanţe mai mari. În 1898 lângă carieră s-a înfiinţat
un nou sat, numit Iacobdeal, alcătuit din lucrătorii care se ocupau cu exploatarea
granitului (Ionescu 1904 394). La carieră au fost angajaţi şi pietrari italieni care s-au
stabilit în satul nou înfiinţat12. Apogeul l-a reprezentat anul 191013, după care numărul
lor a scăzut, cei mai mulţi părăsind România, mai ales înaintea celui de-Al Doilea
Război Mondial. După 1902 satul nou apărut a luat numele de „Muntele Carol I”, care
în 1930 a fost înglobat în comuna Turcoaia (Enica 2016 382).

Fig - 8. Exploatarea carierelor de granit din Turcoaia-carte poştală14

În 1928 geologul Ion Simionescu ajungea, în periplul său prin ţară, în zona
carierei de la Iacobdeal. Acesta consemna existenţa unei cantine unde lucrătorii
serveau masa: „Cetatea (Troesmis, n.n.) a dispărut, dar dorul de câştig ori nevoia de a
trăi, a adunat în apropiere, sub coasta dealului, neamuri diferite, care se străduiesc săşi scoată pâinea zilnică din măruntaiele de piatră ale muntelui. Cu cât te apropii de el cu
atât liniştea de până acum e întreruptă de ecoul unor sgomote sacadate, unele mai
regulate, altele cu svâcnituri intermitente. Lovituri de ciocane se împletesc cu zăngănit
de vagonete ori scârţâit de roţi. Muntele e în totul de granit; oamenii taie blocuri, duse
înainte de război şi la Odesa, pentru pavarea străzilor. Aşa se lămureşte viaţa şi gălăgia
din preajma lui. Bărăci de scânduri formează un sat provizor. După ce încetează lucrul,
nelipsita cantină e plină de lume. În sala lungă, cu şiruri de mese, simple scânduri abea
geluite, se aud toate limbile. Pe culmele de sus stau înşirate frânghii, căldări, alături de
opinci ori bocanci, tot ce e nevoe pentru viaţa unui sat în formaţie, a unui popas
vremelnic în izolarea ţinutului întins. De o parte stau grămadă câţiva italieni. Doi din ei
joacă jocul favorit, gălăgios. Se aud numere: Tre-cinque-due. Isbesc cu pumnul în masă,
desfăcând degetele repede, ca să se potrivească cu numerele enunţate. Alţii stau de
vorbă, gălăgioşi, cu gesturi iuţi, într’una săltând surtucul asvârlit pe umăr. Unul singur
s’a tras mai la o parte. Cu capul între palme, cu coatele razamate pe masă, cată unde-va
http://wikimapia.org/11039068/ro/Cariera-de-granit-de-la-Iacobdeal (accesat în 21.01.2016).
Cei mai mulţi italieni au locuit în cătunul Iacobdeal/Muntele Carol. Statisticile oficiale
consemnau în 1910, 448 cetăţeni italieni iar în 1913 doar 197, (cf. Gheorghe Băisan-Istoricul
italienilor din Dobrogea (http://tulcealibrary.ro/ - accesat în 20.08.2017).
14 Carte poştală scoasă la licitaţie pe site-ul www.okazii.ro (accesat în 31.08.2017).
12
13
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departe, prin raza de lumină ce străbate dintr’o crăpătură. Se vede pe plaiurile de lângă
Verona, unde ş’a lăsat nevastă şi copil, silit de nevoi la pribegie” 15. Este posibil ca aceste
jetoane să fi fost utilizate la această cantină despre care relatează Ion Simionescu.

Fig. 9 - Tăierea blocurilor de granit în cariera Iacobdeal (Enciclopedia Romaniei III/1938 775)

Atmosfera din cariera Iacobdeal îl impresionează şi pe jurnalistul Al. I.
Stoenescu, aflat în excursie în 1924 cu elevii secţiei de construcţii din anul întâi al Şcolii
Politehnice Bucureşti, care relatează în presa vremii: „Curând am ajuns la Iacob-Deal,
d-l inginer Ottoni ne primi, urându-ne în sonora şi frumoasa limbă italiană bun sosit.
Urmă apoi o importantă comunicare tehnică de drumuri pe care d-l inginer Cioc ne-o
ţinu în faţa măreţului Iacob-Deal şi a imenselor cantităţi de piatră granitică, a cărei
menire învăţam s’o cunoaştem. Nori de fum se ridicau de pe Iacob-Deal şi puternice
detunături răsunau în tăcerea ce ne cuprinsese. Era primirea. O masă bogată ne
aşteptă. După prânz am vizitat carierele. Ziduri drepte de granit se înălţau puternice, de
neînvins. Cu o îndemânare izbitoare, lucrătorii spărgeau blocuri mari de piatră numai
cu ajutorul penelor de fier şi al ciocanelor. Din bucăţi de granit, lucrătorul reuşia să
întocmească pavele numai din câteva lovituri. Puternice perforatoare cu aer comprimat,
sfredeleau stânca. În găurile ce se formau astfel se introducea dinamita, capsa şi fitilul.
În acest mod se pregătia sdrobirea falnicelor stânci.

Fig. 10 - Exploatarea carierelor de granit din Turcoaia-carte poştală16
Gheorghe Baisan, Dicționarul localităților județului Tulcea. (http://tulcealibrary.ro - accesat
în 20.08.2017)
15
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Vagonete mici pe linie îngustă circulau în toate părţile, cu regularitate, unele
ducând spre marele concasor ce sfărâmă piatra, altele plecând de-acolo. Pretutindeni
alte vagonete, alte instalaţii: o lume de minuni. Spre seară eram în faţa pavilionului.
Soarele apunea. Crestele dealurilor erau într’un nimb de lumină. Nuanţe roşietice, pale
se reflectau pe povârnişuri. Verdele câmpului reeşia într’un contrast vrăjit de colori. Era
lupta dintre umbră şi lumină. Urmă apoi banchetul oferit de d-l advocat Ştefănescu.
Lampioane veneţiene se legănau uşor în adierea vântului. Flori împodobiau masa.
Steagurile Italiei şi României fluturau mândre. In entuziasmul cald, ce cuprinsese
sufletul tuturor, toast după toast se succedă fără întrerupere. Cântece patriotice,
puternice urale izbucneau cu vioiciune la închinările făcute în sănătatea d-lor ingineri,
cari ne-a primit cu atâta drag, în sănătatea profesorilor noştri, pentru prosperitatea
celor două ţări surori: România şi Italia. Când am plecat, noaptea coborîse peste firea
adormită. Cerul se înseninase. Stelele îşi tremurau strălucirea. O linişte nespusă
domnia. Obosiţi ne-am culcat. În încăpere, fânul răspândia balsamul său tare de floare
uscată, floarea amintirii. Zorii dimineţii îşi revărsau lumina pală. Măreţ Iacob-Deal
strălucia sub razele răsăritului de soare. Un clopot bătea în depărtare. Se anunţă
aprinderea fitilului. Cu ceasul în mână, cuprinşi de o plăcută emoţie, aşteptam. Un nor
negru de fum se ridică şi apoi răsună o puternică detunătură. Bucăţi mari de granit
săreau în aer. Alte detunături urmară, după aceea. În grabă ne-am dus la locul
exploziei. Vagoane de piatră se rostogolise sub enorma presiune. Imense stânci învinse,
căzuseră la pământ. Dar orele au trecut grăbit. O ultimă privire, ca un rămas bun, am
aruncat în urma noastră şi-am plecat” (Stoenescu 1924).

Fig. 11 - Vedere spre Muntele Carol I-portul carierelor Iacobdeal
(Enciclopedia României III/1938 773).

În 1913 un grup de întreprinzători români pun bazele societăţii „TurcoaiaGranit-societate anonimă română pentru exploatarea de cariere, fost Michail Daniel”
(Monitor 1913 2082-2085).
„Societatea Turcoaia-Granit se constituie cu un capital de Lei 1.250.000 în care
figurează ca aport social adus de D-I Mih. Daniel diferite drepturi de concesiuni
acordate de guvernul român pentru exploataţiuni de cariere, contracte de închirieri,
contracte de furnituri, precum şi toate instalaţiunile în fiinţă mobile şi imobile necesare
pentru exploatarea concesiunii carierelor pentru executarea lucrărilor şi întreprinderii
astfel dupe cum se prevede în inventarul dresat pe ziua de 1 ianuarie 1913. Acest aport
16
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social în care se cuprinde şi tot materialul brut şi deşeurile şi orice fel de piatră de orice
formă şi orice cantitate ce s-au găsit în cariere la data de 1 ianuarie 1913 le aduce dl
Daniel liber de orice sarcină pentru suma de Lei 980.000. Întinderea acestor carieri
este de aproximativ 100 de ha şi se compun din: 1. Piatra Roşie, 2. Fântâna lui Manole,
3. Baba Rada, 4. Dealul Ţugulea, 5. Picineaga, aşezate pe malul drept al canalului
danubian Măcin-Brăila la o depărtare de aproximativ 32 km. de Brăila, cu depozite la
Turcoaia şi Igliţa. Turcoaia, central exploataţiunii se află chiar pe ţărmul canalului; aci
este depozitul principal, biurourile întreprinderii legat de carierele din vecinătate cu un
funicular sistematic de 1800 m. lungime, deservit de 66 vagonete. De la celelalte carieri
care se află la depărtare de câţiva km. de ţărm transportul se face cu carele” (Buletin
1913 93-94).

Fig. 12 - Standul „Turcoaia granit. Soc. Anon. Română pentru exploatare de cariere, fost MichDaniel” la Expoziţia şi Târgul de Mostre a Industriei Româneşti” din anul 192117

„Exploataţiunea se face prin deschizături în amfiteatru unde numeroase echipe
lucrează în acord şi cu ziua la fasonarea pietrei; familii întregi găsesc traiul în această
industrie, de la copilul de zece ani până la femei şi bărbatul matur, fiecare realizează
beneficii între 1,50 şi 15 lei pe zi. Pe lângă locuitorii băştinaşi, colonii numeroase de
italieni, muntenegreni, etc. sunt stabiliţi în vecinătatea carierelor de 10-20 de ani, fără
gând de plecare şi întreaga regiune trage profite însemnate în urma acestei industrii,
care pune în valoare imense bogaţii” (Buletin 1913 94).
În 1936, industria pietrelor de pavaje concentra cei mai mulţi lucrători în
judeţul Tulcea, unde funcţionau trei societăţi de exploatare a pietrei de pavaje, Turcoaia
Granit S.A., Calea S.A.18 şi „Ghenciu si Dimitriu” (Enciclopedia României III/1938
908). Cele trei societăți aveau 1170 de angajaţi faţă de 1809, totalul lucrătorilor din
întreaga industrie de pavaje din ţară (Enciclopedia României III/1938 908).
Pe lângă cariera „Muntele Carol I” în zona Turcoaia a mai existat o carieră,
„Carierele Morsu & Carabal”19, care a emis jetoane asemănătoare celor prezentate mai

http://expo1921.mnir.ro/ro/expozitia/expozitia-si-targul-de-mostre-a-industriei-romanesti/1
09922 (accesat în 15.02.2017).
18 Societatea „Calea S.A.” avea în administrare cariera de granit de la Iacobdeal (Dobrogea 1928
385).
19 Cariera Morsu & Carabal se afla la doi km spre est de comuna Greci în valea Carabal şi era
administrate în 1928 de societatea „Cetatea de Granit” (Dobrogea 1928 386).
17
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sus, cu valori nominale similare: 5 bani (JM-TUC-1), 10 bani (JM-TUC-2 si JM-TUC-3),
1 Leu (JM-TUC-4) (Schäffer 2012 307), şi în aceleaşi scopuri.

Fig. 13 - Iacobdeal-Tunelul cu vagonetele de exploatare 20

Astăzi din cariera de la Turcoaia/Iacobdeal încă se mai exploatează granit.
Vârful Iacobdeal scade în înălţime zilnic. În anii ’60 ai secolului trecut ca urmare a
infiltraţiilor unor izvoare subterane într-o cuvetă rezultată din extragerea granitului a
apărut un lac de „smarald” (datorită culorii verzui a apei) căruia localnicii îi spun „La
fântână”. În el nu se varsă nicio apă curgătoare şi nici nu are vreun canal de scurgere.
Lacul Iacobdeal are maluri de piatră, cu pereţi abrupţi din granit, sau cu pământ
amestecat cu pietriş fin şi a devenit o atracţie turistică inedită.

Fig. 14 - Lacul antropic Iacobdeal (2016)

20

Carte poştală scoasă la licitaţie pe site-ul www.delcampe.net (accesat în 20.04.2016)
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