sub semnul

unirii
Dobrogea

Centenarul Marii Uniri
140 de la revenirea Dobrogei la țară
630 de ani de la unirea Dobrogei cu Țara Românească,
sub sceptrul lui Mircea cel Bătrân

Octombrie 2018

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN CONSTANŢA „TEODOR T. BURADA”

Documentar istoric
Ediție specială DATINA
Autor: AURELIA LĂPUȘAN
Tehnoredactare: TRAIAN MIRCEA VOINEAGU
Ilustrații: fototeca Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, colecții
Nicolae C. Ariton, Tulcea, Ștefan Lăpușan, Tiberiu Petrilla

Datina, fondată în 1991, serie nouă, revistă lunară editată de

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN CONSTANŢA „TEODOR T. BURADA”
AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA
Director general: Prof. Doina VOIVOZEANU, Director adjunct: Silvia ŢIGMEANU
Redactor șef: conf.univ. dr. Aurelia LĂPUȘAN
Redactori: Ana Maria Ștefan, Iulia Pană, Dan Cojocaru, Adina Bocai
Director economic: Alina ONEL

ISSN 1221-2253
Copyright text şi fotografii © Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”
Copyright prezentare grafică © 2016 Editura Datina
Tiparul FOTO STORY SRL Constanţa, bdul Alex.Lăpuşneanu nr.163 fotoartagfa@yahoo.com

„Dobrogea e o dependenţă naturală a Ţării Româneşti. Din punct de vedere istoric,
dreptul nostru asupra Dobrogei este incontestabil. A păstra însă acest Orient în miniatură,
cu tot amestecul său de popoară, a dovedi că suntem destul de drepţi şi destul de cumpătaţi
ca să ţinem în echilibru şi în bună pace elementele cele mai diverse este o artă, este adevărata
politică...“

Mihai Eminescu, ziarul Timpul (1878)

„Dacă Dobrogea, dintre toate provinciile României este cea dintâiu care intră în
lumina istoriei şi dacă romanizarea s-a înfăptuit aici mai curând ca peste fluviu aşa încât
cu drept cuvânt s-ar putea socoti drept unul din cele mai vechi leagăne ale poporului român,
dacă, de altă parte, a avut un trecut atât de sbuciumat, fiind pustiită în repetate rânduri de
invazia popoarelor şi secătuită de mersul armatelor, dacă, în fine, ea se găseşte astăzi cu o
majoritate de element românesc şi ca parte integrantă a Daciei refăcute, aceasta se datoreşte,
în primul rând, faptului că s-a nimerit la o mare răspântie de drumuri şi, când n-a jucat rolul
de cetate întărită cu ziduri, cu valuri şi cu oşti, ea a fost o poartă de trecere între nord şi sud,
între Carpaţi şi mare, deci un drum, cu toate consecinţele ce decurg din această împrejurare.
Şi n-a fost un singur drum, ci trei, care s-au pus în evidenţă, rând pe rând: un drum al Mării,
un drum al stepelor, de la nord şi al podişurilor de la sud, şi un drum al râurilor dacice.”

Constantin Brătescu
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Înainte de a-și reîntregi granițele cu Basarabia,
Bucovina și Ardealul, România și-a primit înapoi
Dobrogea basarabilor și a lui Mircea cel Mare. Cu jertfa
dorobanților, roșiorilor, a țărani români apărători de țară.
Înaintea Marii Uniri din Decembrie 1918, Dobrogea își
deschidea brațele spre țara-mamă oferindu-i drum liber
spre Marea cea Mare și spre gurile Dunării, poartă deschisă
spre lume și spre prosperitate. Căci revenirea Dobrogei la
țară nu a fost o anexare, cum mai spun uneori unii. Este,
cum l-au consacrat chiar diplomaţii întruniţi la Berlin, în
1878, pentru a semna Tratatul de pace, un act de „reunire",
cu înţelesul de întrupare, încorporare, reintegrare.

o înfrângere usturătoare, în urma căreia „el
însuşi era să fie prins, dar izbutind să fugă s-a
înapoiat cu ruşine”. După acest eşec, a rămas
la Constantinopol, în timp ce fratele său,
Theodor, s-a întors acasă cu restul corpului de
oaste dobrogean.
Printr-o politică energică, Dobrotici
a reuşit să unifice sub sceptrul său cea mai
mare parte a teritoriilor danubiano-pontice,
punând bazele unui nou stat de sine stătător,
Despotatul Dobrogean. Pe plan extern, a
promovat o politică activă, care i-a permis
să facă din statul dobrogean arbitrul scenei
politice din Balcanii Orientali. În 1352-1354,
în timpul celui de-al doilea război civil dintre
Ioan V Paleologos şi Ioan VI Cantacuzino,
Dobrotici a denunţat legăturile formale de
vasalitate ce-l legau de Ioan VI Cantacuzino
şi s-a raliat taberei Paleologilor, obţinând
în schimb reconfirmarea titlului despotal
şi a statutului de sine stătător al țării sale.
Monedele emise de el, care conţin iniţiala T,
a formei greceşti a numelui său, asociată cu
însemnul despotal, litera grecească Dobrotici,
şi semnul crucii, semnificând „stăpânitor din
mila lui Dumnezeu”, sunt edificatoare din
acest punct de vedere. În 1364-1365, susţine
Bizanţul în acţiunea de stopare a expansiunii
Bulgariei, fapt ce i-a permis să-şi extindă

Dobrogea este singura provincie
românească, și printre puținele din lume, al
cărei nume provine de la un personaj istoric
real: Dobrotici, cel mai de seamă conducător
al statului feudal dobrogean, al țării Dobrogei.
Primele informaţii despre Dobrotici apar
în contextul războiului civil din Bizanţ,
care l-a opus, între 1342-1347, pe împăratul
Ioan V Paleologos (1341-1376, 1379-1391)
pretendentului Ioan Cantacuzino, viitorul
împărat Ioan VI (1347-1354). În Istoria sa, exîmpăratul Ioan VI Cantacuzino relatează că,
în anul 1346, regenta Anna de Savoia, mama
împăratului Ioan V, i-a cerut sprijin arhontelui
Balica al Carvonei, care „i-a trimis în ajutor
împărătesei pe fraţii săi, Theodor şi Dobrotici,
în fruntea a o mie de ostaşi aleşi; aceştia,
trecând prin oraşele de pe ţărmul Pontului, leau convins să se îndepărteze de împărat (Ioan
Cantacuzino) şi să treacă de partea împărătesei”.
La Constantinopol, Dobrotici a fost căsătorit
cu fiica megaducelui Alexios Apokaukos,
principalul susţinător al taberei Paleologilor,
şi făcut „strateg al armatei romeilor”, respectiv
comandant al armatei imperiale. În noua sa
funcţie, a fost trimis să cucerească importantul
punct strategic care era cetatea Selymbriei
(azi Silivri, Turcia), controlată de adepţii lui
Ioan Cantacuzino. Acţiunea s-a încheiat cu
5

stăpânirile în detrimentul acesteia. Acţiunea
de unificare a tuturor teritoriilor dobrogene,
inclusiv ale celor de la gurile Dunării, l-a
adus în conflict cu Genova, care deţinea în
zonă importante stabilimente, precum cele
de la Vicina, Chilia, Lykostomo sau Bambola
(Enisala), conflict ce va dura din jurul anului
1360 până după moartea sa, în 1387. În 1369,
Dobrotici a susţinut, împreună cu domnul
Ţării Româneşti, Vladislav I, reinstalarea
ţarului Ivan Stracimir la Vidin, devenind,
alături de domnul muntean, garantul acestei
restaurări. S-a aliat cu Veneţia şi cu Imperiul
Bizantin, încuscrindu-se cu familia imperială
a Paleologilor. Aceste alianţe i-au permis să
angajeze statul dobrogean şi într-o politică
pontică de mare anvergură, în cadrul căreia se
înscriu şi cele două tentative, din 1373 şi 1376,
de a-l instala pe tronul Imperiului Marilor
Comneni de la Trapezunt pe ginerele său,
Mihail Paleologos, cu concursul celor două
puteri aliate. După aceste acţiuni ostile şi-a
normalizat relaţiile cu Imperiul de Trapezunt,
cu care va colabora, inclusiv militar, în
conflictul cu Genova.1
În 1376, în condiţiile detronării aliatului
său, Ioan V, de către fiul acestuia, Andronicos
IV (1376-1379), Dobrotici s-a văzut şi el
confruntat cu uzurparea unuia dintre fii,
Terter, care a scos de sub autoritatea sa Dristra
(Silistra) şi teritoriul din sud-vestul statului
dobrogean, punând aici bazele unei stăpâniri
proprii, Despotarul Dristrei. Domnia lui
Dobrotici s-a încheiat în condiţii necunoscute,
la o dată cuprinsă între 15 februarie 1385 şi

septembrie 1386. Mormântul nu i se cunoaşte,
dar, probabil, a fost la Caliacra. I-a urmat la
tron fiul său lvanco. Una dintre fiicele lui
Dobrotici a fost soţia prinţului bizantin Mihail
Paleologos. Există şi opinii că o altă fiică, Ana,
ar fi fost soţia lui Radu I şi mama lui Mircea cel
Bătrân. Întemeietor de ţară despotul Dobrogei,
„strălucitul domn Dobrotici, de bună amintire”,
cum îl numeau chiar adversarii lui, genovezii,
în tratatul din 1387, încheiat cu fiul şi urmaşul
său Ivanco, poate fi pus, fără nici o reţinere,
alături de marii săi contemporani şi omologi,
Basarab I şi Bogdan I, întemeietorii celor două
state medievale româneşti de sine stătătoare.
Etapele decisive ale procesului de
unificare a Dobrogei au avut loc între anii: 1359
- 1360, 1366 - 1369 și 1373 - 1374. Dobrotici a
dat dovadă de mult talent diplomatic, reușind
să impună legitimitate și recunoașterere
internațională statului pe care îl conducea.2
Dobrogea constituie, în special pentru
antichitatea greco-romană, una dintre cele
mai prețioase arhive, fiind, pe de-o parte,
depozitara mărturiilor despre viața unora
dintre cele mai importante colonii grecești
ale Pontului Euxin, iar, pe de alta, continuând
documentele cele mai vechi de romanizare,
proces care stă la originea neamului nostru.
Dobrogea a rămas, prin populație,
tradiție, civilizație și cultură, pământ
românesc.3
2.

Sorin Colesniuc, Dobrogea, țara lui Dobrotici, Datina, lV,
nr.10, 2017

3
. Studii istorice sud-est europene, culegere îngrijită de
E.Stănescu, I, Bucureşti, 1974, p.43-126. 2 Ghiață, A.,
Toponimie şi geografie istorică în Dobrogea medievală
şi modernă, în Memoriile secției de ştiințe istorice,
seria IV, tom V, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1980, p. 29- 61.

1.
http://www.istorie-pe-scurt.ro/de-unde-vinenumele-de-dobrogea-dobrotici-al-treilea-intemeietorde-tara/
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Mircea cel Mare unește într-o singură țară pe românii din
Dobrogea cu cei din Țara Românească
În 1364 începea domnia lui Vladislav
Radu Negru Voievod, intitulat „voievod
de Valahia, stăpân al celor două maluri ale
Dunării, până la Marea Neagră, şi domn al
Silistrei.” La moartea sa îi urmează fiul, Dan
Voievod, un an după moartea lui Dobrotici
domnia în Dobrogea aparţinea lui Ivanco
„regişorul Varnei şi al regiunii vecine numită
Dobrogea”.1
La 1386, Mircea cel Mare se urca pe
tronul Ţării Româneşti care se întindea de
la Severin până în ţinuturile din nordul
gurilor Dunării, numite Basarabia. Doi ani
mai târziu, sub stăpânirea lui Mircea mai
erau cetatea Chiliei, Dobrogea, împreună cu
. Panaitescu, P.P. Mircea cel Bătrân, Casa Şcoalelor,
1943, p. 209
1

cetatea Durostorului, numită mai apoi Silistra,
ţinuturile Amlaşului şi Făgăraşului de dincolo
de munţi, stăpânite odinioară de Vlaicu Vodă,
precum şi amândouă malurile Dunării, din
Dobrogea până la Severin.
De altfel, însuşi marele voievod şi domn
român se autointitula cu mândrie „singur
stăpânitor a toată Ţara Ungrovlahiei şi a
părţilor de peste munţi, încă şi spre părţile
tătărăşti şi Herţeg al Almaşului şi Făgăraşului
şi domn al Banatului, Severinului şi de
amândouă părţile peste toată Podunavia, încă
şi până la Marea cea Mare şi singur stăpânitor
al cetăţii Dîrstor”.
Pentru o mai judicioasă cârmuire Mircea
a împărţit ţara în judeţe, dând fiecăruia câte o
căpetenie.

Țara lui Mircea până la Marea cea Mare

Pentru a-şi apăra graniţele reuşeşte să
întreţină o flotă capabilă să navige pe fluviu şi
pe mare. 2
”Mircea cel Bătrân îndepărtează prin
forța oștenilor săi pericolul otoman și unește
într-o singură țară pe românii din Dobrogea
cu cei din Țara Românească.
Actul unirii reprezintă unul dintre
cele mai înălțătoare momente din istoria
poporului român.3
Documentele probează incontestabil că
Mircea cel Bătrân era stăpân în Dobrogea încă
din anul 1388.
Primul document în care Mircea își
spune domn al ”părților Podunaviei” poartă
data de 4 septembrie 1389.
În Tratatul dintre Mircea l, domnul
Ţării Româneşti, şi sultanul Baiazid Ildirim
din 1393, era stipulat: ”1.Din marea noastră
condescendenţă învoim ca principatul
Valachiei de curând supus de nebiruibila putere
a neînvinsei noastre împărăţii dimpreună cu
Principele său să se cârmuiască după propriile
ei legi şi ca voievodul Valachiei să aibă deplină
putere de a face rezbel cu vecinii săi şi de a
încheia legături de amiciţie cu dânşii, orişicând
vor voi; şi prin urmare să fie stăpân peste viaţa
şi moartea supuşilor săi(suveran)”.4
În Tratatul încheiat între Mircea Basarab,
domnul Ţării Româneşti, şi Vladislav, regele
Ungariei, în anul 1408, se prevedea:
“Dat-a Domnia Mea credenţa şi
sufletul Domniei Mele tuturor neguţătorilor
şi purgarilor din ţara părintelui fratelui
Domniei Mele Vladislav, regele de la Leopole,
şi purgarilor din ţara fratelui Domniei Mele,
marele principe, cum ca să aibă voie de a veni
în ţara Domniei Mele mărfurile lor, fiindu-

le venirea slobodă pe credinţa şi sufletul
Domniei mele, cu orşicât de multă, fie măcar
cu nenumăratele nenumăratelor, cu miele
mielilor… cumpărând şi vânzând, prin toate
oraşele, prin toate schelele de pe Dunăre,
începând de la Porţile de Fer şi chiar pâna la
Brăila”.5
”Integrarea Dobrogei în hotarele Țării
Românești era o etapă firească a procesului de
unificare a tuturor ținuturilor românești din
Banat până la Marea Neagră, întrucât se baza
în primul rând pe unitatea etnică, dar și pe
gradul de dezvoltare economico-socială și de
interese politice comune.”6
Dobrogea cade în mâinile turcilor.
Războiul sultanului Mohamed împotriva
domnitorului Mircea cel Bătrân, cea de-a
doua năvălire a marii oştiri otomane conduse
personal de sultan împotriva Ţării Româneşti,
după cea de la Rovine.
Mircea s-a aflat singur în faţa furtunii
dezlănţuite de duşmanii Europei, Să nu uităm
că niciodată până în secolul al XVll- lea nici o
oaste europeană n-a izbutit să învingă această
mare oaste a sultanului.
Un an mai târziu, domnitorul care a
ţinut piept 30 ani luptelor pentru creştinătate
în interesul creştinătăţii s-a mutat pentru
veşnicie sub lespedea din mănăstirea sa de la
Cozia. A fost numit întâiul luptător pentru
creştinătate, un adunător de pământ românesc,
un diplomat, un bun gospodar român, un
ctitor de ţară.
Strategic, Dobrogea devine pentru
Imperiul otoman o mare tabără militară.
Din secolul al XV-lea începe colonizarea cu
elemente musulmane.

2.
Popescu-Băjenaru,I, Povestea neamului românesc,
Bucureşti, Editura Cartea Românească,1925, p.47
3.
Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria Dobrogei,
Ex Ponto,1998,p.199.
4.
Codul general al României, vol V, suplimentul
ll,1856-1909,Bucureşti, Editura Alcalay, 1908, p.685

Neniţescu, Dunărea în Dreptul Internaţional Public,
p.38
6
Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria Dobrogei, Ex
Ponto,1998,p.199.
5.
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Dobrogea, din nou parte din corpul României
În 1877 izbucneşte războiul ruso-turc.
Un conflict generalizat în toată Peninsula
Balcanică faţă de care tânărul stat român a
adoptat iniţial politica de neutralitate impusă
de Tratatul de la Berlin. În acelaşi timp,
România lua măsuri de întărire a capacităţii
de apărare pentru a i se face respectată această
neutralitate în cazul în care o putere sau alta
ar pătrunde pe teritoriul naţional şi de a fi
pregătită să lupte împotriva Porţii pentru
câştigarea independenţei mult râvnite.
Mihail Kogălniceanu, ca ministru de
externe, a adresat Porţii, încă de la 16 iunie
1876, un memoriu prin care erau formulate o
serie de revendicări. Printre acestea, se cerea
recunoaşterea individualităţii statului şi a
numelui de România, fixarea braţului Sulina
ca frontieră cu Turcia, admiterea agentului
român în rândul corpului diplomatic acreditat
la Constantinopol şi încheierea unor convenţii
comerciale. Turcia a dezaprobat această
intervenţie a României, dar şi ţările europene,
prea puţin interesate de aspiraţiile legitime ale
poporului nostru.
Concomitent
cu
demersurile
diplomatice, guvernul român ia măsuri ferme
pentru intrarea în război. În septembrie 1876
sunt chemate sub arme trupele permanente
cu rezervele lor, precum şi cele teritoriale şi
încep lucrările de apărare de-a lungul Dunării.
Consulul Austriei la Bucureşti îşi informa
superiorii că România doreşte «Gurile Dunării
la care consideră că are dreptul şi, în plus,
la provincia de pe teritoriul turcesc, numită
Dobrogea».1
La 17 aprilie 1877, serdarul Ecrem Abdul
Kerim Paşa, comandantul armatelor de la
Dunăre, declară Dunărea ca linie de apărare şi
interzice circulaţia tuturor vaselor, indiferent
de pavilionul sub care navigă sau marfa ce o
transportă. Peste o săptămână, trupele ruseşti
pătrund în Principatele române prin trei
1

puncte diferite. Principele Carol dă ordin
armatei să se retragă de la graniţă, pentru a
evita o ciocnire. De îndată ce au pătruns în
ţările româneşti, ruşii încep să se comporte ca
adevăraţi ocupanţi.
În ziua de 3 mai, monitoarele turceşti
bombardează Brăila şi, câteva zile mai târziu,
Olteniţa şi Călăraşi. Până la sfârşitul lunii
august oştirea română păstrează o atitudine
defensivă. Când situaţia ruşilor în Bulgaria
devine critică este cerut ajutorul trupelor
noastre.
Mica armată română de 55.000 ostaşi
trece Dunărea pe la Corabia, la 20 august.
Cucerirea Griviţei a fost prima ei victorie. O
dată cu acest succes, ruşii încep să-şi refacă
liniile. Căderea Plevnei şi capitularea lui
Osman Paşa în faţa oştirii române vor atârna
greu în reglementările ulterioare ale Dreptului
european.
Supranumit Războiul de Independenţă
al românilor, acesta s-a desfăşurat şi pe
teritoriul Dobrogei. Gurile Dunării se aflau în
stăpânirea turcilor care aveau în port o escadră
de 5 vase.2
La declararea războiului, consulul
rus făcuse cunoscut Comisiei Europene
Dunărene, din ordinul ducelui Nicolae, că
navigaţia este interzisă pe fluviu. Turcii au
ordonat blocarea Dunării. Farurile de la
Sulina şi Sfântu Gheorghe au fost stinse.
Horbert Paşa a informat Comisia Europeană
că ruşii, scufundând vase pe braţul Sulinei,
încalcă neutralitatea lucrărilor Comisiei şi
astfel vor proceda şi ei: vor scufunda vase şi
vor pune torpile pe acelaşi braţ al Sulinei. Cu
toate încercările de pe uscat, din mare şi de pe
Dunăre, ruşii nu au reuşit să cucerească Sulina.
Iar Comisia Europeană nu a putut să garanteze
apărarea Gurilor Dunării şi interesele
. Istoricul Reglementării Navigaţiunii pe Dunăre,
Editura Institutul de arte grafice al muncii, Bucureşti,
1941, p.59-60
2

Independenţa României, documente ll, partea l, p.160

9

navigaţiei europene în timp de război.
Tratatul de la Berlin încheiat între
Marile Puteri este semnat la 1 iulie 1878 şi
prin el se recunoaşte independenţa deplină a
statului român şi unirea Dobrogei şi a Deltei
Dunării, străvechi teritorii getice şi romane,
cu România. Independenţa României era
condiţionată de îndeplinirea de către România
a stipulaţiilor art. 44 potrivit căruia deosebirea
credinţelor religioase şi a confesiunilor nu
putea fi opusă nimănui ca motiv de excludere
sau de incapacitate de la exercitarea drepturilor
civile şi politice.
Au fost din nou încorporate Rusiei cele
trei judeţe din Basarabia - Cahul, Bolgrad şi
Ismail. Urmare a tratatului, articolul 7 din
Constituţia de la 1866 este modificat pentru
ca şi necreştinii să poată primi cetăţenia: ca
o primă aplicare, toţi evreii care luptaseră în
război au devenit prin lege cetăţeni români.
Se menţiona prin tratat că naţionalii tuturor
puterilor, comercianţii sau alţii, urmau să
fie trataţi în România pe baza unei depline
egalităţi.
Prin Tratatul de la Berlin România a
fost admisă în Comisia europeană a Dunării
care-şi exercita atribuţiile independent de

autoritatea teritorială până la Galaţi.
Prin acelaşi tratat, Imperiul Otoman
este dezmembrat; România şi Serbia devin
independente, în timp ce Bulgaria, autonomă,
rămâne tributară Porţii. Prin acest război nu
numai învinsul a fost obligat să cedeze anumite
teritorii, dar România, care prin colaborarea
sa a hotărât victoria Ruşilor, a fost obligată
să-şi ciuntească teritoriul. Fără a fi consultat
în prealabil guvernul român, prin art.19 al
preliminariilor păcii de la San Stefano, Rusia
anexează sudul Basarabiei cedat prin Tratatul
de la 1856; în schimb României i se dau ca o
compensaţie sangeacul Tulcea, ostroavele din
Deltă şi Insula Şerpilor.
„Principatul României retrocedează
M.S.împăratului Rusiei porţiunea teritoriului
Basarabiei, despărţită de Rusia în urma
Tratatului de la Paris din 1856 şi care la apus se
mărgineşte cu talvegul Prutului, iar la miazăzi
cu talvegul braţului Chiliei şi cu gura Stari
Stambulului. Insulele formând Delta Dunării,
precum şi insula Şerpilor, sandgiacul Tulcei,
cuprinzând districtele (cazas) Kilia, Sulina,
Mahmudie, Isaccea, Tulcea, Măcin, Babadag,
Hârşova, Kiustenge, Medgidie sunt întrupate
cu România. Principatul mai primeşte afară
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de aceasta ţinutul situat la sudul Dobrogei,
până la o linie care, plecând la răsărit de
Silistra, răspunde la Marea Neagră la miazăzi
de Mangalia. Linia graniţelor se va fixa la faţa
locului de Comisiunea Europeană instituită
pentru delimitarea Bulgariei. Cestiunea
împărţirii apelor şi a pescăriilor se va supune la
arbitrajul Comisiunii Europene a Dunării./…/
Pentru a mări garanţiile asigurate libertăţii de
navigaţie pe Dunăre, recunoscută ca fiind de
un interes european, înaltele părţi contractante
hotărăsc ca întăririle şi fortificaţiile ce se găsesc
pe tot cursul râului, de la Porţile de Fier până
la gurile lui, să fie rase şi să nu se mai poată
ridica altele noi. Nici un vas de război nu va
putea să plutească pe Dunăre, în josul Porţilor
de Fier, afară de vasele uşoare destinate pentru
poliţia fluvială şi pentru serviciul vamal.”3

Vasele staţionate ale puterilor la gurile
Dunării vor putea totuşi să se suie până la
Galaţi.
Comisia europeană a Dunării în
sânul căreia va fi reprezentată România,
este menţinută în funcţiile ei, pe care le va
exercita de acum înainte cu o desăvârşită
independenţă de autoritatea teritorială până
la Galaţi. Toate tratatele, aranjamentele,
actele şi hotărârile care privesc drepturile,
privilegiile, prerogativele şi îndatoririle sale
sunt confirmate. /…/
Regulamentele de navigaţie, de poliţie
fluvială şi supraveghere de la Porţile de Fier
până la Galaţi vor fi întocmite de Comisia
europeană cu asistenţa delegaţilor statelor
ţărmurene şi se vor pune în armonie cu acelea
care au fost făcute sau care vor fi edificate
pentru parcursul din jos de Galaţi. »4

Relaţiile internaţionale ale României în documente,
Bucureşti, editura Politică, 1971, p.435-436
3.

Arhivele Naţionale ale României, Independenţa
României în conştiinţa europeană, Bucureşti, Editura
Semne, 1997, p.205-206
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Dobrogea - un act de dreptate istorică
Anul 1878 este unul marcant în istoria politică şi socială a României. Este momentul intrării
ei în rândul statelor independente.
După Congresul de la Berlin, Dobrogea prezintă aspectul unui quadrilater neregulat. Ea
se limitează la est cu Marea Neagră, care îi scaldă ţărmul circa 220 km, apoi de la Hanlik până
la Staroe Stamboul (braţul Chiliei) la est şi nord Dunărea, care asigură un parcurs de 380-385
km de la Silistra la Staroe Staomboul, pentru a se scurge în Marea Neagră, prin cele trei braţe
principale care sunt Kilia, Sulina şi Sf.Gheorghe, la sud ea se separă de Bulgaria printr-o frontieră
imaginară care, plecând de la Silistra, ajunge la Hanlik, localitate situată la câţiva kilometri mai
jos de Mangalia.

Anul 1878 în calendarul noii provincii
10 aprilie
Invățătorul Ioan Oprișioreanu din
Râmnicu Vâlcea și funcționarul D.Budeanu,
adresează cereri către prefectul județului
Vâlcea pentru a fi trecuți pe tabelele care se
întocmeau în țară pentru a ocupa funcții
în Dobrogea. ”Credem, domnule prefect,
că suntem demni de a ocupa funcțiunea de
învățător”.7
Începând din 1878, un număr însemnat
de învăţători, refugiaţi din sudul Basarabiei,
reanexată Rusiei, căliţi de apostolatul făcut
deja acolo, şi-au început menirea lor de
misionari, în Dobrogea, în clădiri distruse,
fără bănci şi table, pentru a face să germineze,
în Dobrogea, învăţământul naţional modern.
„Atâta dragoste şi spirit de jertfă au pus în
munca lor aceşti pioneri, încât bătrânii satelor
le-au pomenit, multă vreme, numele cu un
respect apropiat de sfinţenie”8.
În 1878, în zona transdanubiană erau
câte 3 şcoli elementare în fiecare din cele 2
principale oraşe: Constanţa şi Tulcea, şi una
în fiecare din oraşele Sulina, Babadag, Măcin,
Isaccea, Medgidia, Hârşova.9

ianuarie
Războiul s-a terminat. In protocolul
de la Adrianopol, Ducele Nicolae stipula de
la început: “Independenţa României va fi
recunoscută şi i se va asigura o despăgubire
teritorială îndestulătoare”. Rusia îşi rezerva
dreptul de a da Dobrogea României în
schimbul părţii din Basarabia primită de la
Moldova în 1856.
19 februarie
În urma încheierii păcii de la San Stefano,
armatele române retrăgându-se în ţară,
oficiile poştale de campanie s-au desfiinţat.
Primii funcţionari care au trecut Dunărea au
fost cei poştali. S-au înfiinţat oficii telegrafopoştale la Tulcea, Sulina, Chilia, Mahmudia,
Isaccea, Măcin, Babadag, Constanţa, Hârşova,
Cernavoda, Ostrov, Medgidia, Caraomer.5
9 martie
Guvernatorul sangeacului Tulcea se
adresează prefecților în limba română cu o
circulară cuprinzând dispoziții referitoare la
măsurile ce urmează a fi întreprinse în cazul
turcilor și tătarilor reveniți în Dobrogea după
război.6

Dobrogea în arhivele românești, 1597-1989,
coordonator Virgil Coman, Editura Etnologică,
București, 2013,p.71.
8.
A. Rădulescu, I. Bitoleanu, Istoria Dobrogei, Ex
Ponto, 1998, p. 393.
9.
Grigore Dănescu, Dobrogea, Bucureşti,1903,p.125
7.

. Encicplopedia României, vol.lV, 1938, p.146
Dobrogea între medieval și modern, 1406-1918,
Constanța, Ex Ponto, 2008, coordonator Virgil Coman,
Carmen Dobrotă, Claudiu Turcitu, p.68
5
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18 iunie
Raportul agentului diplomatic al Serbiei
la Bucureşti, M.A.Petronievici, către ministrul
de externe al Serbiei:«În memoriul prezentat
Congresului de delegaţii români, Guvernul
român cere înainte de toate să fie menţinută
integritatea României, dar, mi se pare, a ştiut
dinainte că acest deziderat nu îi va fi satisfăcut.
De când s-a ridicat problema Basarabiei,
domnul Kogălniceanu mi-a spus, în mai multe
rânduri, că şi-a pierdut nădejdea, dar şi ieri,
mi-a spus adjunctul său, domnul Stătescu,
memoriul fiind înaintat deja şi hotărârile
congresului fiindu-i cunoscute: «Domnul a
dat, Domnul a luat ». Se doreşte a se constata
că România nu acceptă de bunăvoie să cedeze
Basarabia, ci doar se supune forţei. La fel,
puţini sunt aceia care speră că li se va îndeplini
dezideratul de neutralitate, ceea ce românii
au dorit de mult să le asigure Europa. Va fi
dificil să se interzică armatei ruse să treacă
prin România atâta timp cât durează ocuparea
Bulgariei. Asupra Deltei Dunării, românii
au avut încă înainte dreptul, căci conform
Tratatului de la Paris, acesta împreună cu
Basarabia trebuiau să îi revină României, nu
Turciei, dar dacă li se ia Basarabia poate că li
se va acorda Delta Dunării, numai pentru a nu
o deţine ruşii, şi nu în baza « titlului secular »
care nu ştiu dacă va fi luat în consideraţie la
congres. Compensarea cheltuielilor de război
le-a fost pusă în vedere de Tratatul de la San
Stefano şi ei speră, dacă nu altceva, măcar
acest lucru să se acorde. »10

unde se înalţă Trofeul lui Traian, unde fusese
exilat marele poet latin Ovidius şi pe care îl
stăpânise şi Mircea cel Bătrîn.
După 461 de ani de domnie străină
provincia revenea la Patria Mamă. Deşi operă
a celor şapte puteri europene (Franţa, Marea
Britanie, Austro-Ungaria, Rusia, Imperiul
Otoman, Germania şi Regatul Italiei), care au
negociat pe seama micilor state şi a României,
Tratatul de la Berlin a recunoscut o viaţă
independentă statului român. Congresul de
la Berlin, în ciuda unor condiţii nedrepte
formulate, a reprezentat consacrarea pe plan
internaţional a independenţei româneşti şi
intrarea cu drepturi depline a României în
concernul european.11
6 iulie, Tulcea
Se păstrează un tabel cu numele a 30
de localități din județul Tulcea abandonate în
timpul războiului din 1877-1878.12
23 iulie
Domnitorul Carol l îi scria tatălui său,
principele Anton de Hohenzolern: ”Teritoriile
de dincolo de Dunăre nu ne sunt date ca o
compensaţie pentru Basarabia; le luăm ca
despăgubire de război şi pentru că Europa
ni le-a dat din iniţiativa ei. Astfel am câştigat
foarte mult materialiceşte şi moraliceşte şi
nimeni nu ne poate refuza stima sa. Districtele,
pe care ni le-a dat congresul au un mare viitor;
sper că peste câţiva ani să le aduc într-o stare
înfloritoare. Populaţiunea de acolo se simte
foarte fericită să fie unită cu România şi mi-a şi
trimis adrese numeroase, la care n-am răspuns
până acum. La luarea în stăpânire a Dobrogei
voi da o proclamaţie şi poate chiar la toamnă
voi vizita această nouă ţară. Oraşele de la
Dunăre le cunosc; acum câţiva ani am fost primit
la Tulcea şi la Sulina cu mari demonstraţiuni.

1 iulie
Este semnat Tratatul de la Berlin şi prin el
se recunoaşte independenţa deplină a statului,
unirea Dobrogei şi a Deltei Dunării, străvechi
teritorii getice şi romane, cu România.
Se înfăptuia un act de dreptate istorică.
Dobrogea era un străvechi teritoriu getic,

11.
Ioan Bojan http://ziarulfaclia.ro/9-mai-1877proclamarea-independentei-romaniei-1877-1878/
12.
Dobrogea între medieval și modern, 1406-1918,
Constanța, Ex Ponto, 2008, coordonator Virgil Coman,
Carmen Dobrotă, Claudiu Turcitu, p.70

Arhivele Naţionale ale României, Independenţa
României în conştiinţa europeană, Bucureşti, Editura
Semne, 1997, p.206
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“Steaua Română”. Grigore Cobălcescu era la
acel timp o personalitate marcantă – geolog
şi paleontolog, întemeietorul şcolii româneşti
de geologie. După ce critică “sistema morală
pe care sunt clădite partidele ce vin unele
după altele la cârma ţării” arată necesitatea
realizării unor construcţii care să pună
în valoare bogăţiile Dobrogei. A sesizat
necesitatea construirii unui mare port la
Constanţa şi a indicat modul de proiectare a
digurilor portuare. A lansat ideea necesităţii
construirii unui pod peste Dunăre şi – demn
de menţionat – proiectul realizat mult mai
târziu de inginerul Anghel Saligny a fost
localizat chiar în zona propusă de Grigore
Cobălcescu14.
Despre Constanţa anului 1878 ne-a
lăsat mărturie și lt.col.Murgescu, însărcinat
să viziteze – la 2 august – porturile Dobrogei.

Constanţa e un port frumos, care ca şi calea
ferată până la Cernavoda, a fost construită
de o societate engleză. Sunt acolo instalaţiuni
pentru băi de mare şi câteva hoteluri bune.
Clima este sănătoasă. Mangalia este un sat mic
şi are însemnătate numai pentru că se poate
construi acolo un port excelent, apărat de
vânturile de la nord şi de la răsărit. La fixarea
frontierei vom căuta să ne apropiem cât mai
mult de Silistra, deoarece Dunărea nu e prea
lată acolo şi se poate mai lesne construi un
pod.”13
2 august
Interesul special pe care Grigore
Cobălcescu îl manifesta Constanţei se
materializează, într-o primă etapă, în articolul
cu titlul “Consideraţii asupra Dobrogei”,
publicat în numărul din august 1878 al revistei

Personalităţi româneşti ale ştiinţelor naturii şi tehnicii.
Dicţionar. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,
1982.

Seişanu, Romulus, Dobrogea, Editura ziarului
Adevărul, 1928, p. 183-184.
13
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Raportul militarului e sec: “Portul Kustenge
este format de o digă solidă despre nord, lungă
de 250 metri, şi despre sud cu o mică digă de
50 m, care împiedică clapotajul apelor în port;
pe mal, adică pe cheiul lung de 400 m despre
oraş şi pe diga cea mare se află drumul de fer
pe care vin vagoanele de încarcă bastimentele.
În acest port nu pot intra mai mult de
douăzeci bastimente mari şi acestea trebuie să
fie legate lângă diga cea mare şi lângă chei căci
numai aici se găseşte o adâncime de 20 picioare
de apă, pe când în mijlocul şi în partea digei
celei mici portul nu are decât 6 la 8 picioare
adâncime. Astfel dar, portul Kustenge nu este
decât un mic port pentru o încărcare limitată şi
trebuie ca bastimentele să vină la epoce fixe ca
să poată avea loc în port şi să încarce. Cu toată
micşorimea portului, exportul se face iarna
pe o scară întinsă, fiind facilitat de instalaţii
foarte practice ale Companiei drumului de
fer şi neputând intra la bastimente în Dunăre
[…]. Clădiri ale statului sunt: conacul şi şase
ochiuri magazii de piatră, care s-ar putea
transforma în cazarmă. La Kustenge trebuie să
avem un staţionar şi un căpitan de port militar,
cu un ajutor şi un scriitor”15.
Chiar şi aşa neînsemnat oraşul

Constanţa păstra aerul cosmopolit al
mozaicului etnic pe care-l adăpostea. Erau
în funcţiune în acel moment şase consulate:
austro-ungar, italian, rus, francez, englez şi
german.
La aceeași dată, inginerul englez John
Trevor Barkley, într-o scrisoare adresată
redactorului şef al ziarului „Românul”:
”Căldurile cele mai mari ale veriĭ de la Dunăre
sunt micşorate printr’un vânt dulce, care se
ridică de la mare în fiecare dimineaţă pe la
10 ore şi care aduce pe aripele lui răcorire şi
sănătate. Călătorul care pleacă de la Dunăre pe
o arşiţă năbuşitoare spre Constanţa, întâlneşte
această schimbare de temperatură răcoritoare
la o depărtare de vreo 10 kilometri de mare, şi
e cuprins instinctiv de un simţământ de bună
stare întăritoare care e atât de reală pe cât
de plăcută. La Constanţa, iarna e scurtă, dar
aspră; chiar şi marea e câte o dată acoperită cu
bucăţi de gheaţă, care plutesc în timp de câteva
zile pe suprafaţă, fără a face însă vreo predică
navigaţiuniĭ. Primăvara oferă un timp cum nu
se poate dori mai plăcut.
Numărul anilor care i-am petrecut acolo,
şi care m’au făcut foarte familiar cu Constanţa
şi cu Dobrogea, vor fi, cred, justificarea mea
pentru a căuta să contribui, într-un grad
foarte modest, şi prin mijlocirea preţioaselor

Arhiva Ministerului Apărării Naţionale, fond 948 RS,
secţia II informaţii, dosar 2/1882, 168-170.
15
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d-voastre coloane, la informaţiunile privitoare
în noua posesiune a României - informaţiuni
care pot fi de interes a fi răspândite tocmai în
acest moment.”16

este ostaşul…”19
11 octombrie
Cotidianul “Pressa” anunţa: ”În
urma voturilor Camerelor, armata va ocupa
Dobrogea, devenită din nou parte din corpul
României”.

14 septembrie
Versailles. Notă confidențială referitoare
la reintegrarea Dobrogei la statul român
în schimbul cedării sudului Basarabiei și
problema stabilirii frontierei în Dobrogea,
de la est de Silistra până la sud de Mangalia.
Autorul notei, agentul României la Paris.17

18 octombrie
La Brăila, consiliul local decide măsurile
organizatorice necesare desfășurării în bune
condiții a solemnității trecerii armatei române
în Dobrogea. Un arc de triumf la ambarcare
și un altul la Ghecet, iar strada Portului
începând de la Piața Sfinții Arhangheli până
în port primea cu același prilej numele ”Calea
Dobrogei”.20

26 septembrie
Multe consideraţii s-au făcut asupra
Dobrogei în toate lunile în care se pregătea
revenirea la țară! Presa consemna aproape
zilnic opinii, proiecte. În ”Steaua României”
scria Grigore Cobălcescu, în „Timpul”,
publicistul Mihai Eminescu. ”Gazeta de
Transilvania” în numărul din 26/14 septembrie
1878 propunea înfiinţarea în noua provincie a
unei facultăţi. Printre priorităţile propuse în
procesul de modernizare a provinciei revenite
acasă se afla, iată, o facultate. Era cu siguranţă,
reluarea propunerii făcute cu aproape trei
decenii în urmă de paşoptiştii români.18

3 noiembrie
O corespondenţă particulară a aceleiaşi
publicaţii direct din Tulcea: ”Românii se
întreg cu şaga. Atâta întârziere este de
nepriceput, mai cu seamă că toate interesele
suferă. Ce să fie oare? Prin jurnalele oficioase
nu găsim nimic, nu se vorbeşte de această
stranie tărăgănare a ocupării. Populaţia de
aici e cuprinsă ca de friguri, şi-ar fi în stare
să puie mână de la mână şi să transporte
trupele române până aici, numai să se decidă
odată să intre. Timpul s-a înseninat din nou,
şi s-a încălzit, se pare că şi cerul aşteaptă ca
înainte de a se acoperi de norii zăpezii să
vadă defilarea legiunilor române pe drumul
ce duce la mare, care de astăzi va trebui să fie
o ţintă constantă a stabilirii noastre. Lumea
speculantă este în mare mişcare aici, fiecare
vroind să întreprindă câte ceva cu norocoasa
venire a românilor în această localitate. Astfel
se proiectează aşezarea unei imprimerii
române, deschiderea unui stabiliment de
locantă şi cazin, deschiderea unei magazii
moderne de tot felul de papetărie pentru

8 octombrie
Mihai Eminescu, redactor la “Timpul,”
scria:”Mâine, duminică, e ziua hotărâtă
pentru intrarea trimfală a trupelor noastre în
Bucureşti. Într-adevăr, dacă este vreun organ
al naţiunii, care-n aceste vremuri triste, când
totul este ameninţat, să prezinte o privelişte
mai mândră şi mai întăritoare de suflet, e
organul puterii fizice a poporului românesc,
16
Stoica, Lascu, Mărturii de epocă privind istoria
Dobrogei (1878-1947), Vol. I (1878-1916), Muzeul de
Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, 1999, pag.
94-97
17
Dobrogea între medieval și modern, 1406-1918,
Constanța, Ex Ponto, 2008, coordonatori Virgil
Coman, Carmen Dobrotă, Claudiu Turcitu, p.72
18
Aurelia Lăpușan,Victor Ciupină, Ctitorii spirituale
dobrogene, Editura Doborgea, 2011,p.24.

Stoica Lascu, op. cit., pag. 74
Dobrogea între medieval și modern, 1406-1918,
Constanța, Ex Ponto, 2008, coordonator Virgil Coman,
Carmen Dobrotă, Claudiu Turcitu, p.74.
19
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necesitatea particularilor şi a autorităţilor.
Tânărul Franghia, un inteligent şi amabil
negustor, a luat această sarcină şi merită
toate laudele căci Tulcea e lipsită de multe
trebuincioase unui popor cult şi în progres(…)
De altminterea populaţia este veselă şi liniştea
şi ordinea domneşte pretutindenea. Cum
vedeţi, noi scriem corespondenţe, alţii fac
dări de seamă prin jurnale, discută unele acte
oficiale din localitate: se vorbeşte pe uliţe, în
cazinouri, se primesc orice fel de jurnale, şi cu
toate acestea nu se simte nici o constrângere,
nici un amestec, nici o ameninţare din partea
administraţiei ruse. Cât pe aci eram să laud
tactul, delicateţea, urbanitatea şefului ei.21 ”

Fiecare pânză, fiecare catarg era observat
în depărtare pe Dunăre de mulţimea ce se
adunase la port, aşteptând cu nerăbdare
sosirea comisiei române. Patru ceasuri lungi
trecură când veni ştirea de la administraţie
că comisiunea nu mai soseşte în acea zi dar a
doua zi joi va fi. Lumea se împrăştie mâhnită
şi fiecare se gândea cum va trece noaptea mai
iute pentru a sosi ziua de joi. Ieri, însă aceeaşi
zadarnică pregătire.(…)
7 noiembrie
Ofiţeri ai statului major englez fac în
zilele de 7 şi 15 noiembrie 1878 o recunoaştere
pentru a stabili graniţele provinciei nou alipite.
Comisia ajunge pe zona de frontieră dintre
Silistra şi Mangalia, fiind însoţită de ofiţeri
topografi însărcinaţi cu ridicarea planului
frontierei. Lucrările erau definitivate la sfârşitul
aceleiaşi luni la Constantinopol. În această
expediţie de recunoaştere s-a decis ca punctul
de sprijin al frontierei pe Marea Neagră să fie
la o movilă situată aproape la 1200 metri spre
sud de moara din Ilanlîc(Vama veche), între
două movile mai mici.22
Ministerul Justiţiei a decis întocmirea

4 noiembrie
Acelaşi
destoinic
corespondent
particular pentru “Pressa” transmitea din
Tulcea: ”Se răspândise miercuri vestea prin
oraş că soseşte vaporul român „“România” cu
comisiunea însărcinată de a primi în posesiune
Dobrogea. Toată lumea alergase la port de pe
la orele 1 post meridiane. Poliţia cu primarul
luase imediat măsuri de a se aşterne moloz la
port pentru astuparea gropilor şi a glodului.
Un covor se adusese pe podul debarcaderului.

M. Ionescu Dobrogeanu, Dobrogea în pragul
veacului al XX-lea, SOCECU, 1904, p.30
22.

. Stoica Lascu, op.cit., p.56.
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unui studiu amplu asupra organizării
judecătoreşti, al datinilor şi legilor Dobrogei.
S-a constituit o comisie guvernamentală
pentru a vedea la faţa locului realităţile
provinciei.

turcesc şi două case ale Căpităniei portului.24
13 noiembrie
București. Este semnat Decretul nr.
2533/1878 referitor la regulamentul de
împărțire și organizare administrativă a
Dobrogei.
”Carol I prin grația lui Dumnezeu și
voința națională domn al românilor la toți de
față și viitor sănătate.
Asupra raportului ministrului nostru
secretar de stat la Departamentul de Interne
sub nr.19695, având în vedere jurnalul
Consiliului nostru de Miniștri nr. 6 încheiat
în ședința din 13 noiembrie curent, având în
vedere voturile corpurilor legiuitoare de la 28
și 30 septembrie anul curent, am decretat și
decretăm ce urmează:
Regulament pentru împărțirea și
organizarea administrativă a Dobrogei.
Titlul I
Împărțirea Dobrogei în districte și plăși
Art.1: Teritoriul cuprins între Gurile
Dunării, ținutul Dobrogei și pământurile
învecinate, hotărâte la nord de talvegul brațului
Chilia, la sud prin linia de delimitare ce pleacă
de la Silistra și se oprește la Mangalia, se

11 noiembrie
A fost promulgat şi publicat un
regulament de administraţie publică asupra
organizării judecătoreşti, competenţei şi
procedurii autorităţilor din Dobrogea. Acesta
este primul regulament pentru organizarea
unor servicii publice în Dobrogea.23
În acest context a fost reorganizată şi
Căpitănia portului Constanţa la 28 noiembrie
1878. Cu siguranţă, este vorba despre o
refacere a autorităţii maritime în conformitate
cu legile româneşti, căci despre existenţa
căpităniei ca poliţie a navigaţiei sunt dovezi
anterioare acestei date.
La momentul luării Dobrogei de către
armata română, la Sulina, s-au predat cazarma
turcească ruinată, spitalul marinei otomane,
cazarma de pe stânga braţului Sulina, arestul
Documente privind istoria militară a poporului
român, iulie 1878-noiembrie 1882, Bucureşti, Editura
politică, 1978, p.72
23

Ionescu, M.D., Dobrogea în pragul veacului al XX
lea, 1904, Editura SOCECU, p.498
24
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Tulcea. Casa în care s-a semnat predarea administrației ruse către cea română

împarte în trei județe: județul Tulcea, județul
Kustengea și județul Silistra Nouă, având ca
reședințe ale autorităților superioare orașele
cu același nume.
Art. 2: Județul Tulcea se compune din
patru plăși: Tulcea, Sulina, Măcin și Babadag.
Plasa Tulcea cuprinde: toate satele din
fostul caimacamlîc, afară de Sarikioi. Mai
cuprinde: Isaccea, Niculițel, Telița și Celik
Dere ce făceau altădată parte din mudurlîkul
Isaccei și încă toate satele pendinte altădată de
mudurlîkul Mahmudiei.
Plasa Sulina cuprinde: orașul Sulina,
toate satele pendinte de vechea căimăcănie cu
același nume, precum și satele ce compuneau

fostul mudurlîk al Chiliei. I se adaugă Insula
Șerpilor.
Plasa Măcin cuprinde: orașul Măcin și
toate satele vechii căimăcămii cu același nume,
mai adăugându-se satele Geaferca, Taița,
Digliș-Monastir, Cocoș-Monastir și GiaferIslam, pendinte altădată de Isaccea.
Plasa Babadag cuprinde: orașul Babadag
și toate satele ce compuneau fostul caimacamlîc
cu același nume. I se adaugă satul Sarikioi.
Art. 3: Județul Kustenge se compune din
trei plăși: Kustenge, Hârșova și Mangalia.
Plasa Kustenge cuprinde toate satele
vechii căimăcămii cu același nume.
Plasa Hârșova cuprinde satul Hârșova și
19

toate satele fostului caimacamlîc.
Plasa Mangalia cuprinde orașul
Mangalia și toate satele vechii căimăcămii
cu același nume, până la hotarul dinspre
Principatul Bulgariei.
Art. 4: Județul Silistra Nouă se compune
din două plăși: Medgidia și Silistra Nouă.
Plasa Medgidia cuprinde orașul
Medgidia și toate satele caimacamlîkului de
altădată și Cernavoda, afară de Rasova.
Plasa Silistra Nouă cuprinde Rasova
și toate satele aflate în plășile Medgidia și
Mangalia de o parte, Dunărea și hotarul
dinspre Principatul Bulgariei de cealaltă.
Art. 5: În orașele Tulcea, Kustenge și
Rasova se înființează câte o poliție de clasa I.
Art. 6: În orașele și târgurile Chilia,
Mahmudia, Isaccea și Cernavoda se va înființa
câte o poliție de clasa a II-a.
Art. 7: Comisarii de poliție, subcomisarii
și tot personalul poliției externe în orașele unde
s-a hotărât a exista poliție, se va înființa după
trebuință în urma recomandărilor prefectului
de district către Ministerul de Interne.
Comuna
Art. 8: Fiecare sat formează o comună.
Art. 9: Comuna este administrată de
către primar, asistat de un consiliu compus
din patru persoane, locuitori stabiliți întrînsa, aleși de către consătenii lor, conform
obiceiurilor localității.

Art.12. Ca reprezentant al guvernului
central, el are la dispoziția sa, în limitele legii,
puterea publică.
Art. 13. El, în această calitate, are întâiul
pas la toate recepțiile, primește toate felicitările.
El observă mersul tuturor serviciilor și
părerile sale, când crede necesar, le supune la
aprecierile ministerului respectiv.
Art. 14. Toți funcționarii administrativi
și polițienești sunt sub ordinele sale.
Prefectul este obligat ca la fiecare 15
zile să raporteze ministerelor respective
îmbunătățirile și reformele ce crede necesar
a se introduce în legislația locală actuală, care
să înlesnească pe cât s-ar putea apropierea de
legislația generală a țării.
Astfel, școala, administrația comunală
și județeană, serviciul sanitar și drumurile
de comunicație vor face obiectul primelor
dispoziții la care prefectul va fi dator a da toată
serioasa sa solicitudine. Măsurile propuse și
adoptate de ministerele respective și aprobate
de domnitor, prefectul le va face cunoscute
populației prin ordonanță și le va executa
întocmai.
Art. 16. Ținta la care prefectul caută a
se sili să ajungă va fi legislația generală a țării.
Pentru a ajunge însă la aceasta este obligat a lua
măsuri prudente, lăsând timp populației locale
a se pătrunde de foloasele noilor reforme.
Art.17. În orice caz, prefectul este ținut
a nu trece peste legile generale ale țării. Este
lăsat la inteligența sa să nu aplice însă unele
părți care ar fi în contradicție cu deprinderile
și cu legislația locală.
Menținerea iubirii și a înfrățirii între
diferitele culte și naționalități, prin respectarea
datinilor și dogmelor fiecărui cult, va fi prima
preocupare a prefectului.
Locuitorii Dobrogei (ai României
Transdanubiene) fiind toți considerați ca
fii ai aceleiași Românii, toți se vor bucura
deopotrivă de aceleași îngrijiri și drepturi și
prefectul este însărcinat cu aceasta.
Art.18. Prefectul lucrează sub ordinele

Titlul II
Despre Prefect
Art.10. Prefectul în districtul său este
reprezentantul guvernului central. El are sub
îngrijirea și răspunderea sa ordinea publică
și prin urmare: garanția proprietății, a averii,
a onoarei, a libertății individului și ocrotirea
drepturilor libertății tuturor cultelor.
Art.11 Prefectul administrează districtul
său, deocamdată, după legile și obiceiurile
locale, dând tot ajutorul administrației,
întru executarea întocmai a regulamentelor
celorlalte ministere.
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directe ale ministrului de Interne, executând
în același timp ordinele tuturor celorlalți
miniștri în atribuțiile lor.
Art. 19. Prefectul este supus la toate
celelalte îndatoriri către diferitele ministere,
întocmai ca și ceilalți prefecți ai țării.

președinția primarului va căuta să împace
toate neînțelegerile dintre locuitorii comunei.
Are îndatorirea de a lua toate măsurile necesare
pentru prosperitatea intereselor generale
ale comunei. Este responsabil pentru orice
dezordine din cauza religiei. Va acorda egală
protecție tuturor cultelor. Va îngriji pentru
buna stare a școlii și a templelor religiei.
Art. 26: Prin mijloacele de care poate
dispune, Consiliul comunal va face ca străzile
și căile de comunicație de pe teritoriul comunei
să fie întreținute în condiții satisfăcătoare.
Art. 27: Primarul se va supune ordinelor
administratorului de plasă.
El va putea cere ajutorul forței publice
pentru restabilirea ordinii, în cazul când ar fi
tulburată în interiorul comunei.
Administratorul îl va putea suspenda
când el ar dovedi abateri de la îndatoririle sale.
Prefectul nu îl mai poate revoca.
Art. 28: Când se va constata că Consiliul
comunal nu corespunde îndatoririlor sale,
administratorul îi va suspenda exercițiul
autorității sale și va raporta prefectului care
poate dizolva consiliul și ordona altă alegere.
Art. 29: În comunele de reședință a
prefecturii, prefectul poate prezida adunarea
Consiliului comunal ori de câte ori va crede
de cuviință. Poate delega să-l înlocuiască pe
directorul prefecturii.
Art. 30: Alăturatul stat care fixează
numărul funcționarilor și apuntamentele lor,
se va aplica pentru Dobrogea până ce corpurile
legiuitoare vor organiza prin lege această parte
a României.
Art. 31: Ministrul nostru de Interne este
însărcinat cu executarea acestui decret.
Dat în București la 13 noiembrie 1878.
Carol nr. 253325

Despre administratorii de plăși
Art.20. Administratorii în circumscripția
încredințată lor au aceleași îndatoriri și
drepturi ca și prefectul.
Art.21. Administratorul lucrează sub
ordinele prefectului. El îi înlesnește toate
informațiile culese din localitate și prin
rapoarte săptămânale le supune la aprecierea
prefectului care apoi le studiază și le modifică
conform îndatoririlor sale.
Despre polițiști
Art. 22. Polițiștii sunt direct sub ordinele
prefectului și administrează poliția în limitele
legilor și obiceiurilor locale existente și
conform instrucțiunilor prefectului.
El are în subordinele sale toată poliția
locală.
Despre primarii de comune
Art. 23. Primarul este numit de către
perfect dintre cei cinci locuitori aleși ai
comunei.
Religia nu este un obstacol la numirea
primarului. Prefectul va căuta însă în alegere
a avea în vedere religia profesată de cel mai
mare număr.
Art. 24: Primarul, asistat de consilieri,
îngrijește și ia măsurile cuvenite pentru poliția
rurală, pentru paza bunei ordini și liniști între
locuitori și pentru îndeplinirea ordinelor ce
le-ar primi de la autoritatea superioară.
În caz de crime sau delicte, el urmărește
și descoperă pe autorii lor până la sosirea
administratorului de plasă, căruia îi va fi făcut
cunoscută îndată comiterea faptei.
El îl va înștiința întotdeauna pe
administratorul de plasă despre orice tulburare
sau neorânduială întâmplată între locuitori.
Art. 25: Consiliul comunal sub

14 noiembrie, Tulcea
În dimineața zilei de 14 noiembrie 1878
S.A.N.I.C., fond Ministerul de Interne, Diviziunea
Administrativă, dosar 265/1878, f. 7.
25
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îndreptat spre port.
Aici, la Brăila, regele a dat acea
proclamaţie bine cunoscută:”Ostaşi, Marile
puteri Europene, prin Tratatul din Berlin,
au unit România cu Dobrogea, posesiunea
vechilor noştri domni. Astăzi, voi puneţi
piciorul pe acest pământ care revine ţării
române. Voi nu intraţi în Dobrogea ca
cuceritori, ci intraţi ca amici, ca fraţi ai unor
locuitori care de acum sunt concetăţenii
vostri.”
La prânz Regele se ambarcă pe
bastimentul “Ştefan cel Mare”. Încă de
dimineaţă pavilionul român fâlfâia pe
malul drept al Dunării, unde se instalase un
birou telegrafic şi unde un numeros public
dobrogean, musulmani, bulgari şi români, cu
toată întunecimea şi umezeala atmosferică
acoperită de nori şi ceaţă, aşteptau cu
nerăbdare trecerea trupelor.
Domnul asistă astfel la îmbarcarea şi

principele Carol I, după ce a călătorit o noapte
întreagă, a ajuns la Brăila. Era însoţit de Carol
Davilla, inspector şef, medic, de colonelul
adjutant Fălcoianu, din corpul de stat major,
locotenet Filitis, de prefecţii Capitalei şi
ai districtului Ilfov. Acolo a fost primit de
Ion C. Brătianu, generalul G. Angelescu –
comandandul Diviziei militare ce urma să intre
în Dobrogea, prefectul județului, primarul
Brăilei și consilieri locali și de un mare număr
de cetățeni ai orașului.
Au fost organizate mai multe festivităţi.
S-au ţinut discursuri, iar Episcopul Mechidesec
al Dunării de Jos a oficiat un Te Deum în faţa
unui altar improvizat. Prinţul Carol a defilat
în fruntea trupelor prin mulţimea care arunca
flori. Apoi, trupele române reprezentate de
regimentele 4, 5 şi 7, un regiment de artilerie
şi Regimentul 2 Roşiori, comandate de
generalul Gheorghe Anghelescu, cel care avea
să conducă prima divizie a Dobrogei, s-au
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transbordarea celor dintâi trupe ce treceau în
Dobrogea: la ora 1 după amiază un detaşament
de roşiori, o companie de vânători, o baterie
de artilerie şi regimentul 5 de infanterie de
linie se aflau trecuţi pe malul drept şi la acea
oră bastimentul “Ştefan cel Mare” se puse în
mers către acel ţărm. Ajuns acolo Alteţa sa
regală ură călătorie bună trupelor care cu
drapele desfăşurate şi intonând Imnul naţional
salutară cu cel mai viu entuziasm pe iubitul lor
suveran.
Un român transilvănean, Boambă,
a urat bun venit primelor trupe româneşti
venite să ia în stăpânire noua provincie
românească oferind tradiţionala pâine şi sare
şi încununând drapele lor cu flori.26
14 noiembrie, Tulcea
Patru arcuri de triumf, pancarte, drapele
tricolor peste tot. Emtuziasm general.
De altfel, Tulcea este pentru puţin timp
capitala Dobrogei.
De la Ghecet, Carol I s-a întors în
Capitală pentru a deschide întrunirea
Corpurilor Legiuitoare. 27

16 noiembrie
Prefectura județului raporta Ministerului
de Interne că în orașul Constanța exista un
local de școală, dar că acesta servea încă de
spital militar, iar cetățenii orașului manifestau
dorința de a se înființa și o școală de fete.
În 1878 în zona transdanubiană erau
câte 3 şcoli elementare în fiecare din cele 2
principale oraşe: Constanţa şi Tulcea, şi una
în fiecare din oraşele Sulina, Babadag, Măcin,
Isaccea, Medgidia, Hârşova.28

Mihail Kogălniceanu a redactat apoi
textul Proclamaţiei domneşti adresată
băştinaşilor în limbile română, turcă, greacă şi
bulgară.
S-a constituit o comisie guvernamentală
pentru a stabili la faţa locului realităţile
provinciei. G. Cantacuzino, secretar general al
Ministerului de Finanţe, M. Poenaru Bordea,
secretar general al Ministerului de Justiţie,
Remus Opreanu, primul prefect al Dobrogei,
au vizitat oraşele Tulcea, Babadag, Sulina,
Kustenge, Mangalia, Cernavodă.

23 noiembrie
Constanţa a fost luată în posesiune
română la 23 noiembrie. Ziarul ”Românul”
scria:”Ilustraţia de astă-noapte a fost
strălucită. Nenumărate stindarde şi lampioane
împodobeau străzile, astfel că oricine ar fi
putut crede că se află la Bucureşti în zilele de
sărbători naţionale. Entuziasmul a fost cu atât
mai mare deoarece serbarea s-a făcut într-un

26.

Georgescu, Ioan, Români transilvăneni în Dobrogea în
Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, 1918-1928,
vol.l,Editura Cultura Naţională,1929, p.615

Valentin Ciorbea, Dobrogea 1878-2008, Orizonturi
deschise de mandatul European, Ex Ponto, 2008, p.
790.
27.

. Grigore Dănescu, Dobrogea, Bucureşti,1903,p.125
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mod spontan şi absolut liber. O manifestaţie
impunătoare s-a făcut din partea coloniei
elene. Pe la orele cinci seara o mare mulţime de
elevi veniră cu muzica militară rusă dinaintea
reşedinţei prefectului şi în timpul de o oră
muzica nu a încetat de a cânta diferite marşuri
de bucurie. În acelaşi timp răsunau strigări
entuziaste pentru îndelunga viaţă a MMLL
Regale, domnitorul şi doamna românilor.
Cortegiul a pornit apoi spre piaţa principală
a oraşului, unde se ridicase un frumos arc
de triumf cu portretul domnitorului şi cu o
inspecţie patriotică, dedicată de elenii din
Constanţa fraţilor lor români. Manifestaţia a
durat până târziu noaptea. Colonia armeană
şi celelelate asemenea au contribuit a mări
veselia generală.
Casele consulilor erau asemenea frumos
iluminate, erau străzile pline de lume, în haine
de sărbătoare. Nu se poate descrie această
incomparabilă serbare, datorită în cea mai
mare parte coloniei elene, dar la care a luat
parte toată populaţia. Toate acestea s-au făcut
fiind prezentă singura autoritate română civilă,
găsindu-se oraşul în cea mai deplină ordine”.

În locuinţa mea am avut un chiriaş
cu camera mobilată, pe Ion Bănescu, încă
neînsurat, şi apoi succesiv, de sezon, pe
mitropolitul primat Iosif Nanian, apoi familia
lui Emil Costinescu(…)
Peste drum de locuinţa mea era cimitirul
turcesc, unde mai pe urmă s-a construit
Catedrala, actuala biserică episcopală.
23 noiembrie
”Noi, prefectul Remus Opreanu,
prefectul judeţului Kustenge, şi colonel din
garda imperială de Brandemburg, în urma
telegramei primită şi autorizaţiei dată atât de
guvernul român cât şi de cel rus de a se lua
în posesiunea de stat a Dobrogei de către
autoritatea română întrunindu-se în localul
prefecturii din Constanţa am procedat la
predarea dosarelor şi actelor aflate în arhiva
comunei Constanţa şi drept rezultat am
format două asemenea procese verbale şi
două inventare în care se vor trece dosarele şi
actele comunei, afară de acelea care nu privesc
direct la interesele localităţii şi care se socotesc
necesare în încheirea socotelilor de către
curtea de conturi rusă.”29
Ce a predat administraţia rusă cele
româneşti la Constanţa? Patru registre, două
dosare, câteva recipise de bani, iar în inventar
mai erau trecute nouă clădiri: prefectura,
vama, închisoarea, trei prăvălii, o moară,
grădina publică Beredie şi un spital. Iar
spitalul comunei avea în dotare 30 cămăşi, 26
pantaloni, 33 prosoape, feţe pernă, ciorapi de
lînă, 37, pături 24, saltele de pat - 6 perne de
paie-29, plăpumi 4, mese 24, o baie de corp şi
o baie de şezut.

Noul prefect de Constanţa fusese numit
Remus Opreanu.
Un funcţionar român sosit în Dobrogea,
printre primii, este George Auneanu. El scrie
mai târziu în “Amintriri asupra trecutului
Kustenge-Constanţa, 19 noiembrie - 23
noiembrie 1878: ”În calitatea mea de
controlor fiscal pe lângă Caseria Generală de
Kustenge, până la constituirea autorităţilor,
am făcut cunoştinţă în primul rând cu George
Contogiorgi, fostul socru al defunctului Petre
Grigorescu, un bătrân venerat şi savant, fost
profesor şi bun cunoscător al limbilor greacă
(elină), latină, engleză şi turcă, declamândumi chiar la prima cunoştinţă în latineşte pe
Dante Alighieri. De asemenea şi pe fiul său
Dionisie Contogiorgi, tot un intelectual,
profesor de greacă, latină, franceză şi engleză,
care a devenit funcţionar public(…)

noiembrie, Sulina
Povesteşte Francisc Doja:„În toamna
anului 1878, când a venit stăpânirea
românească, ţin minte foarte bine, nu erau
decât trei străzi, care au şi primit botezul
Marin Stanciu, Din tezaurul documentar dobrogean,
1988,p.58.
29
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cuvenit împrejurărilor politice schimbate:
cea dintâi, stradă principală, s-a numit Carol
I; cea de-a doua s-a numit Elisabeta; iar cea
de-a treia, Victoria – numiri care se păstrează
şi astăzi. Atunci abia erau 48 de case în toată
Sulina; prăvălii nu se găseau decât în strada
Carol. Oraşul nu putea să aibă lăţime mai
mare de 285 metri.
Ce bucurie mare era la Sulina şi în
întreaga Dobroge, când cu schimbarea
stăpânirii turceşti! Toţi aveau convingerea că
au scăpat de cea mai mare nenorocire, care i-a
ţinut atâtea sute de ani în robie, în sărăcie, în
neştiinţă, în primejdia neîncetată a vieţii şi a
avutului lor. De aceea vedeai, pe lângă steagul
alb al păcii, arborate şi steguleţele diferitelor
naţionalităţi şi peste toate steagul cel mare al
noilor stăpânitori: steagul românesc.
Personalul internaţional al Comisiunii
Europene a Dunării nu-şi putea ascunde nici
el bucuria şi, odată cu strigătele de bucurie ale
băştinaşilor, se auzeau şi sonorele aclamaţii:
„Vive la Roumanie!”; „Evviva la Rumania!”.
Şi bucuria noastră n-a fost deşartă. Ea
s-a dovedit deplin întemeiată.
Noua stăpânire românească s-a apucat
îndată de lucru.”30

La data luării în stăpânire de către
autoritatea română a Dobrogei, populaţia
acestui ţinut era de 147.000 suflete, cu o
densitate de 9 locuitori pe kmp. La sfârşitul
anului 1900 cifra populaţiei a crescut la
263.000 suflete, ceea ce reprezintă 17 locuitori
pe kmp. Dar, estimau specialiştii începutului
de secol, Dobrogea poate asigura hrană pentru
circa 900.000 locuitori. Dacă din întreaga
suprafaţă a provinciei se scade cea ocupată de
vetrele satelor, bălţi, drumuri, cariere şi păduri
rămân 1.092.000 ha teren arabil.32
noiembrie, Constanța
Printre primele măsuri luate de tânăra
administraţie locală se numără iluminatul
portului şi al oraşului cu lămpi.
La 7 martie 1879 printre antreprenorii
care contribuiau cu diferite venituri la bugetul
comunal figurau şi Alexandru Logoride, care
asigura “iluminatu a 30 felinare pe 5½ luni”
şi Garabet Marcarian, “iluminatu a 50 felinare
pe an”. Pentru această îndeletnicire ei plăteau
Primăriei 1.188 lei şi , respectiv, 4.000 lei33.
noiembrie
Este numit director de prefectură la
Silistra Nouă poetul Alexandru Macedonski.
În scurt timp județul de desființează și
Macedonski este numit administrator al plasei
Sulina, unde rămâne 18 luni. Aici scrie proza
O noapte la Sulina.34

26 noiembrie
“Administrativ,
Dobrogea
va
fi
cunoscută d’aci înainte sub numele de
România transdanubiană. Ea va fi împărţită în
trei judeţe, cuprinzând fiecare câte o prefectură
şi un oarecare număr de subprefecturi. Se vor
instala într’nsa nouă tribunale: 2 de întâia clasă,
dintre care unul va avea scaunul la Tulcea, şi
celălalt la Kiustenge: şapte de a doua clasă, care
vor avea reşedinţele la Sulina, Măcin, Babadag,
Hârşova, Mangalia, Medgidie şi Rasova”.31

La momentul reunirii Dobrogei cu
România erau în regiune două biserici creştine
şi doi preoţi la Constanţa, 7 biserici şi 7 preoţi
la Medgidia, 10 biserici şi 9 preoţi la Silistra
Nouă, 7 biserici şi 11 preoţi la Hârşova, 2
biserici şi un preot la Mangalia, 2 biserici şi 40
preoţi la Tulcea - aici funcţiona şi mănăstirea
Ionescu, M.D., Dobrogea în pragul veacului al XXlea, op.cit, pag 929-930
33
Din tezaurul documentar dobrogean. Constanţa,
1988, p.64.
34
Personalia, dicționar biobibliografic, Editura Ex
Ponto, 2000,p.112
32
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Analele Dobrogei – revista societăţii culturale dobrogene,
anul VIII, 1927

31

Pressa, Xl, nr.261, 26 noiembrie 1878, p.1
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Cocoşu. La Babadag, Sulina şi Măcin erau de
asemenea mai multe biserici deservite de 150
preoţi, 4 diaconi şi 117 cântăreţi.35

care trebuie terminat cu puțină cheltuială,
poate fi repede ocupat. În alte sate nu sunt
școale. Vom face însă negreșit când ne vom
organiza definitiv adică în curând”. Prefect
Remus Opreanu.36

2 decembrie, Constanța
Telegramă. ”Domnului ministru de
interne București. Răspund adresei 19999.
Hârșova are local de școală de piatră cu patru
camere și magazie pentru lemne, învelit cu
olane, ferestrele și un perete înăuntru stricat.
Școala aceasta aparține comunității turce,
poate fi considerată publică. În comuna
Varoșiu, considerată suburbia Hârșovei
și locuită de români, este școală care
funcționează cu 2 camere încăpătoare, 100
elevi, are necesitate de mici reparații și o sobă
a învățătorului ei român: școala frecventă de
30 de elevi. Comuna Topalu fără școală. Alte
școale în plasa Hârșovei nu sunt. În orașul
Kustenge este local de școală publică ocupat
actual de spital rusesc, cuprins de un salon
mare încăpător 100 până la 150 elevi; alte trei
comune se află în stare mediocră.
În orașul Mangalia este local de școală

4 decembrie
În şedinţa Adunării Deputaţilor guvernul
a prezentat un proiect de lege privind unirea
căilor ferate. Adunarea l-a admis şi după o
oarecare rezistenţă şi Senatul l-a adoptat.
Primul obiectiv de îndeplinit era alegerea
locului unde să se construiască podul peste
Dunăre. Barkley şi vestitul inginer Hartley
socoteau că cel mai indicat loc ar fi punctul
Cernavodă. Această idee a fost însuşită şi de
inginerul A. Călinescu, care la cele două linii
proiectate (Bucureşti – Urziceni – Slobozia –
Cernavodă şi Urziceni – Buzău), a mai propus
pentru dezvoltarea economică a Dobrogei şi
calea ferată Constanţa - Galaţi, printr-un tunel
pe sub Dunăre.37

. Marin Stanciu, Din tezaurul documentar dobr
ogean, 1988, p.58.
37
. Diana, Anna Maria, Lungu, Georgeta, Construirea
şi răscumpărarea liniei ferate Constanţa – Cernavodă
Pontica, XX, 1987, p.267 - 270
36

Al.Arbore, Le Dobroudja, Editura Academiei, 1938,
p. 675.
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Monumentul comemorativ al reîntregirii Dobrogei; Tulcea, Agenția Austriacă Danubiană
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Mesajul domnesc adresat sesiunii
ordinare a Corpurilor legiuitoare a fost
clar:„Grabnica unire a sistemului căilor noastre
ferate cu calea ferată Cernavodă – Kustendje
este imperios reclamată de interesele noastre
politice şi comerciale. Ministerul va supune
maturei dvs. chibzuiri cuvenitul proiect de
lege întru aceasta”.38

teritoriul României transdanubiene.”39

5 decembrie
Mihail Kogălniceanu, ministru de
externe, trimite prințului Carol o telegramă
în limba franceză prin care îl înștiințează că
a fost instalată administrația românească în
Dobrogea. ”Anunț respectuos pe Alteța sa că
astăzi joi, la orele 10, funcționarii Suveranului
României și-au început activitatea în
Dobrogea și ultima rezistență a autorităților
ruso-bulgare a cedat. Noi vom lua în mod egal
astăzi activitatea birourilor de telegraf din tot

6 decembrie
I.C.Brătianu în ședința Senatului:”(...)
Prin urmare, vedeți domnilor, că este de
un interes german și nu numai german, ci
european – nu mai vorbesc de Austria, fiindcă
Europa întreagă se interesează de libertatea
Gurilor Dunării – ca noi să avem în posesiune
Gurile Dunării, impunându-ne Dobrogea.
Socotiți că a fost concesiune care a făcut-o
Rusia? Nicidecum! Dovada este că – după cum
zice francezul – deget cu deget ne-a disputat
de a nu ne întinde în Dobrogea, de a nu lua
un teritoriu mai însemnat. Ni s-a impus dară
Dobrogea de Europa (...) din cauza interesului
european la Gurile Dunării. Domnilor, nu se
impune unei națiuni daruri de către Europa,
decât atunci când este un interes al său; ne-a
dat Dobrogea fiindcă ne-a văzut că suntem o

Arhiva istorică a MAE, România, vol.57, 1861-1880,
fond Porturi, p.234

. Dobrogea între medieval și modern, 1406-1918,
Constanța, Ex Ponto, 2008, coordonator Virgil Coman,
Carmen Dobrotă, Claudiu Turcitu, p.79.
39
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națiune bărbată, o națiune plină de vigoare,
o națiune bine distinsă, care are caracterul
ei propriu deosebit de celelalte națiuni din
Orient – iată de ce ne-a dat Dobrogea. Ne-a
dat-o fiindcă este în interesul Europei ca Gurile
Dunării să fie în mâinile unui popor care să
asigure libertatea Dunării. Și dovada despre
aceasta este că dacă nu se interesa de Gurile
Dunării, apoi perpetua și creștea drepturile
Comisiei Europene a Dunării? Apoi întindea
hotarele Dunării (Comisiei Europene a
Dunării, n.n.) până la Galați? Prin urmare toate
faptele vă dovedesc că nu numai Germania, ci
Europa întreagă vede interesul acesta mare,
cum orice om își dă puțină osteneală vede
aceasta, fără să vă mai spună Europa că Gurile
Dunării sunt de interes european!”40

Măcin, Simion Teodorescu, licențiat în drept
al Facultății din Paris.43
14-18 noimebrie
La Tulcea, Măcin, Babadag, Hârșova,
Medgidia și Constanța au avut loc manifestații
publice solemne, cu participarea a mii de
bulgari, greci, armeni și evrei. În aceste zile
toate comunitățile naționalităților au adresat
guvernului României telegrame de felicitare,
exprimându-și adeziunea față de actul istoric
la care au luat parte, cât și credința sinceră
pentru noua lor patrie.”44
14 decembrie
Primul consiliu comunal avându-l
primar pe Antonio Alexandridi aprobă
extinderea numărului de lămpi stradale cu
încă 30.45

12 decembrie, Constanța
Se alege consiliul comunal Kiustenge
constituit din Remus Opreanu, prefect,
Antonio Alexandridi, Basilio Gombo, Ali
Cadâr Efendi, Hafus Regep Efendi, Bohor Seni,
consilieri, reprezentanţi ai naţionalităţilor ce
locuiau în oraş.41
”Membrii consiliului comunal dupe
deliberațiunile și chibzuințele ținute înaintea
noastră au organizat și compus cancelaria
comunei din un casier, un perceptor, posturi în
care sunt numiți dnii Dionisie Contogiorgi și
Vasile Iordanovici, secretar dl Chirciu Banu și
scriitor Eugeniu Cosmiadi. Aceste persoane se
vor invita de îndată la post și a intra în lucrarea
funcțiunilor ce li se încredințează, după ce vor
depune legiuitul jurământ.”42

14 decembrie
John Trevor Barkley, inginer englez,
unul dintre cei mai importanţi industriaşi
ai Marii Britanii, scria redactorului şef de la
“Românul” despre importanţa încorporării
Dobrogei la ţară:”Încorporarea Dobrogei
la România e destinată din două puncte de
vedere a exercita o influenţă foarte însemnată
asupra viitorului României, adică atât din
punctul de vedere politic, cât şi din celu
comercial, pe de-o parte dezvoltând repede
resursele sale materiale, iar pe de altă parte
punând-o în legătură directă printr-un port
naţional cu marile naţiuni maritime ale
lumii./…/Ținutul de prinprejurul/Constanţei/
constă din un şes fără arbori, este roditor dar
nu are apă. Din fericire, spre miazănoapte de
Constanţa şi foarte aproape de oraş e un lac cu

decembrie, Măcin
Prin Decretul 2519 semnat de Regele
Carol, este numit ca administrator la Plasa

43
Niculae Mureșanu, De la Arrubium prin Vicina la
Măcin,Editura Efoconet, București, 2002,p.87.
44.
Ion Bitoleanu, Unirea Dobrogei cu România,
Manifestări ale dreptului de autodeterminare în
momentul revenirii Dobrogei în cadrul statal
românesc, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Constanța, p.109.
45
Boncu, Constantin, Boncu Natalia, Istoria petrolului
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Dan Arhire, Dobrogea, cheia de boltă, Tulcea, 2010,
Editura Dobrogea, Constanța, p.31
41
. Arhivele naţionale, Direcţia judeţeană Constanţa,
fond Primăria Constanţa, dosar 1/1878, fila 35
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1988, p.59.
40

28

apă dulce, având o lungime şi o lăţime de mai
mulţi kilometri, de unde pe timpul romanilor
se aducea printr-un apeduct apa trebuincioasă
pentru alimentarea însemnatei cetăţi Tomi,
care la acea epocă ocupa tărâmul pe care se
află astăzi Constanţa. Ştiinţa modernă n-ar afla
nici o greutate pentru a reînnoi un procedeu
analog cu puţine cheltuieli şi cu rezultate cu
mult superioare. Nivelul înălţimii de unde ar
trebui să pornească apa nu numai pentru a
alimenta Constanţa dar şi pentru irigaţiunea
împrejurimilor, are o înălţime de vreo 6o metri.
Cu astfel de abundenţă de apă schimbarea
ce s-ar face în aspectul districtului de prin
prejurimi ar putea fi înţeleasă de cei care au
fost martorii unor asemenea efecte, produse
prin operaţiuni analoage în alte locuri, cum
de exemplu în Indii şi în Italia./…/Formaţia
geologică a ţării între Dunăre şi Constanţa este
terţiară: ea aparţine acelei subdiviziuni care,
printr-o stranie coincidenţă distruge bazinul
Londra-Paris. Creta, piatra de var şi nisipul
verde din acele locuri se găsesc în Dobrogea.
Nesfârşitele cariere de piatră de la Cernavoda
sunt întocmai ca acelea care se-ntrebuinţează
la Paris”46.

un pichet de soldaţi de la cazarma oraşului.47”
Anul următor va fi elaborat
Regulamentul Poliţiei porturilor şi malurilor
dunărene, şi este reactivată Căpitănia portului
Cernavoda, ca instituţie specializată a statului,
aparţinând Ministerului Afacerilor Străine, cu
scopul supravegherii şi controlului navelor sub
pavilion român şi străin, aflate în navigaţie,
staţionare şi sub operaţiuni de încărcaredescărcare.48
15 decembrie, Constanța
Domnului Căpitan al Portului Kiustenge.
”Spre răspuns la adresa dv cu nr.11 am onoarea
a vă informa că Primăria a crezut de datoria sa
fără a călca prerogativele dv faţă cu onorabilul
Ministeriu de Externe şi v-a recomandat pe
doctorul Comunei, dl dr.P. Petrovici, fiindcă
până când Consiliul sanitar superior va
lua măsuri generale pentru organizaţiunea
serviciului medical în Dobrogea am credinţa
de datoria noastră spre a lua măsuri cuvenite
ca să se poată efectua serviciul medical în
acest oraş cât s-ar putea mai corect şi în mod
mai legal.
Prin urmare, legalitatea şi grija pentru
interesele concetăţenilor şi a particularilor
ne-a condus de a vă recomanda pe dr.
oraşului, iar nicidecum alte consideraţiuni,
şi recomandaţia aceasta am făcut cu atât mai
mult cu cât am văzut că se conformă tocmai cu
obiceiurile cele vechi.
Totodată, vă facem cunoscut, dle căpitan,
că spre a evita o corespondenţă sterilă şi puţin
folositoare am adresat şi către dl Prefect local
spre a regula această chestiune”.49

decembrie, Cernavoda
Cernavoda era la acea dată singurul
port cu o oarecare modernizare, avea silozuri
exploatate de compania englezească ce
construise calea ferată, „magaziile din piatră
erau prevăzute cu un sistem rudimentar de
elevatoare, unde se depozitau cerealele aduse
cu şlepurile pe Dunăre - cereale care erau apoi
transportate cu ajutorul unor vagonete fiind
vărsate în vagoanele speciale care le aduceau
la Constanţa. Exista apoi un debarcader la
Dunăre, construit de Compania Lloyd ale cărei
vapoare făceau escală la Cernavoda de două
ori pe săptămână, de a cărui pază se îngrijea

Negulescu, Aurelian, Dobrogea şi marina. În
Dobrogea, cincizeci de ani de veaţă românească,
Bucureşti, Cultura Naţională, 1928,p.361
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Hărți ale Dobrogei la 1878

Remus Opreanu, prefect
“Sate bogate și prospere altădată
dispăruseră, sau nu mai rămâneau dintr’însele
decât ziduri dărâmate. Ce erau Agar-Memet,
Sarai, Muslui, Siriu, etc, spre nordul liniei
ferate; Ilanlâc, Hoscadin, Daulkioi, spre
frontieră; Tusla, Mahmut-Cuius, Idriscuius,
etc., mai în centrul județului, ca să nu numesc
decât satele mai importante. Grămezi de ruine.
Câmpurile asemenea, în cea mai mare parte
pustii. Ce erau Mangalia, Medgidia, Hârșova,
Constanța chiar, în cartierele ocupate altădată
de populația mahometană? Știți toți, căci
urmele unui timp plin de nenorociri nu s’au
șters încă cu desăvârșire. Teatrul ultimului
resbel nu fusese în Dobrogea. Lupte mari nu
s’au dat în aceste locuri. Dar urile și pasiunile
de tot felul se deslănțuiseră. Autoritate care să
pună frâu răului nu era. Dar mai este autoritate
legală când urii este dat cuvântul? Setea de
răzbunare, aviditatea fieroasă a câștigului cu
orice preț, fanatismul superstițios produseseră

acea stare de lucruri, care, încă de la primii
pași ne impunea o imensă grijă și o excesivă
responsabilitate”.
“Deabia ne instalaserăm și cete
numeroase de locuitori veneau și, nu ne
cereau, dar ne implorau cu lacrimi siguranța
vieții cel puțin. Câte vite mai rămăseseră din
resbel, tâlharii se duceau armați în bande și
le luau de unde le găseau ca avere proprie a
lor. Forța publică organizată pentru a face să
se respecte, conform legii naturale, dacă nu
vreunei legi civile, viața și averea, nu se vedea.
Fiecare era lăsat la sate, în voia soartei și
propriilor sale mijloace de apărare. Dar aceste
mijloace erau nule. Populația musulmană, mai
cu seamă, câtă nu fugise sau se întorsese în
urma păcii, era fără curaj, fără moral, părăsite
destinului ei, destin care atunci era plin de zile
negre pentru dânsa. Resbelul ruinase aproape
cu desăvârșire populațiunea turcă; celei tătare
îi lăsase foarte puțin; iar dintre satele române,
multe ca Rasova, Vlahkioi, Aliman, vedeau
30

17 decembrie
Prefectul Remus Opreanu cere
Ministerului de Interne aplicarea legii
județene și comunale în Dobrogea începând
cu 1 ianuarie 1881.”Legea județeană și
comunală a țării suntem de opiniune a fi și
a României transdanubiene. O restricțiune
trebuie numai făcută. Să se aplice peste doi
ani, adică la 1 ianuarie 1881. Până atunci
aducem populațiunea în stare de a înțelege
și primi cu satisfacțiune aceste binefăcătoare
instituțiuni liberale. În acest timp
regulamentul administrativ să fie în vigoare,
atribuțiile consiliului județean să le însușească
prefectul, iar consiliile comunale vor lucra din
ce în ce mai mult conform dispozițiunilor legii
comunale”.52

revenind timpul de muncă liniștită, fără o vită
în bătătură”.50
16 decembrie
Costache Petrescu, care figura în lista
cadrelor corpului didactic din România a fost
numit institutor şi director la şcoala primară
din Constanţa având ca singur ajutor pe Seic
Isleam, numit tot atunci pentru limba turcă.
El inaugurează prima şcoală românească din
Constanţa în prezenţa prefectului şi a celorlalţi
reprezentanţi ai autorităţii.
În anul următor el a înfiinţat din propria
iniţiativă o şcoală de adulţi după modelul celei
de la Silistra, în localul comunei de pe strada
Traian, unde mai târziu s-a mutat Pompieria
şi apoi Primăria şi unde apoi a funcţionat
serviciul sanitar al comunei. Acolo dascălul
Costache, în 1880, şi 1881, făcea cursuri
noaptea cu tineri şi bărbaţi de toate neamurile,
după ce peste zi mai dădea şi lecţii de limba
română la şcoala comunităţii bulgare.51

20 decembrie
Sunt predate către Primăria Constanța
actele și registrele primite de la fostul Guvern
Imperial Rus privitoare la interesele comunei
acestui oraș: un registru pentru venituri, unul
pentru cheltuieli, două registre a souche de
recipise, un compt de venituri și cheltuieli pe

. Emanoil Bucuţa, Cincizeci de ani de veaţă
românească, Bucureşti, Cultura naţională, 1928, p.720
51
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50
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timp de la 1 octombrie până la 23 noiembrie,
un dosar de compturile comunale de 32 de
file, un opis relativ la actele de mai sus, recipisa
nr.1 a casieriei generale a acestui județ pe suma
de lei 1351 bani 75 fond comunal pentru casa
de consemnațiune și o recipisă pentru suma
de 1443 ruble în bancnote rusești depuse la
casierie pentru casa de consemnațiune.53

tătarilor, luându-li-se venitul acelor locuri de
către autorităţi subsemnaţii imami hogi din
acele moscheie venim cu respect a vă ruga,
domnule primar, să binevoiţi a face cele de
cădere ca acel venit decurgând de la acele
gherete şi una prăvălie a moscheii Hunchiar
să treacă iară asupra noastră după cum era în
timpul trecut de sub imperiul otoman.”56

22 decembrie
Au loc alegerile comunale în orașul
Constanța și în tot județul.
Remus Opreanu către Ministerul de
Interne: ”Rog binevoiți a ne da instrucțiuni
dezvoltând regulamentul în orașul Constanța.
Străinii de naționalitate greacă, dacă legea de
opțiune nu le regulează definitiv pozițiunea
nu pot fi excluși din listă fără prejudicierea
orașului. Sunt mai toți proprietari și au
comerțul în mână.”54

decembrie, Teodor Burada
Personalitate complexă: muzicolog,
folclorist, jurist, artist instrumentist, jurnalist,
cuprins de o fantastică sete de cunoaştere şi
spirit de patriotism, cutreeră în condiţii greu
de imaginat localităţile aparţinând românilor,
oriunde ar fi fost ele. Globe-trotterul
moldovean pleacă în abia revenita la ţară
provincie pontică, să vadă cu ochii lui şi să
strângă mărturii despre locuitorii acesteia. Se
ştie că multele sale deplasări la mari distanţe
se făceau în timpul vacanţelor şcolare, după
un veritabil ritual. Înainte de a pleca citea
literatura de specialitate privind geografia
ţinutului, obiceiurile, portul, întreţinea
corespondenţă cu autorităţile pentru a afla
unde va putea poposi, numele călăuzelor şi
însoţitorilor, harta drumurilor. Cu siguranţă,
pregătirile pentru călătoria în Dobrogea au
presupus eforturi mai mari, date fiind noutatea
provinciei pe harta României.
Mărturiile lui Burada se constituie întrun documentar amănunţit, de la faţa locului:
”Multe comune suferă foarte mult din cauza
lipsei de apă, atât pentru trebuinţa casnică a
locuitorilor, cât şi pentru adăpatul vitelor,
care formează bogăţia lor de căpetenie, căci
ei se ocupă mai mult cu păşunarea decât cu
agricultura. Puţinele fântâni care se află sunt
foarte adânci, unele ajung până la 25 metri şi
construirea lor costă foarte mult; apa se scoate
cu mare greutate prin o roată învârtită de un
cal.”57

24 decembrie
Se păstrează un raport al Căpităniei
portului Constanța prin care se atrăgea
atenţia primăriei că încerca să încalce regulile
deja stabilite:”Ministerul Afacerilor Străine
interzice orice schimbare în obiceiurile cele
vechi ale portului ce le-a avut sub guvernele
străine”.55
28 decembrie
Prin publicaţiunea nr.1490, Primăria
urbei Kiustenge decidea: ”De la 1 septembrie
a.c. nu mai este permis a se vinde în altă parte
decât în barăcile comunale din piaţa mică
articolele ce urmează: carne, pâine, peşte şi
verdeţuri.”
Reacţiile sunt diverse: ”Prăvăliile
(gheretele) ce sunt sub servitutea moscheielor
(Hunchiar Geamie) şi geamia din suburbia
. Marin Stanciu, Din tezaurul documentar
dobrogean, 1988, p.60-61.
54
. Marin Stanciu, Din tezaurul documentar
dobrogean, 1988, p.61.
55
. Arhivele Statului Constanţa, fond Primăria
Constanţa, dosar nr.1/1878, f.54.
53

. Arhivele statului Constanţa, fond Primărie, dosar 5,
1879, p.1.
57
. Teodor Burada, O călătorie în Dobrogea, 1880,p.35.
56
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Anul 1879 în calendarul noii provincii

1 ianuarie
Fusese stabilit ca începând cu 1 ianuarie
1879 să se diminueze la 3 la sută impozitul
pentru produsele agricole din Dobrogea iar
taxele pentru mori să fie suprimate complet.1
La această dată, după consemnările
baronului d’Hogguer, om de afaceri francez
aflat în Dobrogea pentru mai mult timp, se
exportau în Turcia, Franţa şi Anglia grâu, în
Olanda, Grecia şi Italia cereale diverse.2
În districtul Măcinului se cultiva grâu de
calitate superioară, exportat în cea mai mare
parte la Neapole.3

ianuarie
Consilierul Hafuz Regep se adresa
Primăriei Constanţa aducând la cunoştinţă
că a cheltuit 377 franci pentru procurarea
de la Constantinopol a planului oraşului şi
a registrului cu bunurile imobile aparţinând
Constanţei4.
Prima bibliotecă din Dobrogea a fost
înfiinţată în 1879 la Hârşova de către Ioan
Cotovu, cu cărţile aduse de el din Ismail. În
1904 biblioteca număra 5000 volume.
Biblioteca se îmbogăţeşte cu periodice,
iar mai târziu, familia poetului Traian
Demetrescu donează un număr mare de cărţi.
În 1899 biblioteca era deschisă de la orele 9 la
11 şi de la 20 la 22.

1
. Ponticus, La Dobrodja, Coup d’oeil sur son histoire
et son caractere ethique, Bucureşti, Imprimeria
Luceafărul, 1946, pag 26
2
. Baron d’Hogguer, Renseignements sur la Dobroudja,
Imprimeria Asociaţiei Academiei Române, 1879, p.3839
3
. Niculae Mureșanu, De la Arrubium prin Vicina la
Măcin, Editura Efoconet, București, 2002,p.95.

. Aurelia Lăpușan, Ștefan Lăpușan, Constanța.
Memoria orașului, vol. I, 1878-1940, Editura
Muntenia, Constanța, 1997, p. pag.70
4
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13 ianuarie, Constanța
Primăria încheie un contract pe trei luni
pentru închirierea morii cu cai, proprietatea
comunei, cu cetăţeanul Minas care deţinuse
această moară şi înainte de 23 noiembrie
1878, dar până la 31 decembrie 1878 nu mai
plătise chirie.5 De altfel, această moară este
cuprinsă în lista de inventar cu toate “ecaretele
comunale aflate în comuna Kiustenge” la data
preluării administraţiei de către autoritatea
românească.

exerciţii militare şi un cabinet de mecanică şi
fizică realizat şi întreţinut de primărie.
Cea de-a doua şcoală de băieţi din oraş
se înfiinţează abia la 26 septembrie 1891.
În Legea organică a Dobrogei, redactată
de Mihail Kogălniceanu se specifica:
”Învăţământul este liber. Se vor înfiinţa treptat
şcoli primare în toate comunele Dobrogei. Este
liber deosebitelor comunităţi şi particularilor
de a deschide şcoli sub controlul Ministerului
Instrucţiunii Publice, cu condiţia ca în fiecare
din acestea pe lângă limba aleasă de fondatori
sau directori învăţarea limbii române să fie
obligatorie.”

6 februarie
Costache Petrescu inaugurează prima
școală românească din Constanța, în prezența
prefectului Remus Opreanu, a primarului
Antonio Alexandridi, a celorlalți reprezentanți
ai puterii locale.
Prima şcoală românească din Constanţa
a început să funcţioneze pentru 100-150 elevi,
fiind cunoscută sub numele de Şcoala primară
de băieţi nr.1, strada Traian. Prima lecţie din
abecedarul pentru învăţarea limbii române
a fost predată de institutorul Constantin
Petrescu, cu experienţă didactică. Pe lângă
această şcoală a funcţionat chiar de la aceeaşi
dată şi o şcoală pentru adulţi în care acelaşi
Costache Petrescu preda cunoştinţe de limba
română.
Începând din 1882 se predau la această
şcoală 3 ore de muzică vocală retribuite din
fondurile oraşului.6
În următorii ani această disciplină era
predată de un preot, un dascăl şi un absolvent
de conservator.7
Dintre absolvenţii acestei şcoli erau
recrutaţi învăţătorii de la sate.
În aria curriculară a şcolii erau cuprinse

Comunitatea bulgară din Kiustenge
informează Primăria în privinţa localului de
şcoală a etnicilor bulgari: ”Localul de şcoală
a comunităţii bulgare din acest oraş fiind sub
servitutea moscheii musulmane (geamii şerif
vacufii) încă de mult ne-am înţeles cu eforii
acelei servituţi prin dl Hafus Regep efendi, de
la care am obţinut autorizaţia spre a avea acel
local ca şcoală.”8
7 februarie, Tulcea
Prefectul județului Tulcea, Gheorghe
M.Ghica, trimite ministrului de interne,
I.C.Brătianu, o adresă prin care îl informează
despre activitatea de reîmproprietărire a
musulmanilor emigrați în timpul războiului
din 1877-1878 și împroprietărirea creștinilor
în satele cercheze din Dobrogea.9
22 februarie
Carol l decretează: ”Art.1.Trupele din
Dobrogea formează o divizie activă, cu un
comandament separat. Art.2. Generalul de
brigadă Angelescu George, comandantul
Diviziei 3 militară teritorială, este numit
comandant al Diviziei active. Generalul

5
. Direcţia judeţeană a Arhivelor naţionale, fond
primăria Constanţa, dosar 5, fila 9, 1879
6
. Direcţia judeţeană a Arhivelor naţionale, fond
Primărie, comunal, dosar 150/187, fila 102
7
. Direcţia judeţeană a Arhivelor naţionale, fond
Primăria Constanţa, dosar 35/1888, fila 24; Boncu,
Constantin, Boncu, Natalia, Constanţa, contribuţii
la istoricul localităţii, 1979, Editura Litera, Bucureşti,
p.86-87.

8.
Arhivele statului Constanţa, fond Primărie, dosar
5/1879, fila 44
9
Dobrogea între medieval și modern, 1406-1918,
Constanța, Ex Ponto, 2008, coordonator Virgil Coman,
Carmen Dobrotă, Claudiu Turcitu, p.82.
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de brigadă Zefcari Alexandru, aflat în
disponibilitate de la 5 august 1878, se cheamă
în activitate şi se numeşte comandant al
Diviziei 3 militară teritorială10.

cel acostat la cheu să plece. Numai jumătate de
la capul digului (lung de vreo 200 metri) care
apăra portul dinspre larg, era din piatră. Aici,
un felinar cu oglinzi reflectoare servea de far
la intrare, care era foarte periculoasă, încolo
portul era deschis în frâmântarea valurilor,
care băteau până în faţa atelierului şi spălau
poalele dealului din fundul golfului. Vapoarele
trebuiau să se strecoare cu multă dibăcie
printr-o albie îngustă şi nu tocmai adâncă,
de la capul digului. Aşa se făcea intrarea în
port. Cu mare greutate coborau vehiculele de
pe cheu pe un drum nepietruit şi repede, iar
pietonii pe o scară ocolită, la spatele clădirii
căpitanului de port”.13

februarie
Dintr-un raport general prezentat de
medicul primar al judeţului către Ministrul de
interne, rezulta că judeţul avea “şase comune
urbane şi 74 rurale, cu o mulţime de cătune”.
Constanţa, cu 5000 locuitori, Cernavoda cu
2001, Hârşova cu 1920, Mangalia cu 1005,
Medgidia cu 1003, Ostrov cu 2001. În structură,
populaţia oraşului Mangalia era compusă din
100 români, 120 greci, 60 bulgari, 425 turci,
250 tătari, 50 alte naţionalităţi. Constanţa şi
Mangalia erau oraşe pelasgiene sau maritime,
Ostrovul şi Cernavoda oraşe fluviale, iar
Medgidia oraş palustru.11

14 martie
Consiliul de Miniştri ”luând în
deliberaţiune regulamentul presentat de
ministrul de finanţe şi de ministrul afacerilor
străine, aprobă primul Regulament de poliţie al
porturilor, intitulat la început “Regulamentul
relativ la poliţia porturilor române”.14
„Având în vedere jurnalul Consiliului de
Miniştri încheiat în şedinţa sa de la 14 martie
curent, relativ la un Regulament pentru poliţia
porturilor la români,
Având în vedere art.31 din Legea
organică a Ministerului Afacerilor Străine şi
art.64 din Legea generală a vămilor,
În virtutea art.93 al Constituţiei, am
decretat şi decretăm ce urmează:
Art.1.Regulamentul aci anexat relativ la
poliţia porturilor este aprobat.
Art.2 şi cel din urmă. Ministrul nostru
secretar de stat la Departamentul de finanţe şi
la acel al Afacerilor Străine sunt însărcinaţi cu
executarea Decretului de faţă.
Dat în Bucureşti în martie 1879. ”15
Regulamentul a fost pus în aplicare şi

7 martie
Un inginer polonez, Alois Zwiedeneck,
scria în 1879: “Linia ferată Bucureşti –
Cernavodă – Constanţa oferă condiţii cu
mult mai bune şi mai avantajoase exploatării,
decât linia Rusciuc – Varna care posedă
multe rampe şi parte de 20 ‰ şi care în
urma poziţiei ei nici nu întruneşte condiţiile
pentru a putea mijloci un trafic însemnat”12.
Englezii îşi dăduseră seama de la început de
importanţa portului Constanţa şi nu făcuseră
altceva decât să domine nu numai întregul
comerţ, ci şi navigaţia maritimă şi a Dunării.
Ei puneau stăpânire pe economia acestei părţi
a Europei, la concurenţă cu Franţa, cu care
îşi confruntaseră potenţialul de intervenţie şi
interesele încă din timpul războiului Crimeii.
„Portul...o firidă cu cheiul de lemn,
era vârât la subsioara golfului. Nu se puteau
adăposti odată în el două vapoare ceva mai mari,
trebuia ca unul să aştepte în radă, până când

Dobrogeanu, Ionescu Marin, Tomi, Constanţa,
1931,p.12.
14
Arhiva istorică a MAE, România, vol.57, 1861-1880,
fond Porturi, p.234
15
Arhiva istorică a MAE, România, vol.57, 1861-1880,
fond Porturi, p.385
13

Monitorul Oficial nr.46,26 februarie 1878,p.1235
Farul Constanţei, ll, nr. 81, 28 februarie 1882, 3-4.
12.
Iordănescu, D. Georgescu C. Construcţii pentru
transporturi în România, op.cit.pag.50.
10
11
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Geamia Ali Gazî Pașa din Babadag

prevăzut în Legea organică a Ministerului
Treburilor Străine. Conform lui sunt stabilite
principalele atribuţii ale Inspectoratului
Navigaţiei şi Porturilor privind supravegherea
regulamentelor, în materie de poliţie şi
navigaţie. Din acel moment, administraţia de
căpitănie a portului a devenit oficial Căpitănia
de port.16

se reduse la 3.000 suflete.Poziţia oraşului
Megidie era fără îndoială cea mai importantă
din Dobrogea, sub raporturile comerciale,
agricole şi chiar strategice.
Oraşul Medgidia îşi datoreşte existenţa
căii ferate ce leagă Dunărea cu Marea
Neagră: şi am putea zice, ca şi pentru portul
de la Chiustengea, că oraşul Medgidia este
o creaţiune a acestei căi ferate. Acesta fiind
situat la jumătatea drumului de la Chiustengea
şi Cernavoda, compania drumului de fer a
stabilit aci o gară, spre a facilita transportul
grânelor acestei localităţi spre Chiustenge.
Guvernul turcesc, din parte-i, a ordonat
construirea, în faţa oraşului, la o depărtare de
aproape o milă un număr de magazii aşezate
în pătrat deschis, ca un fel de bazar, şi care
serveau pentru bâlciurile ce se făceau de 2
ori pe an, primăvara şi toamna, şi care ținea
15 zile fiecare. Tranzacţiile comerciale care
se făceau erau în proporţii foarte însemnate.
Negustori şi ţărani veneau chiar din ţări foarte
depărtate de Dobrogea. La epocele indicate
soseau neguţători care se tocmeau cu sătenii
spre a le cumpăra grânele şi lanurile viitoarei
recolte, le dădea arvunele obişnuite şi hotăra

Din iniţiativa lui Anghel Saligny începe
înregistrarea zilnică a cotelor apelor Dunării
în toate porturile de pe cursul românesc al
fluviului.17
martie, Medgidia
Baronul d’Hogguer publica la Bucureşti
o primă monografie asupra Dobrogei. Cartea
se numea “Informaţiuni asupra Dobrogei,
starea ei de astăzi, resursele şi viitorul ei.”
“Medgidie. Recensământul făcut de guvernul
turcesc, de multe ori foarte greşit, urca de la 20
la 25.000 în 1874 numărul locuitorilor oraşului
Medgidie./…/La 1877 numărul acestora

16
Tonegaru, Copnstantin, Teodoru, A.,Ioaniţiu,
C., Codul maritim şi fluvial, Bucureşti, Tipografia
Lupta,1934, pag.49.
17
. Istoria ştiinţei şi tehnicii în România, p.186.
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cumpărătorele. Alţi comercianţi străini
aduceau producţiunile industriei europene
precum încălţăminte, haine, pânzeturi,
postavuri, bumbăcărit, alături cu covoare,
blăni, şi obiecte de origine orientală. Pe timpul
acestor bâlciuri, Tribunalele de comerciu din
Tulcea şi Chiustengea se transferau acolo
pentru toată durata bâlciului. E imposibil de
a avea o cifră pozitivă de până la ce sumă se
urcau tranzacţiunile acestea, fiindcă toate
documentele au fost luate de guvernul otoman,
împreună cu arhivele sale.18

(debarcaderele) iar de la Cernavoda se ducea
poşta cu trenul la Constanţa. Colete poştale
în afară de punctele de pe malul Dunării
sau la Constanţa nu se puteau trimite.
Corespondenţa oficială se trimitea la diferite
oraşe prin curieri călări, care distribuiau şi
scrisorile particulare, însă nimeni nu garanta
dacă o scrisoare ajungea sau nu la destinaţie.
Grupurile oficiale se trimiteau cu mare pază
căci curierii erau deseori atacaţi pe drum de
bandiţi. Pe mare se ducea corespondenţa cu
vapoarele companiilor L’loyd şi Messageries
maritimes(companie franceză). Compania
L’loyd avea ca agent în Constanţa pe Licen,
iar cealaltă pe Senac. Diligenţe nu au existat
niciodată căci drumurile erau prea puţin
sigure. Cel care călătorea cu bani asupra-şi
îşi expunea viaţa. Când bandele de tâlhari
erau pretutindeni, şi pe orice vreme, iar căile
de comunicaţie lipseau este bineînţeles că un
serviciu de poştă în interiorul Dobrogei nu-şi
putea avea fiinţă. Poşta rurală, prin legea din
1892, a fost organizată astfel: factorii rurali
călări sau cu cariola cutreeră judeţul în toate
sensurile, distribuie şi primesc corespondenţa
de trei ori pe săptămână în comunele rurale
iar la comunele de reşedinţă de sub-prefecturi
sau la cele din drumul sub-prefecturilor de

martie, poșta telegraf
Singura linie telegrafică a guvernului
turcesc era între Constanţa şi Tulcea, unde
funcționau şi două birouri telegrafice. Prin
venirea Comisiunii Europene Dunărene se
înfiinţează linia de la Sulina la Tulcea, iar
de aici la Galaţi. Comisiunea avea oficii la
Sulina, Gorgova, agenţie la Tulcea. Compania
engleză care exploata linia ferată avea oficii în
Cernavoda, Medgidia, Murfatlar şi Constanţa.
Servicul poştal era şi mai incomplet şi
aparţinea poştei austriece care prin vapoarele
pe Dunăre deservea şi punctele de pe ţărm.
18.
Baron d’Hogguer, Renseignements sur la Dobroudja,
Imprimeria Asociaţiei Academiei Române, 1879, p.49
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şase ori pe săptămână. În comunele rurale
notarul îndeplineşte şi funcţia de agent poştal
şi are la dispoziţia sa toate cele trebuincioase
unui birou poştal, precum timbre, imprimate,
ştampile, cumpene, cutii de scrisori, încât
oricine poate depune în comună, fie la notar,
fie factorilor rurali, în trecerea acestora, căci
şi ei sunt aprovizionaţi cu timbre şi tot felul
de corespondenţe de poştă uşoară. Numărul
factorilor rurali şi ai agenţilor poştali în
Constanţa erau 27 factori şi 71 agenţi.19

Pentru celelalte:
1. O casă cu etaj, fosta şcoală a guvernului
turc, ocupată şi astăzi de şcoala comunei
2. O magazie de zid cu două etaje în
strada Tomis nr.136
3. O magazie de piatră cu cinci
despărţituri din strada Fontanei nr.59
4. Un loc sterp liber cu două faţade, fosta
moară a oraşului
5. O magazie de piatră alături de locul
de mai sus
6. O baracă de scândură din piaţă
7. Un loc liber în dosul farului.
Primarul a declarat că acestea sunt
proprietăţi ale comunei, parte din ele clădite
de comună, parte cumpărate de la particulari,
iar comuna le-a posedat chiar în timpul
guvernului turcesc. Ea le posedă şi astăzi şi le
are închiriate, iar venitul este trecut în bugetul
comunei aprobat deja de autorităţile române.
Actele tuturor proprietăţilor comunei
nu numai pentru acestea, dar şi ale tuturor
celorlalte proprietăţi au fost luate de turci cu
ocazia războiului. Nimeni însă nu contestă
dreptul comunei de posesiune20.

19 iunie
O comisie interimară a fost numită
pentru a alege proprietăţile urbane ale statului
din oraşul Kiustenge şi a lua în posesiune
următoarele:
1. O casă cu două etaje numită conac din
strada Traian, ocupată de autorităţile române
2. O casă cu un etaj având şi atenanţe din
strada Traian, în faţă cu conacul, ocupată de
arest şi corpul de gardă militar. Casă în stare
de locuit.
3. O magazie de piatră cu trei
despărţituri la colţul bisericii catolice.
Valoarea aproximativă de 25.000 lei. Această
clădire a fost arendată încă din timpul ruşilor.
La 14 iunie 1879 urma a se elibera pentru a se
instala în ea militarii din garnizoana oraşului
Kiustenge.
4. O baracă de scânduri la port ocupată
de magazia vămii. Magazia este în stare proastă.
Locul pe care este construită face parte din
perimetrul cedat companiei drumului de fer şi
care, după actul de concesiune, era datoare a
da terenul necesar pentru vamă fără plată.
5. O magazie de piatră lângă agenţia
franceză unde era baia armatei ruse - în
proastă stare. Ea urmează a se repara pentru a
se aşeza în ea trupele române din garnizoana
acestui oraş.
Pentru toate aceste proprietăţi statul are
posesiune şi ea nu este contestată de nimeni.

22 iunie, Tulcea
Apare prima publicație pe teritoriul
Dobrogei: Steaua Dobrogei. Foaia intereselor
locale, săptămânal, februarie 1881 – 1883,
1 mai – septembrie 1883, decembrie 1884 –
ianuarie 1885, 1 mai – iulie 1889, decembrie
1890 – februarie 1891. Director – proprietar:
Basile Branişteanu. Tip. Aurora Dobrogei –
Tulcea.
Există o perioadă neclară după 1883 în
care se pare că ziarul nu a apărut. Presa anilor
1884-1886 scrie despre procesul pentru delict
de presă intentat directorului ziarului, Basile
Brănişteanu, de prefectul judeţului Tulcea,
Paul Stătescu. E posibil ca ziarul să fi reapărut
abia în mai 1889, cum rezultă din „Adevărul“
din 20 mai 1889; Familia din 7 mai 1889,
Arhivele statului Constanţa, fond Primărie, dosar 5,
1879, pag. 41,42,43

19

20

Ionescu, Dobrogianu, M, Dobrogea în pragul veacului XX,
op.cit., p.700
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Românul din 17 mai 1889 ş.a.21
Mai târziu, prefectul Stătescu, agasat de
scandalurile presei abia mijite în Dobrogea,
dădea ordonanţa nr.4292 din 10 august
1888:”Noi, prefectul districtului Tulcea,
pentru motive de ordine publică, în virtutea
art.29 din Legea organizării Dobrogei,
dispunem ca de la publicarea acesteia, toţi
proprietarii de tipografii din acest district să
nu mai imprime nici un jurnal sau broşură
care să aibă un caracter de politică militantă
ori injurii mai înainte de a mi le presenta
asemenea scrieri spre cercetare. Prin această
dispositiune însă nu se esclude dreptul de a
imprima denunţuri de abuzuri când ele vor fi
semnate de autor şi va declara că ia răspundere.
Contravenientului i se va aplica măsura de
închiderea stabilimentului”.
Titu Maiorescu a luat poziţie faţă de
această măsură abuzivă.
În 27 noiembrie 1879, la fond de pagină
redacţia făcea „Anunciul”: „din causa escroacei
conduite a lui Bercu Zilberman însercinat cu
gerarea tipografiei de către proprietarul dlui
Fridman, apariţiunea foii noastre a trebuit să
fie pusă în suspensiune câteva zile.”22
În paginile ziarului sunt publicate
acte de administraţie, diverse ştiri locale.
Ziarul este scos de proprietarul tipografiei
„Aurora Dobrogei”, Basile Brănişteanu. Încă
de la apariţie, el este preocupat de problema
românilor macedoneni, publicând, printre
altele, statutul Societăţii de cultură macedoromână.

al urbei. Într-o adresă către Primărie, la 4 Iulie
1879, cerea ’’de a ieși din casele mele spitalul
militar care sunt închiriate onor primăriei
respective pentru spitalul comunal. Dacă până
astăzi am tăcut este că am avut în vedere că era
aglomerată armată rusă și nu erau case pentru
asemenea și nu am cerut și nici nu cer chirie
de respectul armatei române pentru care am
făcut această cedare, dar acum cred că este
timp de ajuns de la sosirea armatei române și
totodată rog a dispoza reparația fiind distruse
ușile, ferestrele și parte din grădină.’’23

4 iulie
Primul spital comunal a funcționat
în casele cetățeanului Ali Cadâr, venit din
Crimeea în Dobrogea la 1861, membru mulți
ani al Tribunalului civil mahomedan. De
altfel, este ales timp de 7 ani ajutor de primar

iulie
Recolta din Dobrogea este pretutindeni
satisfăcătoare şi locuitorii, care nu au a plăti
către stat o dare pe pământ dar nici măcar dijmă
după vechiul obicei, şi-ar putea întrucâtva
reabilita poziţia materială în urma anilor
dezastruoşi numai dacă se vor lua măsuri

21.
M.Marinache, I. Marinache, ”Steaua
Dobrogei(1879-1891), Încercare de reconstituire
monografică, Editura Harvia, Tulcea, 2007, p.27.
22.
100 de ani de presă tulceană, Supliment Peuce,
1979, p.12.

Aurelia Lăpușan, Ștefan Lăpușan, Constanța.
Memoria orașului, volumul I, 1878-1940, Editura
Muntenia, Constanța, 1997, p. 37
23.
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din vreme pentru a împiedica furnicarii ce
cutreeră comunele exploatând naivitatea
sătenilor, cumpărând de la mai simpli qila de
grâu, orz, secară etc cu jumătate şi mai puţin
încă din preţul ce l-ar putea obţine pe oricare
piaţă din localitate”.24

baraca în care se afla instalată moara. 25
În această perioadă Primăria urbei emite
o publicaţiune prin care interzicea vânzarea
pâinii în altă parte decât în barăcile comunale
din piaţa mică.
14 octombrie, Brăila
Regele Carol ajunge la 14 octombrie
1879 la Brăila. În cinstea sosirii lui se dă o
mare recepţie, o retragere cu torţe prin centrul
oraşului, urmată de un spectacol de gală.
Plouă torenţial, iar călătoria lui Carol
pare ameninţată de vreme, dar domnitorul îşi
continuă drumul spre Tulcea,

11 august
În tabelul înaintat de primăria
Constanţa prefecturii judeţului Constanţa
cuprinzând inventarul bunurilor vacuf din
oraşul Constanţa se află trecută la poziţia 5
locul sterp din strada Ovidiu pe care a fost o
moară a oraşului, cu două faţade. Alături de
locul respectiv se mai afla o magazie de piatră.
Pe lista cu “toate acaretele comunale
aflate în comuna Kiustenge”, la punctul 4 se
menţionează două magazii alăturea de geamia
cea veche din care una transformată în moară
cu cai. Ea aparţinea lui Minas care cerea
printr-o adresă, nr. 489, din 11 aprilie 1879,
prelungirea contractului cu Primăria pentru

15 octombrie, Tulcea
Până la Tulcea călătoreşte pe vaporul
austriac „Arpad“. La Isaccea face o escală
pentru a primi o delegaţie de turci şi tătari,
apoi ajunge la Tulcea.
Tulcea, fostul sangeac al Dobrogei
otomane, își primește suveranul gătit de

Steaua Dobrogei, 1, iulie 1879, apud Stoica Lascu,
Mărturii de epocă privind istoria Dobrogei, pag 98

Arhivele Statului, filiala Constanţa, fond primărie,
dosar 5/1879, pag.21, 23.

24.

25.
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sărbătoare, cu steaguri şi ghirlande.
„Primirea pe care noii copii ai ţării o
fac prinţului lor este cu adevărat frumoasă
şi entuziastă“, scria Mihail Kogălniceanu în
raportul prezentat Guvernului, la întoarcere.
Carol remarcă faptul că Tulcea are
un aer întru totul oriental cu numeroasele
sale moschei şi minarete, precum şi cu
arhitectura tradiţională a caselor. După
prezentarea autorităţilor vin delegaţiile
tuturor minorităților Dobrogei spre a-şi aduce
omagiile. Apoi Carol soseşte în casa unde
locuieşte prefectul Tulcei, Gheorghe Ghica,
unde îl aşteptau doamnele din înalta societate
a orașului.
Seara are loc un dineu spectaculos, cu
notabilităţi, lumini de sărbătoare şi foc de
articii. La masă participă şi episcopul Iosif de
la Galaţi, în a cărui eparhie a Dunării de Jos se
afla Dobrogea.

dar ţinut în cele din urmă, înainte de prânz.
Cu tot timpul potrivnic, Carol I se
deplasează spre Colnicul Hora și sub un
adevărat potop, pune piatra de temelie a
Monumentului, iar doctorul Carol Davila,
într-un gest emoționant, își așează propriile
decorații alături de aceasta. Au trebuit să
treacă 25 de ani, ca monumentul să fie și
ridicat şi tot Carol I, în 1904, să-l inaugureze.
În februarie 1917, monumentul este distrus,
prin dinamitare, de armatele de ocupație,
care rechiziționează statuile din bronz, care
încadrau obeliscul, topindu-le undeva prin
Bulgaria. Prin 1935, Monumentul este refăcut
parțial, din lipsă de fonduri, fiind refăcut
doar obeliscul, din beton şi placat cu plăci de
marmură.26
Carol se îmbarcă în aceeași zi pe vapor.
Sunt valuri mari pe Dunăre, iar vasul se duce
la Galaţi pentru lăsarea episcopului Iosif, apoi
merge mai departe spre Cernavodă, pe lângă
Ghecet (Smârdanul de astăzi), care era distrus
şi iluminat cu focuri mari pe ţărm.

16 octombrie, Tulcea
Ziua de 16 octombrie 1879 este petrecută
la Tulcea, iar Carol vizitează bisericile.
În oraş funcționau o biserică
românească, una greacă, una bulgară, una
rusă, alta romano-catolică, alta protestantă şi
alta armeană, pe lângă o sinagogă, două case
lipoveneşti de rugăciune şi moschei - dintre
care una fusese restaurată de guvernul român.
Domnitorul merge şi la şcoli, şi la închisoarea
judeţului.
După-amiază, Carol primeşte vizita
a peste 20 delegaţii din toată Dobrogea şi
răspunde în limba română la discursurile
ţinute în limbile minorităţilor. Mai vizitează
spitalul militar, comandamentul diviziei şi
acordă audienţe.
Seara este dineu cu Corpul consular,
urmat de asemenea de focuri de artificii.
La 17 octombrie 1879 trebuia să se
pună piatra de temelie a monumentului de
pe colină, ce marchează luarea în stăpânire a
Dobrogei. Dar plouă atât de rău şi furtuna este
aşa puternică încât ceremonialul este amânat,

18 octombrie, Cernavoda
La ora 4 în dimineaţa zilei de 18
octombrie 1879, vasul regal ajunge la
Cernavodă.
La ora 8, prinţul debarcă şi merge la gară,
unde este întâmpinat de oficiali. Onorurile le
fac prefectul Constanţei, Remus Opreanu,
şi reprezentantul societăţii engleze care a
construit calea ferată Cernavodă-Constanţa la
1860.
Carol se îmbarcă într-un tren special,
care avea un vagon-salon.
În fuga trenului trece pe lângă Medgidia,
descris ca „un sat tătăresc pe nume Medjidie,
situate în mijlocul unor smârcuri, care pare să
fi suferit mult din cauza războiului“.
Aici şi la Murfatlar se fac scurte recepţii
în gări.

. Nicolae C. Ariton, mistereledunarii.wordpress.com
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18 octombrie, Constanța
Constanţa, destinaţia principală. La ora
10, trenul regal ajunge la Constanţa. Gara e
împodobită de sărbătoare, iar peronul este
ocupat de Garda de onoare formată din roşiori.
Oficiali, mulţime care aclamă. Prinţul merge
întâi la biserică, iar la acea vreme singurul
lăcaş de cult creştin era biserica greacă. Aici
se cântă un Te Deum şi se ţine discursul de
mulţumire pentru eliberatorul Dobrogei după
458 ani de orânduire otomană.27
Carol este găzduit „la conac“, în casa lui
Nicolae Macri, căpetenia portului. Vizitează
geamia Hunkiar, construită la 1869. Asistă la o
slujbă de rugăciune şi este salutat „cu cea mai
mare veneraţie de mahomedani“.
După ce îi sunt prezentate oficialităţile,
Carol pleacă în trăsură la conacul aşezat pe
un vârf al malului, de unde se vede portul,
marea şi oraşul. După dejun se duce în port şi
vizitează atelierele de reparaţii. Se convinge că
portul trebuie să se dezvolte, într-o structură

modernă, ca să slujească scopului său: navigaţia
şi comerţul. Carol se plimbă pe jos pe noul
bulevard care-i poartă numele, urcă în farul
portului, apoi porneşte spre spitalul militar.
La 19 octombrie 1879, Carol vede pentru
prima dată spledoarea unui răsărit de soare la
Constanţa. Domnitorul merge să inspecteze
şcoala, iar în piaţă (actuala Piaţă Ovidiu) vede
cămilele mânate de tătari, care sunt folosite
ca animale de povară pentru transportarea de
marfă din satele vecine. Carol este uimit: nu
mai văzuse de 20 ani cămile! La ora 10 se pune
piatra de temelie pentru un hotel ce va purta
numele suveranului. Va fi construit pe o limbă
de pământ care înaintează în mare. Prinţul
merge apoi la diferite case de rugăciune ale
etniilor, inclusiv la cea a caraiţilor, „o sectă
evreiască care respinge Talmudul şi se ţine
numai de Sfânta Scriptură“ din care face parte
consulul rus. Carol mai vizitează cazarma,
spitalul, temniţa, apoi îşi permite o plimbare
cu trăsura de-a lungul mării, fermecat de
strălucirea ei albastră. Merge spre Anadalkioi,
unde se află încartiruit escadronul de roşiori
care fusese trimis, cu un an în urmă, să preia
Dobrogea. Seara este festivă. La dineu sunt

27.
https://adevarul.ro/locale/constanta/prima-vizitadobrogea-printului-carol-domnitorul-asteptat-anteritoriul-castigat-razboiul-independenta-1877-1878:
Kogălniceanu, Vasile M, Dobrogea 1879-1909.Drepturi
politice fără libertăţi, Bucureşti, Editura Librăriei
Socec, 1910, p.36 şu

1904. Tulcea. Familia regală la Monumentul Comemorativ
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Tulcea. Vizita familiei regale. 1904

să execute în totul dispoziţiunile întregului
regulament al porturilor, conform art.137;
acestea în sensul ordinului Domniei voastre
sus citat. Dacă prin acea adresă nu se vede
explicându-se de asemenea şi dispoziţiunea
ca, în lipsa funcţionarilor Comisiei Europene
să constate acei comandanţi diferitele
fapte ale navigatorilor la larg, înaintând
procesele verbale inspectorului Comisiei,
cauza este, domnule ministru, că constatarea
unor asemenea fapte, care mai adesea sunt
abordajele, fiind partea cea mai dificilă din
atribuţiile căpitanului de port, necesită un
timp oarecare pentru experienţă în serviciul
navigaţiei, ceea ce greşit lipseşte deocamdată
numiţilor comandanţi; dânşii nu vor şti cel
puţin nici numele părţilor principale din
care se compune un bastiment, pe lângă că,
pentru asemenea cazuri trebuie mai întâi bine
studiat Actul Public şi regulamentul porturilor
noastre.”28

invitaţi consulii, notabilităţile oraşului, se trag
focuri de artificii, iar lumea este încântată.
La 20 octombrie, Carol îşi ia rămas-bun de
la Constanţa. Pleacă înapoi spre Cernavodă
unde vizitează clădirile şi magaziile de grâu
ale societăţii engleze, apoi se urcă la bordul
vasului „Arpad“ spre Hârşova. Aici prinţul suie
în castelul de pe stâncă, unde turcii instalaseră
baterii de tun. Stă de vorbă cu delegaţii din
împrejurimi, apoi pleacă mai departe spre
Brăila. Trenul îl aştepta în gară, gata de plecare.
Seara, Carol ajunge la Cotroceni.
12 noiembrie
Al. Nicolescu, căpitanul portului
Constanța, îi scria ministrului Afacerilor
Externe: ”Conformându-ne ordinului 15546
am onoarea a supune Domniei Voastre
aici alăturat copie de pe adresa trimisă
comandanţilor companiilor de frontieră la
punctele Isaccea şi Chilia Veche, explicându-le
liniile generale de conduită ce vor avea a urma
în îndeplinirea serviciului navigaţiunii, până
ce onorabilul minister va crede pătrunşi de
datoriile căpitanului de port spre a-i autoriza

Arhiva istorică a MAE, România, vol.57, 18611880, fond Porturi, p.375
28.
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11 decembrie
Prefectul Remus Opreanu se adresa
ministrului de interne: ”Reşedinţa actuală a
Diviziei active este în Tulcea. Cu toate acestea
nu acolo se află centrul locului în care sunt
răspândite regimentele ce compun divizia.
Reşedinţa domnului general acolo şi a statului
său major dau importanţă acelui oraş, dar
nu servă nici intereselor proprii armatei, nici
intereselor de pază şi de ordine publică ce
au necesitat înfiinţarea unei diviziuni pentru
Dobrogea. Comanda trebuie, mi se pare, să fie
mai aproape de partea din care să poată aştepta

vreun atac neprevăzut decât de partea din care
nici un asemenea pericol nu este de temut.
Ştim că la început erau motive care au dictat
aşezarea reşedinţei diviziei acolo. Astăzi aceste
motive nu mai există. Starea excepţională a
încetat. De aceea este indispensabil, mi se pare,
ca reşedinţa să se mute acolo unde interesele
de apărare şi forţa chiar a lucrurilor impune.
Oraşul Kiustengea este acest loc: aceasta este
cu atât de evident încât îmi permit a afirma că
este indiscutabil.”29
Arhivele statului Bucureşti, fond Ministerul de
interne, diviziunea administraţiei centrale, inventar
nr.315, dosar nr.67/1879, fila 336

29

Tulcea, la începutul secolului XlX
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Primul prefect al Dobrogei, Remus Opreanu
Revenit în ţară, se dedică studiului
istoriei antice şi filosofiei, susţinând
nenumărate prelegeri la tânăra Universitate
din Bucureşti. Paralel, într-un timp foarte
scurt, s-a impus şi în magistratură, de la
supleant la Tribunalul Prahova, judecător
la Brăila, Craiova, în trei ani a ajuns prefect
de Putna, apoi consilier la Curtea de Apel
din Focşani. În timpul Războiului pentru
independenţă, Remus Opreanu îndeplinea
funcţia de procuror general la Curtea de Apel
Bucureşti.
Calităţile morale şi profesionale
demonstrate în toate ocaziile au făcut ca
atenţia guvernului să se orienteze către Remus
Opreanu în momentul în care se punea
problema alegerii prefectului la Constanţa.
La 13 noiembrie 1878 este numit de
Guvern prefectul Dobrogei revenite la ţaramamă.
Grea misiune şi-a luat noul prefect întrun ţinut necunoscut, guvernat peste patru
secole de legile otomane, cu locuitori de multe
etnii, cu multe situaţii conflictuale.
Într-o veche haraba, pe drumuri
desfundate sau aproape inexistente, Remus
Opreanu străbate zilnic satele judeţului,
restabileşte ordinea, numeşte primari,
pregăteşte alegerile.
Încet, cu diplomaţie şi perseverenţă,
Remus Opreanu şi-a creat prestigiu şi şi-a
atras încrederea populaţiei dobrogene, fără
deosebire de origine etnică şi credinţă.
Împreună cu M. Kogălniceanu, ca
specialişti în Drept, s-au ocupat cu mult
discernământ de alcătuirea şi aplicarea legii
pentru organizarea Dobrogei, punând bazele
administraţiei româneşti. Bun gospodar, a
organizat cu grijă, după modelul României,
toate sectoarele vieţii sociale, economice ale
noi provincii.
Cunoscător al istoriei antice, Remus

A fost primul administrator al
teritoriului revenit la ţară în 1878. Reformator,
om modern, cu o educaţie europeană, cu o
viziune integratoare, bun gospodar, adevărat
diplomat, Remus Opreanu a reuşit în
puţinii ani pe care i-a petrecut în Dobrogea
să dea ţinutului recunoaştere şi identitate
românească.
S-a născut la 21 septembrie 1844, ca
descendent al unei vechi familii boiereşti,
legată de toate momentele de seamă ale
secolului trecut. Fiind gemeni, pe fratele său
l-au botezat Romus, în semn al latinităţii de
neam. După terminarea Liceului „Sf. Sava” din
Bucureşti, cei doi fraţi Opreanu îşi continuă
studiile la Paris, unde Remus obţine în 1866
licenţa în Drept.
În următorii trei ani urmează studii
clasice la celebra Universitate din Pisa, unde
îşi obţine titlul de doctor.
45

dânsele»2.
Tot Remus Opreanu a fost cel care a
trimis primii bursieri la şcolile şi universităţile
din Iaşi şi Bucureşti, şi având un spirit vizionar
a urmărit să fondeze prima şcoală de comerţ
maritim, agricultură şi industrie la Constanţa.

Opreanu manifestă o deosebită atenţie pentru
numeroasele vestigii prezente în Dobrogea,
aflându-se printre cei ce l-au susţinut pe
Grigore Tocilescu în cercetările de la Adamclisi.
În 1881, trasmitea căpitanului portului
Cernavoda o telegramă prin care îl avertiza că
„soseşte un vapor al statului cu două şlepuri ca
să se încarce colecţia arheologică. Vaporul va
transporta colecţia la Brăila. Rog dispuneţi în
consecinţă.”1
Academia Română care desemnase
încă din septembrie 1880 o comisie formată
din Kogălniceanu, B.P.Haşdeu şi B.Ştefănescu
pentru a se deplasa la Constanţa şi a face
aprecierile cuvenite în ce priveşte valoarea
patrimoniului istoric descoperit la tot pasul
în Dobrogea, dispune strângerea acestor
antichităţi care colcăiau din pământul anticei
Sciţii Minor şi depunerea lor la Muzeul de
istorie al Capitalei.

Prefectul Remus Opreanu este cel care
a adus în 1880 la Constanţa prima tipografie
obţinând de la Consiliul general al judeţului la
începutul anului 1881 o subvenţie în acest sens.
Pentru a plăti diverse anunţuri administrative,
precum şi pentru tipărirea oficiosului
judeţului, Farul Constanţei, consiliul oferea
anual o subvenţie de 1000 franci.
Activitatea lui s-a extins în toate
domeniile vieţii sociale şi economice. Atunci
au fost înfiinţate primele târguri de vite la
Constanţa şi Cuzgun (Ion Corvin). Au fost
construite noi drumuri, iar la Constanţa
a început amenajarea bulevardului Mării.
Pentru combaterea secetei s-au făcut
numeroase plantaţii.
S-a preocupat, constant, de organizarea
serviciului sanitar urban şi rural, din bugetul
judeţului fiind repartizate importante sume
pentru spitalul din Constanţa.
Remus Opreanu făcea în 1881 o
descriere a situaţiei judeţului subliniind
cum a fost restaurată ordinea în provincie
prin înlăturarea bandelor de tâlhari şi
prin încercările de dezvoltare a judeţelor
regiunii, prin dorinţa de a oferi fiecărei etnii
conlocuitoare şansa de a învăţa în propria
limbă într-un mediu instituţionalizat.

Ca om de o vastă cultură şi-a dat seama
de importanţa şi necesitatea şcolii. Personal,
Remus Opreanu s-a ocupat de înfiinţarea
şcolilor săteşti, bugetele comunale prevăzând
şi fonduri pentru deschiderea de noi şcoli,
primind un ajutor însemnat şi din partea
locuitorilor la ridicarea construcţiilor. În satele
cu populaţie mahomedană, programa prevede
ore de limba turcă şi predarea propriei religii.
Indiferent de starea localurilor, şcolile
funcţionau şi acesta era esenţialul. În mai puţin
de un an el anunţa guvernul că funcţionau
în judeţ 39 de şcoli, primele fiind cele din
Constanţa şi Mangalia. Raporta Ministerului
de Interne din Bucureşti la 19 februarie 1879
« …la Mangalia, Hârşova şi Kiustenge, astăzi,
funcţionează regulat şcolile publice române.
Vor prospera, căci mă voi ocupa zilnic de

În mai 1881 devine prefect al întregii
Dobroge. Doar până în decembrie același
an, căci nemulţumit de politica fiscală dusă
de guvern în Dobrogea, Remus Opreanu
demisionează din funcţia de prefect.
2
. N. Negulescu, Administraţia în Dobrogea Veche,
Dobrogea, Cincizeci de ani de vieaţă românească,
volum editat cu prilejul împlinirii a 125 de ani de
la revenirea Dobrogei în cadrul statal românesc,
Ex.Ponto, Constanţa 2003, (1878-1928), pag.720

Lăpuşan, Aurelia, Lăpuşan Ştefan, Constanţa,
Memoria oraşului, Constanţa, Editura Muntenia,
1997,p.40
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Veterani dobrogeni ai Războiului de independență

În 1908 a fost numit preşedintele
Comisiei pentru acordarea drepturilor politice
ale dobrogenilor, act de supremă recunoaştere
a activităţii duse de Remus Opreanu pentru
propăşirea Dobrogei.
Comemorarea a 30 ani de la moartea lui
Remus Opreanu s-a făcut cu mult respect la
Constanţa în ziua de 18 decembrie 1938. S-a
constituit un Comitet de iniţiativă format din
fruntaşi ai tuturor claselor şi naţionalităţilor
din judeţele Constanţa şi Tulcea, s-a organizat
o serbare în sala de recepţii a Palatului
Episcopal. Ţinutul Marea cerea Prefecturii să
invite toţi primarii unor comune „care au fost
înfiinţate chiar de marele dispărut”. Era vorba
despre Basarabi, Cobadin, Deleni, Peştera,
Adamclisi, Topraisar, Independenţa, şi M.
Kogălniceanu.3
În octombrie 2018 se împlinesc 110 ani
de la decesul acestei mari personalități căreia
Dobrogea îi datorează recunoștință și neuitare.

Reintră în magistratură și va rămâne
consilier la Înalta Curte de Casaţie până la
moartea sa, la 23 octombrie 1908.
Dar reîntoarcerea în profesie nu a
însemnat tăierea tuturor legăturilor cu
Dobrogea. Ales deputat şi senator de Ialomiţa,
Remus Opreanu îşi îndreaptă mereu atenţia
spre teritoriul din dreapta Dunării.
Susţinător al drepturilor legitime asupra
Dobrogei, Remus Opreanu a făcut numeroase
demersuri pentru ridicarea statuilor lui
Ovidius, Constanța, şi Mircea cel Bătrân,
Tulcea. Preşedinte al comitetului de iniţiativă
reuşeşte să inaugureze la 30 august 1887 statuia
lui Ovidiu, rod al unei activităţi îndelungate
şi a unor sume considerabile acoperite şi din
fonduri proprii. Ca semn de recunoştinţă,
Sulmona l-a proclamat cetăţean de onoare.
De nenumărate ori i s-a propus să revină
în fruntea prefecturii Constanţa, dar n-a mai
acceptat.

Arhivele statului, fond Prefectura Constanţa, dosar
41/1938,p.298
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Prima mare conflagraţie mondială. Cauza Dobrogei
Primul război mondial (1914-1918) a
reprezentat apogeul confruntării între Marile
Puteri pentru dominaţia economică şi politică
şi reîmpărţirea lumii în sfere de influenţe.
S-au confruntat Puterile Centrale şi Antanta,
deopotrivă responsabile pentru izbucnirea
conflictului. În vara anului 1914, România
ocupa o poziţie importantă în Europa, ambele
tabere beligerante fiind dispuse să-i câştige
concursul şi, implicit, avuţiile, cu precădere
petrolul şi grânele. Pe de o parte, Puterile
Centrale se străduiau să menţină România în
alianţă, numind noi ambasadori la Bucureşti,
personalităţi marcante ale politicii AustroUngariei. Vizita ţarului Nicolae al II-lea şi
a familiei sale la Constanţa, în iunie 1914,
discuţiile cu regele Carol I şi primul ministru
Ion I.C. Brătianu au reconfirmat însă noua
orientare în politica externă a ţării noastre.
La 28 iunie 1914 a avut loc atentatul de
la Sarajevo, în urma căruia au fost asasinaţi
moştenitorul tronului austro-ungar, Francisc
Ferdinand, şi soţia sa. În perioada imediat
următoare, după ce Austro-Ungaria a declarat
război Serbiei, au intrat în conflict principalii
componenţi ai alianţelor militare.
Între 1914 şi 1916, România a fost neutră
faţă de conflictul mondial. La 27 septembrie
1914, regele Carol I a murit. Prinţul moştenitor
care i-a urmat la tron a fost Ferdinand I, acesta
plasându-se pe poziţii antantofile încă de la
început. Astfel, tratativele cu Antanta au intrat
în vara anului 1916 în faza finală. La 4 august
1916 s-au semnat documentele colaborării cu
această alianţă, şi anume o Convenţie politică
şi una militară. Ele au avut un caracter secret.
Convenţia politică prevedea ca România să
declare război Austro-Ungariei, iar Antanta
se obliga să respecte integritatea teritorială a
ţării.
La 14 august 1916 a fost convocat
Consiliul de Coroană sub preşedinţia regelui
Ferdinand. Ion I.C. Brătianu a prezentat

rezultatul înţelegerilor cu Antanta şi a cerut
intrarea în război alături de această alianţă. În
aceeaşi seară, ministrul Edgar Mavrocordat
a înmânat la Viena declaraţia de război a
României.
Începea
astfel
războiul
pentru
reîntregirea naţională a României. Ţara noastră
a intrat, însă, în război într-un moment cu
totul nefavorabil.
În jurul României s-a creat un front
uriaş, pornind de la Carpaţi, mergând spre
Dunăre şi ajungând la Marea Neagră. Din cei
peste 800.000 de soldaţi şi ofiţeri, cât numărau
forţele armate române, cele mai multe efective,
două treimi, au fost dislocate pe frontul din
Transilvania şi mult mai puţine celui din
Dobrogea.
În noaptea de 14 spre 15 august 1916,
armata română a trecut Munţii Carpaţi în
Transilvania, unde a cucerit Braşovul, Topliţa
şi a pătruns în zona secuiască. Multe din
prevederile Convenţiei militare cu Antanta
nu au fost însă respectate de către aceasta, iar
ofensiva română nu a fost susţinută de aliaţi
nici în Galiţia şi nici în Dobrogea, ceea ce a
dus la oprirea ei.
Bulgaria – căreia prin ministrul român
de la Sofia i se trimisese mesajul că România nu
nutreşte gânduri rele faţă de vecini – ne declară
război. Mai întâi atacase posturile noastre de
frontieră şi încalcă teritoriul românesc. Bătălia
de la Turtucaia a fost o adevărată catastrofă
militară. Cad, pe rând, Silistra şi Bazargicul.
La 2 septembrie bulgarii ocupă Mangalia.
Inamicul este superior în armament. Au
automobile blindate şi multe aeroplane care
bombardează frontul şi formaţiunile din
spatele lui. Atacă cu o formidabilă artilerie
dirijată de un balon captiv şi de numeroase
aeroplane.
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1 septembrie
După numirea feldmareşalului von
Mackensen în fruntea armatei germanobulgaro-turce, Germania, Bulgaria şi
Turcia declară război României. În timp ce
trupele române înaintau nestingherite peste
Carpaţi, eliberând Transilvania, acţiunea
armată declanşată de inamic în Dobrogea a
destabilizat mult România într-un moment
decisiv.

româno-ruse s-au retras pe aliniamentul
Rasova – Cobadin – Tuzla, condiţiile
extreme de pe frontul dobrogean ducând şi la
oprirea ofensivei din Transilvania.
27 septembrie
6 aeroplane duşmane au bombardat
portul Constanța, omorând 11 soldaţi şi
incendiind 100 tone de petrol.
6 octombrie
Cazinoul
din Constanța a fost
transformat în spital, unde se aduceau răniţii
de pe frontul dobrogean. Şi cu toate că pe el
era arborat drapelul Crucii Roşii, germanii
l-au bombardat din aeroplane făcând victime.
O inscripţie a fost pusă pe placă: ”Acest edificiu
transformat în spital, în timpul războiului
1916-18 a fost distrus de aeroplanele duşmane
în ziua de 6 octombrie 1916 când adăpostea
400 răniţi români.”

1-6 septembrie
S-a dat decisiva luptă de la Turtucaia.
Superioritatea numerică şi tehnică a inamicului,
cât şi indeciziile propriului comandament, au
dus la o înfrângere dureroasă, soldată cu mii
de morţi şi peste 25.000 de soldaţi români luați
prizonieri.
Înfrângerea de la Turtucaia a influenţat
evenimentele militare pe întreg frontul de
sud al Dobrogei. Trupele române şi ruse s-au
retras, iar oraşele Bazargic, Cavarna şi Balcic
au fost ocupate de armatele germano-bulgaroturce.
După acest deznodământ, forţele

7 octombrie
Începe distrugerea podului de peste
Dunăre, operaţie impusă strategic de Marele

Regimentul 34 Infanterie
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8 octombrie
Flota rusă se retrage cu laşitate lăsând
Constanţa fără apărare.

Cartier Român pentru a nu mai permite
înaintarea trupelor Puterilor Centrale în
Dobrogea. Geniştii folosesc dinamita. “Două
flăcări lungi au ars pe parabola superioară
dinspre malul drept, ca focuri de paie şi s-au
stins pe vârful podului fără zgomot şi fără să
fi cauzat daune aparente”, scria contraamiralul
Nicolae Negoescu, comandantul Flotei de
operaţii româno-ruse de pe Dunăre. “La ora
18 se produc două explozii succesive la pila
a doua a podului, câteva traverse sunt rupte,
dar podul nu cade; în celelalte puncte minate
nu se produc explozii”, confirma comandantul
militar al portului Cernavoda. Eforturile
geniştilor sunt extraordinare dar podul nu
vrea să cedeze. Ca o fiinţă vie care nu accepta
îngenuncherea. După ce s-a consumat o
imensă cantitate de mine, în dreptul ambelor
capete ale podului, acestea s-au rupt şi s-au
ridicat în aer provocând avarierea la mijloc a
deschizăturii centrale.1 Situaţia este dramatică.

9 octombrie
Se decide evacuarea Constanţei de către
autorităţi şi populaţie.
13 octombrie
Nicolae Iorga scria: „Nu e nimeni care să
nu fi aflat cu durere pierderea desigur repede
trecătoare, a Constanţei. Acest frumos oraş de
pe malul Mării Negre era creaţiunea noastră.
Am găsit un biet târg turcesc, unde se opreau
câteva luntrii fără adăpost şi în mai bine de
jumătate de veac, cu bani grei din sărăcia
noastră, am făcut un centru înfloritor, un
mare port, în care unii vedeau o viitoare rivală
a Odesei înseşi. Astăzi, printre ruinele făcute
de luptă se poartă acolo hoarda bulgară ca să
vadă ce nu a fost în stare să facă însăşi pe tot
ţărmul care-i aparţine şi ce nu va fi în stare,

1
. Koslinski, Niculae. Podul împotriva zeului Marte,
Magazin istoric, septembrie 1996, p.55.
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cum îi este firea, să facă niciodată şi nicăieri.2

Mackensen se exprimase cu aceste cuvinte:
„Călătorul care pătrunde în Dobrogea prin
Bulgaria are impresia că trece din Asia în
Europa“4.
„Noaptea cea de pomină a fost aceea
din 21 spre 22 octombrie 1916. Limbi de foc
se înălţau până la cer şi nori grei de fum se
aşterneau ca un zăbralnic asupra oraşului. Pe
şoseaua Tulcii, un adevărat infern. În fuga ei,
populaţia oraşului apucând drumul pribegiei
şi al nenorocirilor se amestecase cu armata
ce se retrăgea desnădăjduită. Mai înfiorător a
fost dimineaţa, când tot acest amestec fugea
îngrozit cu suliţa cavaleriei bulgare în coasta
şi sub bătaia tunului german. Răcnetele şi
ţipetele femeilor şi ale copiilor măreau panica.
Mulţi şi-au găsit moartea şi aşa au rămas pe
câmp, neîngropaţi. Cât mai preţuia viaţa în
aceste vremuri de grozăvie! Fiecare căuta să
şi-o scape cum putea! Dintre cei rămaşi în
Constanţa (8.000 – 9.000 din care, foarte puţini
români) s-a format o delegaţie, care ieşind
la bariera dinspre vii, întâmpină patrulele
cavaleriei bulgare şi predă oraşul.“5

19 octombrie
Pe un front larg de 17 km, având în
centru comuna Topraisar, trupele inamice au
declanşat ofensiva generală. „După sângeroase
lupte date la Topraisar, Cobadin, feldmaresaşul
Mackensen reuşeşte să rupă frontul din
Dobrogea.”3
21 octombrie
Panica cuprinde populaţia satelor, iar
moralul trupelor e zdruncinat. Cavaleria
bulgară ocupă satele Agigea şi orașul
Techirghiol. Retragerea e generală. Topraisarul
cade. Cade şi Cobadinul şi cu ele cad şi cheile
frontului nostru întreg. Inamicul se îndreaptă
spre Constanţa.
De acum înainte, faptele de arme din
Dobrogea rămân ale ruşilor. Ruşinoase, fireşte,
pentru ei şi dureroase pentru noi, care, prin
azvârlirea lor uşoară dincoace de Dunăre,
pierdem întreaga Dobroge, despre care
. Nicolae Iorga, Războiul nostru în note zilnice,
vol.2, p.209.
3
. Ion Conea, Luptele din Dobrogea în războiul pentru
unitatea neamului, Dobrogea, Cincizeci de ani de
vieață românească, București, Cultura națională,
1928,p.3560.
2

Ion Conea, op.cit.,p.359.
M. Ionescu – Dobrogianu, Tomi – Constanţa, 1931,
p.95
4

5.
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22 octombrie
La orele 10 dimineaţa, Prefectura
Constanţa primeşte din partea Ministerului de
Interne telegrama cu numărul 821958: „Am
telegrafiat d-lui Cămărăşescu (n.n.comisarul
guvernului pe lângă armata rusă din Medgidia)
să stabilească în toate amănuntele modul de
procedare în înţelegere cu cartierul armatei
ruse, urmând să executaţi acest program
întocmai dacă eventualitatea s-ar ivi, în ce
priveşte autorităţile care ar rămânea pe loc şi
alte măsuri de luat în caz de evacuare, rog a vă
referi la telegrama noastră pe care v-am dat-o
în septembrie“.
Ordinul de evacuare a oraşului a fost
dat de generalul Zaioncicovsky, comandantul
corpului militar aliat rus, chiar în dimineaţa
acelei zile, cu câteva ore înainte de sosirea
inamicului.
”Era ora 12.30, în ziua de 22 octombrie.
Inamicul a intrat pe două coloane (Str. Traian
şi Mangalia - Carol), care s-au întâlnit în piaţa
Independenţei. Germanii, oameni practici, au
pus stăpânire pe silozurile pline cu cereale;
pe când bulgarii (după deprinderile lor, de
pe vremea lui Asparuh) se îndeletniceau cu
jafurile. Pe când o parte prădau magazinele,
căutând mâncare dar mai ales băutură,
alţii au spart şi au jefuit casele locuitorilor
refugiaţi. Orori de neînchipuit, demne de

poporul bulgar, s-au petrecut în primele zile
ale ocupaţiei. Germanii le-au mai domolit
apucăturile sălbatece, pentru ca împreună să
fure mai în urmă, dar cu formă.
La ora 14 oraşul era deja ocupat. În miezul
zilei, germanii şi bulgarii intră în Constanţa.
La ocuparea oraşului aproape toată populaţia a
fugit, rămânând numai bulgarii şi turcii dintre
care o mare parte au furat şi au jefuit casele
celor refugiaţi. Românii care nu au reuşit să
fugă au fost supuşi unui regim de tortură fizică
şi au fost deposedaţi de bunuri materiale, în
special de armata bulgară. Bulgarii, care au
intrat primii în oraş, au declarat deposedaţi
de avutul lor pe toţi românii. Militarii au ucis
în spitalul constănţean soldaţii români răniţi,
care nu au putut fi evacuaţi o dată cu trupele.
“O furtună şi o ploaie torenţială se abat
pe câmpul de bătaie, pe care trupele noastre se
retrag dezorganizate. Iar tunetele şi fulgerele
furtunii, ca şi răpăitul sălbatic al ploii, limbile
imense de foc ale cisternelor Constanţei, după
aceea toate acestea se amestecă şi se împletesc
cu zborul nebun al proiectilelor ce spintecă în
fiece secundă văzduhul şi dau, laolaltă, tabloul
apocaliptic al judecăţii de apoi. Aeroplanele
duşmane, imense păsări de pradă, plutesc
în rotocoale şi aruncă bombe în Constanţa
intrată în agonie, în trupele decimate, ca şi
în convoiurile de pribegi ce luau, spre nord
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Statuia poetului Ovidius dărâmată de soldați bulgari

drumuri neştiute.”6
Populaţia se refugia în debandadă
spre Moldova, arhivele erau înghesuite în

lăzi şi încărcate în camioane cu destinaţie
aproximativă. Pe câmp, pe şosele erau
descărcate lăzile cu documente pentru a fi
salvate vieţi omeneşti, ciuruite de gloanţe. Aşa

6
Muşat, Ion. Istoricul oraşului Cernavodă, 1938,
Bucureşti, f.edit.p.25.

Statuia lui Ovidius repusă pe soclu
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Constanța. Meeting în fața Prefecturii (Centrul Militar de astăzi)

s-a pierdut o mare parte din arhiva naţională.

mai ales pentru cea de războiu”.7

Pe urma armatei ce înainta, se întindea
reţeaua etapelor germane, care liniştea ţara şi
o organiza pentru exploatare. Conducerea o
aveau specialiştii. Pe baza unui tratat încheiat
între cele patru state, Muntenia căzu spre
exploatarea Germaniei şi Austro-Ungariei,
iar Dobrogea Bulgariei şi Turciei. Pentru
această din urmă provincie hotărârile s-au
luat prin tratatul de la Sofia, de la 2 decembrie
1916. Totuşi, administraţia etapelor germane
se instală într-o parte a Dobrogei, deoarece
“după experienţa noastră, Turcii n’ar fi obţinut
nimic dela o administraţie bulgărească; iar de
altă parte, Bulgarii, din cauza incapacităţii de
organizare economică a lor, n’ar fi fost în stare
să conducă cum trebuie aprovizionarea şi să
exploateze provincia cu folos. Mai intervenea
apoi şi strigătoarea nevoie de uleiuri minerale
şi de materii prime de războiu”.
“Scopul principal” al prezenţei etapelor
germane în Dobrogea era procurarea de
cereale şi de materii prime pentru industrie,

În timpul războiului ca invadatori, Carol
Schuchhardt şi R.Netzhammer, scria istoricul
Radu Vulpe, au săpat într-o staţiune neolitică
de la Cernavoda descoperind prima dată
ceramica pictată de tip Cucuteni în Dobrogea
centrală. E citată lucrarea C.Schuchbardt,
Cernavoda, eine Steinzeitsiendlung in Trakien,
în Prahistoriche teitschritf, XV, 1924, p.9 su.8
Pe timpul ocupaţiei germano-bulgară
din Dobrogea, farmaciile şi spitalul sunt
jefuite, iar populaţia bolnavă apelează la
medici militari germani, bulgari şi turci.
La Liceul Mircea cel Bătrân se instalează
un spital chirurgical pus sub conducerea
dr.Tichy: în casele Magrin se instalează un
laborator de microbiologie pus sub ordinele
unui medic şef cu sediul la Prefectura
judeţului. Spitalul era prost întreţinut, cu
7.
Aurelia Lăpuşan, Ştefan Lăpuşan, Drumuri în
istorie, Oil Terminal, Constanţa, Editura Mondograf,
1998
8.
Cincizeci de ani de viaţă românească în Dobrogea,
1928, p.137
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paturi mizerabile şi cu saltele de paie fără
cearşafuri; nici perne, nici pături nu erau,
bolnavii fiind ţinuţi să aducă aceste lipsuri de
la ei de-acasă. Spitalul era condus de sergentul
sanitar Faineiser.9

Instalaţiile portuare au fost distruse, navele
din serviciul portuar şi aparatura navală au
fost distruse. Nici monumentele oraşelor
dobrogene nu au scăpat de distrugeri. De
jafuri şi exploatări nu au scăpat nici bisericile
şi nici pădurile.
Satele dobrogene, cele mai multe cu
gospodării inferioare, au cunoscut dezastrul
din plin, mai multe dintre ele fiind transformate
în ruine.
Satul Casimcea a fost ars de Regimentul
73 infanterie din armata bulgară.
În comuna Jijila ocupanţii au devastat
220 de case iar pe 80 le-au distrus complet.
Localul primăriei din Văcăreni, biserica şi
şcoala au fost dărâmate.10

16 noiembrie
Primăria Constanţa trimite o adresă
către Primăria Brăila: „În oraşul Brăila se
găsesc câteva mii de refugiaţi din Constanţa.
Traiul zilnic din cauza prea marii aglomerări
de populaţie refugiată devenit foarte greu.
Alimentele pe pieţele publice se găsesc
cu mare greutate şi în marea majoritate
a cazurilor refugiaţii nu pot dobândi nici
strictul necesar. Asediat zilnic de plângerile
şi îndurerările populaţiei din Constanţa că
lor nu li se vinde carne, zarzavaturi, peşte şi
de multe ori şi pâine, facem un călduros apel
la părinteasca domniei voastre oblăduire şi vă
rugăm a lua măsurile salutare ce veţi binevoi a
le socoti mai eficace. În completarea celor de
mai sus vă facem şi următoarea propunere ca
într-una din gheretele comunei să se deschidă
o măcelărie pentru populaţia Constanţei,
plătind chirie şi taxele respective de abator, şi
vânzând obligatoriu carnea mai ieftin decât
la cursul oficial al pieţei. Vânzarea s-ar face
sub privegherea unui comisar poliţienesc
şi unui funcţionar superior al primăriei de
Constanţa, iar carnea tăiată să nu se vândă
decât refugiaţilor noştri. “

. Koslinski, Niculae, Podul împotriva zeului Marte,
Magazin istoric, septembrie 1996, p. 49.
10

Centrul provinciei până la linia Ostrov
– Topolog – Slava Rusă şi Jurilovca, a fost
încredinţat Etapei 262 germane, iar nordul
şi sudul Dobrogei au rămas în administarea
bulgarilor. Trupele germane urmăreau
procurarea de cereale, peşte şi de materii prime
pentru industria de război. Cei mai afectaţi de
regimul de ocupaţie au fost românii, care nu
puteau decât să se supună şi să accepte situaţia.
Toate mărfurile găsite în depozite dar şi cele
din port au fost jefuite ca pradă de război.
9.

Constanța. Monumentul Avântul Țării care a fost
distrus după doar șase luni de la inaugurare

Analele Dobrogei, lX, 1928, p.235-236.
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decembrie, Tulcea
Încă din primele zile de ocupaţie,
monumentelor istorice din Tulcea, cele care
aminteau de stăpânirea şi spiritualitatea
românească, li se va pune gând rău.
Monumentul reîntregirii de pe Colnicul Hora
şi statuia domnitorului Mircea cel Bătrân sunt
luate ca trofee, iar postamentele lor au fost
aruncate în aer cu dinamita.
Catedrala oraşului, biserica Sf. Nicolae,
împodobită cu atâta trudă de enoriaşii săi, e
jefuită de icoane, odoare şi cărţi bisericeşti,
lăsată în paragină şi înconjurată de un şanţ
adânc. Întreaga populaţie a oraşului cu vârsta
cuprinsă între 15 şi 70 de ani e obligată să
presteze muncă forţată la săparea tranşeelor şi
să plătească amenzi colective.
Distrugeri au fost şi în judeţ, unde
bisericile au fost transformate în grajduri şi
magazii (arse cele din Topolog şi Casimcea),
iar zeci de case distruse. Numeroşi locuitori
sunt condamnaţi la moarte, iar sute de oameni
sunt trimişi în lagărele din Bulgaria sau
Macedonia.

Situaţia populaţiei româneşti dobrogene
şi a provinciei dintre Dunăre şi Marea
Neagră a devenit şi mai dramatică în urma
evenimentelor politico-militare din Rusia,
care au dus la ieşirea acesteia din conflict.
Înconjurată de forţe armate considerabile ce-i
ameninţau teritoriul rămas liber şi apărată
cu eroism de ostaşii români în vara lui 1917
la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, România a fost
nevoită să trateze cu inamicul sub presiunea
forţei iar împotriva bandelor bolşevice să
acţioneze pentru dezarmare şi alungarea lor.
Petrolul este sângele care câştigă
războaiele? Maxima aparţine fostului primministru al Franţei, George Clemanceau
(1876 - 1929). Şi sub greutatea cuvintelor ei
s-a desfăşurat marea conflagraţie. În fond,
prin blocada Aliaţilor, Germania avea o
singură posibilitate de a-şi procura produsele
petrolifere – România. Şi pentru că un alt
politician al lumii, Wilson Churchil, afirmase
că “valoarea unei naţiuni în lume depinde de
bogăţiile sale petrolifere”, aliaţii ne-au cerut
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imperativ să distrugem industria naţională de
petrol: puţuri, sonde, rafinării, instalaţii, totul.
Într-adevăr, industria petroliferă, aflată şi aşa
sub monopol străin în cea mai mare parte, a
fost distrusă. Împăratul Germaniei, Wilhelm
al II-lea, a venit la Ploieşti să se convingă
personal despre cât de docili au fost românii şi
în această privinţă11.
Încă de la primele discuţii a reieşit cu
claritate că, în pretenţiile reprezentanţilor
Puterilor Centrale, desemnaţi să impună
condiţiile armistiţiului şi ale păcii cu România,
un loc prioritar l-a ocupat Dobrogea.
La 14 ianuarie 1918 a fost semnată
o convenţie prin care acţiunile militare
au încetat. Spre sfârşitul lunii februarie şi
începutul lunii martie 1918, nave austriece şi
germane au venit în Deltă pentru controlarea
zonei, efectuarea unor misiuni de dragaj pe
canalul Sulina şi asigurarea condiţiilor optime
de navigaţie.
Reprezentanţii Puterilor Centrale au

cerut cedarea în întregime a Dobrogei, ce
urma să fie o perioadă administrată în regim
de candominium, iar în viitor ocupanţii
trebuiau să-i stabilească statutul.
Provincia a fost ruptă din trupul ţării în
urma Tratatului de pace semnat la Bucureşti
la 24 aprilie/ 7 mai 1918. Bulgaria primea
Cadrilaterul cu o rectificare de graniţă în
favoarea sa, urmând ca restul teritoriului
dobrogean să fie stăpânit în comun de cele
patru state până la Conferinţa de pace ce urma
să aibă loc la sfârşitul războiului.
Deşi tratatul încheiat cu Germania
ştirbea multe din drepturile românilor, totuşi
delegaţia română l-a semnat odată cu ceilalţi
aliaţi în ziua de 28 iunie, stil nou, 1919. Prin
Tratatul cu Austro-Ungaria ni se răpea, în
folosul Iugoslaviei aproape jumătate din Banat,
fapt ce l-a determinat pe Brătianu să refuze
semnarea tratatului, apoi să-şi dea demisia.12
Popescu, Băjenaru, I, Povestea neamului românesc,
Cartea Românească, Bucureşti, 1925, p.257.Lucrare
premiată de Academia română.
12

Bonciu, Constantin, Istoria petrolului românesc,
op.cit.p.19.
11
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Braţul Sulina avea o importanţă strategică
deosebită, astfel că şeful armatei române din
zonă face tot posibilul să apere delta: barează
gura canalului Sulina cu un stăvilar puternic
(format din grinzi de stejar, lanţuri groase şi
cabluri de sârmă) şi amplasează mai multe
baterii în jur. În portul Sulina se afla crucişătorul
românesc „Elisabeta”, o canonieră, un torpilor
şi toate navele Comisiei Europene. Germanii
vor încerca să ocupe şi delta, dar reuşesc să ia
prizonieră doar mica garnizoană de pe Insula
Şerpilor, unde era o staţie de telegrafie fără fir,
deservită de câţiva ostaşi ruşi şi români.

Aflate în refugiu la Iaşi, cele mai mari
personalităţi ale Constanţei - Ioan N. Roman,
Ion C. Atanasiu, Oreste Tafrali, George
Vâlsan, George Murgoci, Alexandru Lapedatu
- desfăşurau o îndârjită activitate în favoarea
intereselor Dobrogei. Ei se grupaseră în
jurul ziarului Neamul Românesc, condus de
Nicolae Iorga, cerând regelui Ferdinand să nu
primească spre semnare acest tratat înjositor şi
“respingerea, orice s-ar întâmpla, a condiţiilor
ce ni se impun astăzi şi, mai ales, a celei care
priveşte sfâşierea, fie şi numai provizorie în
gândul nostru, a pământului ţării».
Singurul teritoriu dobrogean care
reuşeşte să rămână liber până la sfârşitul
primului război este Delta Dunării, unde se
retrage o bună parte a populaţiei, armata şi
autorităţile. Că măcar delta a rămas liberă din
toată Dobrogea a folosit mult armatei române,
pentru că aşa s-a putut încărca grâul pe şlepuri
la Chilia Veche şi dus în sus pe Dunăre şi pe
Prut până la armata română din Moldova.

În timpul lucrărilor Conferinţei de Pace
de la Paris din vara anului 1919, la Constanţa
au loc numeroase manifestări ale populaţiei
Dobrogei pentru păstrarea integrităţii
teritoriale a provinciei. În 29 mai 1919, pe
străzile Constanţei se desfăşoară un mare
miting la care au participat peste 20.000 de
persoane: români, musulmani şi alte etnii, care
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24 mai 1917. Serbări religioase în fața Bisericii cu ceas din Tulcea

au protestat faţă de atitudinea Marilor Puteri
în ceea ce privea viitorul Dobrogei. Memoriul
adoptat cu prilejul acestei adunări a fost trimis
reprezentanţilor Angliei, SUA şi Italiei. În
scrisoarea trimisă lui George Clemenceau
la Conferinţa de Pace de la Paris, se arată
poziţia clară a dobrogenilor, care nu acceptă
sub nici un chip separarea Dobrogei de Sud şi
menţinerea ei în cadrul statului român.13
Pentru a-şi arăta solidaritatea faţă de
cauza românească în provincie, populaţia
musulmană organizează la 21 iulie 1919,
la Constanţa, un congres extraordinar, la
care au participat reprezentanţii turco-tătari
din Durostor şi Caliacra. Aceştia i-au făcut
cunoscută regelui dorinţa de a rămâne „pe
vecie nedespărţiţi de patria românească“.
Totodată, musulmanii acuzau Bulgaria pentru
„actele de jaf şi teroare săvârşite asupra lor, în

modul cel mai barbar şi incalificabil pentru
secolul XX“.14
Într-o scrisoare trimisă aceluiaşi
ministru al Franţei, George Clemenceau,
tineretul turco-tătar cerea ca în numele
populaţiei musulmane din Dobrogea să se ţină
cont de dorinţa lor de a rămâne sub stăpânire
românească, ameninţând că în caz contrar îşi
vor părăsi locuinţele.
În aceeaşi perioadă, la Constanţa au
loc manifestări în faţa sediului Crucii Roşii
americane, cerându-se respectarea integrităţii
Dobrogei.15
La sfârşitul anului 1918, un grup
de personalităţi dobrogene în frunte cu
Constantin N. Sarry, George Benderli, Dr
I. Butărescu, G. Pruncu, I. P. Atanasof, Hagi
Mustafa Abduraman au intrat în audienţă
la primul ministru Coandă, căruia i-au
expus toate problemele provinciei. Cu acest
prilej, preşedintele Consiliului de Miniştri a

Nicolina Ursu, Aspecte din istoria oraşului
Constanţa în vremurile zbuciumate ale anilor
1916-1919, din „Studii istorice dobrogene“, editura
„Ovidius“, Constanţa, 2003, p. 180-181

13.

14.
15.
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A.MAE, fond 71, E2, partea 1, vol. 76, f.170
Nicolina Ursu, op.cit., p.181

Constanța. Sediul Prefecturii după bombardament

întoarcă acasă, la vetrele lor. De asemenea,
în memoriu se cere Marilor Puteri să retragă
trupele bulgăreşti şi administraţia bulgară din
Dobrogea.

primit şi un memoriu în care erau prezentate
situaţia dramatică a populaţiei şi a provinciei,
doleanţele şi nevoile dobrogenilor. Delegaţia
condusă de Sarry a înmânat acelaşi document
domnilor de Saint Aulaire, sir Barcly şi Vopicka,
miniştri ai Franţei, Marei Britanii şi Statelor
Unite din America, expunându-le, într-un
memoriu, pe de o parte starea nenorocită a
Dobrogei, iar pe de alta, doleanţele şi nevoile
imediate ale locuitorilor ei, arătând şi cerând
în acelaşi timp să se avizeze „cât mai grabnic
măsurile de circumstanţă“. În „Dobrogea
Jună“ din data de 24 noiembrie 1918, pe prima
pagină, a fost publicat acest memoriu, prin
care dobrogenii cer ca Dobrogea să rămână
României, de care aparţine de drept şi de
fapt. Gazetarii aduc la cunoştinţă marilor
Puteri „nefericita soartă a Dobrogei“, care
este supusă unor jafuri sistematice şi crime
oribile din partea bulgarilor. Pe lângă acestea,
doar foametea a făcut peste o sută de mii de
morţi, ajutoarele trimise de Franţa, Anglia
sau SUA fiind total insuficiente. Însă prima
mare doleanţă a dobrogenilor, dusă la urechile
marilor câştigători ai războiului de către Sarry
şi ceilalţi intelectuali, este de fi lăsaţi să se

Memoriul înmânat D-lui Ministru al Franţei
”Excelenţa voastră nu se poate să nu
cunoască nefericita soartă a Dobrogei, care
de mai mult de doi ani este victima unei
ocupaţiuni militare cu cât mai dureroase, cu
cât ea a încăput pe mâinile inamicilor noştri
celor mai primitivi. Parte din locuitorii acestei
provincii au putut scăpa numai fugind, de
legea nemiloasă a învingătorului şi duce acea
existenţă mizerabilă a refugiaţilor, pe care
n-ar putea să o îndulcească nici ajutoarele,
în mod firesc, insuficiente pe aceste timpuri
de strâmtoare generală, nici sentimentele de
compasiune ale concetăţenilor lor; restul, acei
care n-au putut părăsi vetrele lor, sunt obligaţi
a azista, fără măcar a îndrăzni să se plângă, la
devastarea sistematică a bunurilor lor, când
nu mor de inaniţiune. De fapt, în afară de alte
flagele, foametea a făcut aşa de numeroase
ravagii încât o evaluare chiar modestă ar putea
cifra la o sutime de mii numărul acelora care,
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rămână lipsite de sancţiune. Oraşele şi satele
noastre în deosebi şcolile şi bisericile noastre
au fost devastate. Ar fi un apreciabil bine să se
salveze ceea ce a mai rămas.
În sfârşit, vă rugăm, Domnule Ministru,
de a interveni pe lângă cei în drept care
Dobrogea să fie aprovizionată. Nenorocita
noastră populaţie duce lipsă de tot. Ea are
nevoie de alimente, ea nu mai are cu ce se
îmbrăca, cum de altfel nu înţelegem a cere
ajutor gratuit nu ar fi fără însemnătate ca la
timp să se îndrepte spre Constanţa un stoc de
instrumente agricole, precum şi de seminţe în
calitate îndestulătoare, pentru ca agricultorii
noştri să poată să se refacă şi să reintre în viaţa
normală. Recoltele datorite semănăturilor
de primăvară, formând principala bogăţie a
ţării ne-ar trebui deci grâu, arnăut, orz, ovăz,
porumb, mei, in, trifoi şi lucernă. Dobrogea nu
mai este, Excelenţa Voastră va avea, să sperăm,
ocaziunea de a se convinge, stepa aridă ce au
descris-o odinioară ofiţerii acelei diviziuni
franceze, care a debarcat pe la începutul
răsboiului în Crimeea. După patruzeci de ani
de administraţie românească, s-a parvenit a se

debilităţi de foame şi de boli consecutive, au
dispărut de pe lumea aceasta. Această situaţie,
pe atât de critică pe cât de plâns, ne-a inspirat
datoria de a solicita intervenţia Excelenţei
Voastre în favoarea noastră, a tuturor. O rugăm
de a face uz de înalta sa influenţă pentru ca
pe de o parte să se pună un capăt la acele din
mizeriile de care îi doare mai mult sufletul pe
refugiaţii din Dobrogea, iar pe de alerta ca
autorităţile franceze şi aliate să binevoiască a
se interesa de măsurile necesare care, într-un
viitor, să sperăm, apropiat ne-ar pune în stare
ca să remediem ruinele ce năvălitorii noştri
vor fi lăsat după ei.
Prima noastră dorinţă este ca refugiaţii
dobrogeni să fie în mod regulat autorizaţi de
a reintegra domiciliile lor şi aceasta fără să fie
expuşi la brutalităţile trupelor de ocupaţiune
în stare actuală, orice încercare de a pătrunde
în Dobrogea este în mod brutal respinsă iar
acei dintre noi, care au încercat de a forţa
trecerea, au fost alungaţi cu focuri de puşcă.
În al doilea rând ne-am dori ca
evacuarea armatei bulgare să fie supraveghiată
şi ca încercările de degradare şi incendii să nu
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realiza aici o transformare radicală. Populaţia
care se ridica la 1878 la 122 mii de locuitori,
era în 1916 de mai mult de 350 mii suflete; în
timpul din urmă culturile ocupau numai în
judeţul Constanţa 435 mii hectare, veniturile
fiscului în acest district treceau anual suma
de 15 milioane de lei, adică o sumă cu mult
superioară mediei impozitelor vărsate de
celelalte judeţe ale ţării. Ne-am permis să
introducem aici aceste detalii, icoană redusă
a situaţiei din Dobrogea, pentru a pune în
evidenţă interesul ce se leagă de dânsa; am
voit să arătăm că ajutorul ce solicitai pentru
concetăţenii noştri va produce fără îndoială
roade în mâinile unei populaţiuni sobre,

harnice şi disciplinate.
Încrezători de altminteri în simţimintele
de bună voinţă şi de înaltă solicitudine ale
Represintantului Franţei, căruia îi datorăm
în trecut unirea Principatelor, preludiu al
Independenţei noastre şi cu care, liber de
toate piedicele avem neclintita speranţă de a
lega din nou relaţiuni politice şi economice
egal de profitabile ambelor noastre popoare,
rugăm pe Excelenţa Voastră de a binevoi să
primească o dată ca respectuoasele noastre
omagii asigurarea unei profunde gratitudini
atât faţă de Ea cât şi faţă de frumoasa şi marea
ţară ce reprezintă“.
În acelaşi sens au fost redactate şi
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memoriile înmânate atât d-lui Preşedinte
al Consiliului de Miniştri cât şi miniştrilor
Angliei şi Americii.16
În urma acestui demers al dobrogenilor,
generalul Coandă a dat asigurări că guvernul
este preocupat de situaţia provinciei şi că
„nici un deget de pământ nu se va pierde din
Dobrogea“. A cerut în schimb timp pentru ca
lucrurile să se rezolve, îndemnând populaţia la
„puţintică răbdare, de câteva zile numai“. De
asemenea, primul ministru a promis că „se va
proceda la măturarea armatelor bulgare din
Dobrogea, pornind de la Tulcea“. Doar după
ce întreaga provincie va intra sub stăpânire
autorităţilor române, se va permite populaţiei
refugiate să se întoarcă acasă. „În răstimpul
acesta nu e prudent ca cineva să încerce a
trece în Dobrogea, deoarece, scăpat de refugiu,
riscă să fie masacrat“, spunea generalul
Coandă, preşedintele Consiliului de Miniştri,

în răspunsul formulat în urma memoriului
depus de gazetarii şi intelectualii dobrogeni.
Toate reacţiile oficialilor europeni şi români
în urma acestor scrisori au fost publicate în
„Dobrogea Jună“.
„D. general Coandă, după ce a ascultat
cu atenţie şi bunăvoinţă păsurile Dobrogenilor,
s-a exprimat după cum urmează:
«Aparenţele ar fi că nu ne ocupăm de
Dobrogea; de fapt, Guvernul se interesează de
această chestiune şi chiar din toată inima. Aveţi
cuvântul meu şi-l puteţi transmite tuturor, că
nici un deget de pământ nu se va pierde din
Dobrogea.
Pentru aceasta sunt două căi: Prima –
calea sângelui! Pentru ca armatele noastre să
treacă ca să ocupe Dobrogea, trebuie să curgă
sânge. N-a curs însă, pân acum destul sânge
românesc? Bine ar fi ca să nu mai curgă?... A
doua cale ar fi: puţintică răbdare, de câteva zile
numai.

Dobrogea Jună, an XIII, nr.2, 24 noiembrie 1918,
p.1
16.
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Ordin circular tuturor corpurilor din
Garnizoana Constanţa

Guvernul a obţinut concursul armatelor
aliate care, în două cordoane, unul englez
şi altul francez, începând din ziua de 5
decembrie, vor proceda la măturarea armatelor
bulgare din Dobrogea pornind de la Tulcea. Pe
măsură ce această evacuare se va face, se vor
instala şi autorităţile româneşti acolo. Sperăm
astfel în 2-3 săptămâni să punem posesiunea
pe întreaga provincie de peste Dunăre, după
care va putea începe şi reinstalarea populaţiei
din partea locului. În răstimpul acesta nu
e prudent ca cineva să încerce a trece în
Dobrogea, deoarece, scăpat de refugiu, riscă să
fie masacrat».
Întru cât priveşte restaurarea Dobrogei,
de Prim Ministru, după ce a recunoscut că
populaţia locală a avut de suferit pagube
considerabile, declară că toate aceste pierderi
urmează să fie plătite de barbarii care le-au
prilejuit. Până la conferinţa păcii însă, care
urmează să decidă cota parte fiecăruia din
acei cari vor avea de acoperit aceste daune,
Guvernul român intenţionează să acorde
avansuri pentru ca lumea să-şi poată încropi
gospodăriile.“.17

Cu onoare se comunică mai jos orarul
sosirii trupelor ce aparţin Constanţei, adică
Reg.34 Infanterie, 13 Artilerie şi 18 Obuziere.
Aceste trupe formate din oameni, în mare
parte aparţinând Dobrogei, care după un
zbucium de 3 ani trecând prin întregul şir de
multiple greutăţi ce au înfruntat revin azi la
căminul lor datoria noastră, a tuturor este să-i
întâmpinăm. În acest scop se ordonă la ora
sosirii trenului ce aduce primele trupe fiecărui
regiment, cu stat majorul lor, precum şi
unitatea cu care ..cartierul brigăzii 9 artilerie,
toţi ofiţerii Garnizoanei şi muzica se vor afla
la gară.18
În scopul acordării despăgubirilor
pentru gospodăriile distruse se constituie
o comisie pentru fiecare localitate afectată.
În paralel cu refacerea legăturilor cu
Moldova, a început reconstruirea liniei ferate
Bucureşti – Constanţa, strict necesară pentru
aprovizionarea populaţiei. 19
Direcţia judeţeană a Arhivelor Naţionale, fond
Primăria Constanţa, dosar 5/1920,fila 8
19
Farul, 1, 19, 20 mai 1919, p.1.
18.

Dobrogea Jună, Răspunsul domnului prim ministru,
an XIII, nr.3, 30 noiembrie 1918, p.2
17
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Soldați dobrogeni reveniți acasă

Traficul feroviar a fost reluat repede dar
cu transbordare la Feteşti, unde podul peste
braţul Borcea, cu cele trei deschideri de 140
m, distruse de armatele române în retragere, a
fost reparat abia în decembrie 1921.
Inginerul Anghel Saligny s-a oferit să
ajute la această lucrare întocmind proiectul
reconstrucţiei podului cu un tronson tip
“pasaj” carosabil, pentru circulaţia pietonilor

şi vehiculelor. Nu i s-a acceptat propunerea
pentru că piesele necesare trebuiau executate
în străinătate şi ar fi fost nevoie de circa 11
milioane lei. Dată fiind starea de austeritate a
ţării s-a convenit ca unele piese şi subansamble
să fie executate la Uzina din Reşiţa. Podul va fi
reconstruit din alte două părţi metalice20.
20

65

Farul, 1, nr. 28, 10 martie 1920, p.1.

Reinstalarea autorităților românești în Constanța
Instalarea prefectului D.N. Negulescu
s-a făcut în ziua de 30 noiembrie 1918. Apoi,
într-o publicație semnată de acesta și afișată
pe străzile orașului era anunțat că: ”Mâine, 2
decembrie 1918, ora 10 dimineață, se va oficia
un serviciu în Catedrala orașului, pentru
reocuparea Dobrogei de către autoritățile
române. După terminarea serviciului religios,
va urma solemnitatea instalării autorităților
administrative și judecătorești în localul
Palatului de justiție de aici”.1
Te-Deumul de la Catedrală a fost oficiat
de parohul Ion Grigorescu.
De altfel, numirea prefectului se
datora intervenției la Consiliul de Miniștri
și la reprezentanții puterilor aliate a unei
delegații de dobrogeni. ”Delegația compusă
din George Benderly, dr. I. Butărăscu, G.
Pruncu, L.P. Atanasof și Constantin Sarry s-a
prezentat zilele acestea d-lui general Coandă,
președintele Consiliului de Miniștri, și d-lor de
Saint Aulaire, Sir Barclay și Vopicka, miniștri
ai Franței, Marii Britanii și Statelor Unite ale
Americii, expunându-le, într-un memoriu,
pe de-o parte doleanțele și nevoile imediate
ale locuitorilor ei, arătând și cerând în același
timp să se avizeze cât mai grabnic măsurile de
circumstanță”.2

și marele pod ce făcea legătura cu Dobrogea.
Trecem cu un remorcher. Pe mal ne așteaptă
un tren compus din 4 vagoane de marfă, în
care se vedea restul gunoaielor unui transport
de cai ai ultimilor bulgari ce părăsiseră în acea
zi Dobrogea.
Nimic din greutățile și neplăcerile
drumului nu întuneca însă dorul nostru de a
revedea vatra, arsă cum ne-o închipuiam cu
toții.
Situația populației este dramatică.
Un patetic apel publică ”Dobrogea Jună”
către ”Frații dobrogeni”: ”Lumea întreagă
se frământă de răspunderi; omenirea de pe
învechitele continente se reface din adâncuri,
zeci de popoare rup cătușele ruginite de
vremuri și afirmă dreptul lor la existență
proprie. România își realizează întreg idealul
național plămădit și dorit de veacuri. Numai
noi, dobrogenii, pare a ne fi lăsat soarta în
mâinile altora.
Evacuați și dezrădăcinați de la căminele
noastre, rupți printr-un tratat silnic de trupul
țării-mume, pribegi și urgisiți pretutindeni,
în lipsă și mizerie în pragul iernii, cu munca
noastră risipită, fără stăpânire și totuși cu o mie
de stăpâni și în neputința de a pune picior pe
pământul părinților noștri, asistăm impasibil,
cu o resemnare vinovată, față de evenimente
atât de hotărâtoare pentru destinele tuturor
neamurilor, fără ca să desprindem nici un
învățământ din Cartea Vremurilor și fără să
ținem seama că aceia care se uită pe sine sunt
uitați până și de Dumnezeu!
Să fim noi o generație atât de decăzută?
Să n-avem noi nici un respect față de
memoria antemergătorilor și nici o frică față
de blestemele copiilor noștri? Să rămânem
noi, dobrogenii, cei de pe urmă cetățeni
din omenire, noi care până acum – pildă de
vrednicie, de cumințenie și de patriotism, am
putut face dintr-o provincie pustie, tristă și

Oamenii se întorceau acasă din pribegie,
D. Alessiu istorisește, la 7 decembrie 1918,
”Reîntoarcerea la vatră”: ”Cu un tren ce nu
făcea mai mult de 10 km pe oră, având o
mașină puternică ce trebuia să stea ore întregi
la stațiile de alimentare, am străbătut drumul
București-Constanța. Toate magaziile gărilor
sunt arse complet, precum și gările, cantoanele,
devastate – stricăciuni de mâini barbare.
Ajunși la Borcea, găsim lipsă frumosul
. Aurelia Lăpușan, Ștefan Lăpușan, ”Medgidia-Carasu”,
Constanța, Editura ”Muntenia”, 1996.
2.
Dobrogea Jună, XIII, nr. 2, 24 nov. 1918, p. 1.
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goală, piatra cea mai scumpă de pe coroana
Regelui Carol ?!
Frați dobrogeni! Subsemnații, toți fii
băștinași ai Dobrogei, înțelegând că înăuntrul
frământărilor și aspirațiilor românești, să
ne afirmăm în mod legal, demn dar hotărât,
ființa și voința noastră – a celor legați
trupește și sufletește de pământul României
transdunărene – vă adresăm această chemare
cu rugămintea și cu stăruința de a vă strânge
rândurile pentru ca toți la un loc uniți în cuget
și simțire, și fără a nesocoti concursul sub toate
raporturile adevăraților prieteni ai provinciei
noastre, să expunem făuritorilor viitoarei
păci universale, care sunt dorurile, păsurile
și năzuințele imensei majorități a locuitorilor
provinciei de peste Dunăre; să arătăm, apoi,
că nu înțelegem ca tăcerea noastră să fie
exploatată în scopuri determinate și să facem să
se știe că nu vom admite nici în ruptul capului
ca petecul nostru de pământ să servească
cumva sau cuiva de obiect de târguială ori de
compensațiune”.
Acești fii ai Dobrogei preocupați de
soarta ei semnau George Benderly, Fr. Sachetti,
Constantin A. Rădulescu, R. Butărăscu,
Gh. Teodorescu, I.P. Atanasof, Constantin
Bălănică, S. Șerif, Osman Gafar, Al.O. Șeitan,
P. Șapira, Hristu Ciomu, Aurel Dan, Octavian
Banciu, Cl. Frangopol, Chiril Neicu, Stanciu
Ivanciu, Dumitru Cojocaru, Octavian Șeitan,
Octavian Radu, Bernard Hazan, A. Butărăscu,
Constantin Sarry.
Sunt, cum bine se observă, români,
turci, greci, armeni, evrei, legați împreună sub
un destin comun – Dobrogea.

urmă soția și familia, spre a alerga la patria
cealaltă, în care m-am născut, pentru a duce
și eu lupta cea grozavă în contra barbarului,
plecam cu sufletul liniștit deoarece știam că
patria mea cea de a doua se lepădase de toată
legătura nefirească.
Aveam convingerea că atât România cea
dragă, cât și Italia cea nobilă nu puteau să ridice
sabia împotriva surorii lor, Franța; eram sigur
că loviturile date de mine n-aveau să izbească
într-un frate. Au trecut peste patru ani până
să pot călca din nou pământul românesc. Dar
cât ocol a trebuit să fac! Acum două luni eram
în Sofia și acolo, pentru întâia oară, ochii mei
căzură asupra acelor infame broșuri editate de
bulgari cu privire la Dobrogea. Cu dezgust citii
numele acelor trădători de neam, cari cereau
alipirea Dobrogei la Bulgaria.
Cu uimire văzui acele statistici falsificate,
în care se încerca a se improviza bulgarilor
o majoritate în provincia românească de
peste Dunăre. Doar am trăit și eu în această
Dobroge peste 35 de ani! Am parcurs-o în
toate direcțiunile. Nu este un sat unde n-am
pus piciorul, de la Beilic, unde l-am cunoscut
pe Sarry, până la Măcin unde trecui Dunărea
pe gheață în timpul iernei. Pe cuvântul meu
de cinste pot afirma că, atunci când s-a alipit
Dobrogea la țara românească, majoritatea
populației n-o formau nicidecum bulgarii.
Atunci (vorbesc de ce era pe la 1880) populația
cea mai numeroasă era a turcilor și tătarilor
cari întotdeauna s-au arătat supuși leali ai
României, care, în schimb, le respectase
geamiile, școlile, obiceiurile și ceva mai mult,
le clădise un seminar mahomedan. Întreaga
populație de pe malurile Dunărei era română.
Vedeți Satul Nou, Topalul, Bazargicul,
Seimeni, Cernavoda, Cochirleni, Rasova
etc.; numesc numai atâtea câte îmi amintesc.
Pe malurile mării, prin orașe se găsesc greci,
armeni, în interiorul provinciei mișunau
mocanii, transilvănenii noștri, cu însemnatele
lor turme de oi, cu tamaslâcurile de vite, cu
hergheliile de cai.

Poate că nici un alt text nu este mai
zguduitor decât mărturiile lui Louis de Hilleriu,
locotenent în armata franceză, naturalizat
apoi în Dobrogea. ”Pro Dobrogea” se cheamă
articolul pe care acest brav soldat francez
îl semnează în ”Dobrogea Jună”3:”Când în
august 1914, am părăsit casa, lăsându-mi în
3.
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Chiar la Tulcea-Babadag erau mai mulți
ruși, sau lipoveni pescari, decât bulgari. Câte
o târlă de a acestora se găsea mai rar, ici colo,
iar la câte un sat se afla și vreo cârciumă cu
băcănie, ținută de Bai-Ganciu sau de Bai-Mitu.
I-ai fi putut număra pe degete! Se mai găseau
prin Dobrogea și câteva sate nemțești. Nu știu
cine îi pripășise pe la noi!
Se mai îndrăsnește a se susține prin acele
broșuri că s-a introdus în Dobrogea regimul
”Ciocoilor”. Dar să-mi arate mie bulgarii
altă țară unde libertățile, unde respectul
drepturilor fiecărui fu împins așa de departe
ca de români în Dobrogea.
Tuturor acelora care făcuseră dovada că
sunt agricultori sau economi de vite, tuturor,
fără deosebire de origine, statul român le dădu
pământ, aproape cât a cerut fiecare. Și în ce
condițiuni? Cu plata de 3 lei pe hectar și pe
an, timp de 30 de ani! Adică cu 90 lei hectarul.
Răscumpărarea era mai ieftină decât însăși
valoarea chiriei acestui pământ!
Osebit de foloasele acestea, să le numesc
pământești, statul român acordase tuturor
dobrogenilor drepturile civile: ei erau alegători
și eligibili. S-a putut vedea la Primăria
Medgidiei, în centrul Dobrogei, ca primari:
un armean, un tătar, un francez, un român
etc. Sub stăpânirea României, Dobrogea a
cunoscut Libertatea și Dreptatea; din pustie
a devenit o provincie bogată, cea mai bogată,
poate, din întreaga Românie. S-au ridicat școli,
adevărate palate; s-au zidit biserici; s-au clădit
primării, prefecturi, palaturi de justiție, s-au
așternut șosele, s-au înmulțit drumurile de fer,
s-a înălțat podul de peste Dunăre, s-a adâncit
portul Constanța. Și toate aceste lucruri le-am
făcut pentru ca să se dea Dobrogea bulgarilor!
De s-ar întâmpla una ca asta, cel dintâi aș
striga eu, că nu mai există dreptate în Europa
și că drepturile naționale ale popoarelor sunt
nesocotite – iar de nu mi-ar fi ars bulgarii
casele și magaziile, de nu mi-ar fi tăiat de la
rădăcină pădurea de sălcii și de plopi și peste
2000 de pomi roditori eu singur le-aș arde și le-

aș tăia și aș fugi departe de Dobrogea, pentru a
nu rămâne cumva sub stăpânirea bulgarului”4.
Repatrierea dobrogenilor se face
anevoios. În decembrie 1918, la București, se
încropise un Comitet al refugiaților dobrogeni
ale cărui comunicate publicate în presa
centrală ”semănau tot mai multă îndoială și
amărăciune în sufletele nenorociților, care de
doi ani și mai bine pribegesc în lipsă și neștire”.
Astfel – scria ”Dobrogea Jună”5 pe când un
comunicat invita pe dobrogeni să se gătească
și să se anunțe de plecare, un altul le atrăgea
atenția că, date fiind greutățile de transport
și mai ales de alimentație și aprovizionare în
partea locului, să nu se pornească la drum
decât șefii de familie. În îngrijirea cui să
rămână femeile și copiii care și așa mureau
până acum de foame și de frig? Și de unde își ia
această autoritate de a zăpăci și a pierde lumea
așa-intitulatul Comitet de repatriere?
”Știm – scria ”Dobrogea Jună”, cu ton
amenințător – că, în urma unei întruniri
ținute acum câtva timp la berăria ”Azuga” din
Iași, se alesese un comitet care să se ocupe de
soarta acestui popor – la nevoie le-am putea
aminti numele – s-au grăbit să se instaleze
în capitală și la Constanța, unde își aranjează
situațiile politice lăsând toată grija pe capul lui
Cristea Georgescu, fostul secretar al Camerei
de Comerț din Constanța care, însă, până
acum n-a avut onoarea de a fi măcar cooptat
în acest onorabil comitet”.
La 10 martie 1919, aceeași publicație
informa că mai sunt refugiați dobrogeni prin
gări, înfometați și hăituiți, că delegațiile lor
bat ușile ministerelor ca să fie ajutați să revină
acasă, să-și refacă gospodariile.
Din Moțăței – județul Dolj, Sărulești
– județul Ilfov, din Vlașca, unde au refugiat
oamenii Dobrogei, veneau apeluri disperate.
Constantin Sarry se adresa în scris,
4.
5.

68

Dobrogea Jună, XIII, nr. 3, 30 noiembrie 1918, p. 2
Dobrogea Jună, XIII, 5,16 decembrie 1918, p. 3

nominal, către secretarii generali din Ministerul
de Interne să intervină în favoarea refugiaților
ca aceștia să fie ajutați ”să fie expediați acasă
fără nici o cerere sau formalitate, ci numai pe
identitatea doveditoare”.6
În scopul acordării despăgubirilor
pentru gospodăriile distruse se constituie o
comisie pentru fiecare localitate afectată. O
altă comisie specială de evaluare a pagubelor
aduse portului Constanţa de către armatele şi
administraţia inamică stabilea suma de 21,5
milioane lei. La primele estimări pagubele
staţiei de primire a petrolului erau de 147.000
lei, la staţia de depozitare – 4.731.000 lei, la
bazinul de petrol 775.000 lei, ceea ce dovedeşte
interesul inamicului faţă de staţia de petrol,
obiectiv strategic de primă importanţă. Mai
erau înregistrate pagube de 4.210.000 lei –
vase şi aparate plutitoare, 200.000 lei – cala
de halaj, 700.000 lei – magazii cu silozuri,

300.000 lei – uzina electrică, 1.545.000 lei linii
ferate, 2.000.000 lei – material rulant etc.7 În
decembrie 1918 se reia traficul portuar: sunt
importate 46.294 tone mărfuri, în special
alimente, şi se exportă 12.825 tone petrol şi
derivatele sale.
În paralel cu refacerea legăturilor
cu Moldova, a început reconstruirea liniei
ferate Bucureşti – Constanţa, strict necesară
pentru aprovizionarea populaţiei. Americanii
au trimis, cei dintâi, 42 vagoane cu alimente
care să se distribuie gratuit familiilor eroilor,
soldaţilor întorşi de pe front, săracilor.
Alimentele au fost depuse în depozitele din
port şi de acolo. 1919
Căpitanul T.E.Black din Misiunea Crucii
Roşii Americane sosind cu vaporul la Hârşova
a împrăştiat în mod gratuit în zilele de 12 şi
13 iunie alimente şi efecte de îmbrăcăminte.
Acelaşi lucru l-a făcut şi în celelalte comune
ale plăşii cu excepţia localităţii Topalu. Pentru

6.

Aurelia Lăpușan, Ștefan Lăpușan, Constanța - Memoria
orașului, Editura ”Muntenia” Constanța, 1997, Vol. I, p. 260263

7.
Arhivele Statului. Constanţa, fond DNM, dosar
7/1918.
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spital a donat lenjerie, 50 cearşafuri, 35 cămăşi
flanelă, 100 m pânză, 60 pachete tifon, saltele,
alimente, 400 lăzi cu lapte praf, săpun.8

de faţă şi viitori, sănătate: asupra raportului
preşedintelui Consiliului nostru de Miniştri
sub nr.2171 din 1918; luând act de hotărârea
unanimă a Adunării naţionale din Alba Iulia,
am decretat şi decretăm: l. Ţinuturile cuprinse
în hotărârea Adunării Naţionale din Alba Iulia
de la 18 noiembrie (1 decembrie) 1918 sunt şi
rămân de-a pururi unite cu Regatul României.
ll. Preşedintele Consiliului nostru de Miniştri
este însărcinat cu aducerea la îndeplinire a
decretului lege de faţă. Dat la Bucureşti, la 11
Decembrie 1918.”
La Constanța, prima mare festivitate
dedicată Marii Uniri s-a desfăşurat la 1
decembrie 1919 în sala “Elpis”.

11 decembrie
Legea pentru Unirea Transilvaniei,
Banatului,
Crişanei,
Satmarului
şi
Maramureşului cu România a fost dată la
11 decembrie 1918, sub semnătura regelui
Ferdinand şi a preşedintelui Consiliului de
Miniştri Ion I.C.Brătianu. Ratificarea ei are
loc abia în ianuarie 1920 când este şi publicată
în Monitorul Oficial nr.206. ”Articol unic:
Se ratifică investindu-se cu putere de lege
Decretul lege cu nr.3631 din 11 decembrie
1918, publicat în Monitorul Oficial 212
din 13 decembrie 1918, privitor la Unirea
Transilvaniei, Banatului, Crişanei, Satmarului
şi Maramureşului cu Vechiul Regat al
României în cuprinderea următoare:
Ferdinand l, Prin graţia lui Dumnezeu
şi voinţa naţională Rege al României, la toţi

Cel dintâi liceu de fete din Dobrogea îşi
începea cursurile, am putea spune simbolic,
tot la 1 decembrie 1919. S-a numit mai întâi
Externatul de fete gradul ll “Domniţa Ileana”,
directoarea sa fiind numită Valentina Boteanu.
În 1923 a fost rebotezat Şcoala secundară de
fete “Domniţa Ileana” şi a avut ca o primă
promoţie 405 absolvente.

8.
Arhivele statului Constanţa, fond MAI, dosar
548/1919,filele 3,4
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1922. Regele Ferdinand şi Regina Maria au fost încoronaţi ca regi ai României Mari.

Presa internațională consemnează elogios actul Unirii.

