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Prezenta lucrare constituie extensia logică a proiectului Promovare şi valorifi-
care turistică a patrimoniului multicultural din Constanţa (zona peninsula-
ră), desfăşurat în intervalul iunie – decembrie 2019. Demersul a avut ca scop 

valorificarea şi promovarea obiectivelor arhitecturale aparținând variatelor comunități 
etnice (greacă, evreiască, armeană, turco-tătară, bulgară) prezente în oraşul Constanța, 
cu precădere în zona peninsulei, de la mijlocul secolului al XIX-lea, până la declanşarea 
celui de-al Doilea Război Mondial. Alături de aceste obiective, a fost urmărită şi activita-
tea socio-economică şi culturală a unor personalități aparținând comunităților respec-
tive, ca şi situația unor comunități cu o pondere numerică relativ scăzută, precum cea 
italiană, germană, franceză şi engleză.

Chiar şi în contextul multicultural şi multietnic al României moderne, cazul 
Constanței este unul special, oraşul fiind caracterizat de conviețuirea unui număr 
semnificativ de comunități etnice în faza inițială a dezvoltării sale economice şi culturale, 
care a coincis cu intrarea Dobrogei în componența statului român. Condițiile favorabile 
rezultate din dezvoltarea portuară şi infrastructurală se reflectă şi în tipologiile variate 
ale clădirilor publice şi particulare construite în următoarea perioadă: lăcaşe de cult, 
şcoli, teatre, cinematografe, hoteluri, restaurante, blocuri cu apartamente, vile, case, 
depozite, silozuri.

Volumul este împărțit în opt capitole, pe baza următoarei structuri: primul capitol 
conține un scurt istoric socio-economic şi demografic al oraşului, în special al nucleului 
istoric al acestuia, peninsula, următoarele cinci capitole sunt dedicate celor mai impor-
tante comunități etnice (greacă, armeană, evreiască, turco-tătară, bulgară), iar ultimele 
două prezintă comunitățile italiană şi germană, corespunzând unui procent mai mic în 
raport cu celelalte grupuri etnice menționate. Concluziile de la finalul lucrării sintetizea-
ză rezultatele cercetării şi explorează posibilitatea promovării patrimoniului multietnic 
al peninsulei, cu potențiale efecte benefice la nivelul oportunităților economice pe plan 
local, prin introducerea obiectivelor evidențiate într-un circuit turistic cultural sistema-
tic, fapt care ar putea rezulta în ameliorări structurale.

Introducere

Documentarea în scopul dezvoltării proiectului şi a lucrării de față s-a realizat prin 
fotografierea, inventarierea obiectivelor specifice şi consultarea documentelor de arhivă 
deținute de următoarele instituții publice: Direcția Județeană a Arhivelor Naționale 
Constanța, Arhiva Direcției Județene pentru Cultură Constanța, Arhiva Muzeului de 
Istorie Națională şi Arheologie Constanța, Arhiva Institutului Național al Patrimoniului. 
Au fost consultate, de asemenea, arhivele personale ale unor arhitecți activi în Constanța, 
referitoare la istoricul clădirilor oraşului.

Cercetarea surselor de arhivă a condus la descoperirea unor informații inedite, 
conexe construirii şi evoluției clădirilor, dar şi aspectelor de viață privată şi profesională 
ale proprietarilor, inclusiv în cazul unor imobile care nu figurează în Lista Monumentelor 
Istorice.

Proiectul a fost realizat şi prin aportul partenerilor noştri în acest demers, 
reprezentați de Direcția Județeană pentru Cultură Constanța şi de Muzeul de Istorie 
Națională şi Arheologie Constanța. Mulțumim pe această cale, doamnei Magdalena Tiță, 
în mod special doamnei Laura Tudosie, şi, de asemenea, doamnei Lavinia Dumitraşcu, 
pentru sprijinul acordat.

Rezultatele proiectului s-au concretizat printr-o expoziție găzduită de Muzeul de 
Istorie Națională şi Arheologie Constanța, printr-un site care transferă în format digital 
elementele esențiale ale cercetării şi, de asemenea, printr-o hartă web interactivă www.
constantamultietnică.ro care localizează, în premieră, obiectivele avute în vedere, în cadrul 
ansamblului urban al Constanței contemporane.

Sperăm ca actualul volum să reprezinte o contribuție utilă procesului de valorificare a 
unui patrimoniu a cărei relevanță este confirmată şi în actualul context contemporan social 
şi cultural manifestat la nivel european, prin paradigma structurală a multiculturalismului 
şi a multietnicității, cu factorii corespunzători de dezvoltare a unor politici publice de 
punere în valoare al acestuia. 
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The following work constitutes the logical extension of the Promotion 
and touristic revaluation of the multicultural heritage in Constanţa (the 

peninsula area), carried out in the June – December 2019 interval. Our goal was to 
revalue and promote the architecture belonging to the diverse ethnic communities 
(Greeks, Jews, Armenians, Turks and Tatars, Bulgarians) present in the city of Constanţa, 
especially in the Peninsula area, starting with the 19th century, up until the Second 
World War. Alongside these objectives, the socio-economic and cultural activities of 
personalities from these communities were documented, as well as the situation of 
smaller communities, like the Italians, Germans, Frenchmen, and Englishmen. 

Even in the multicultural and multi-ethnic context of modern Romania, the 
case of Constanţa is a special one, the city being characterised by the coexistence of 
a large number of ethnic communities in the initial stage of its economic and cultural 
development, which coincided with the integration of Dobruja in the Romanian 
state. The favourable conditions stemming from the development of the harbour and 
infrastructure are reflected in the varied typologies of the public and private buildings 
built in the next stage: schools, theatres, movie theatres, hotels, restaurants, places of 
worship, apartment buildings, villas, houses, storehouses, silos.  

The volume is divided into eight chapters, based on the following structure: 
the first chapter represents a short history of the socio-economic and demographic 
aspects of the city, especially concerning its historical nucleus, the Peninsula, and 
the following five chapters are dedicated to the most important ethnic communities 
(Greeks, Armenians, Jews, Turks and Tatars, Bulgarians), and the two present the Italian 
and German communities, corresponding to a smaller percentage in relation to the 
other ethnic groups mentioned. The conclusions synthetize the results of the research 
and explore the possibilities for the promotion of the multi-ethnic heritage connected 
to the Peninsula, with potential benefits to economic opportunities on the local level, 
by using the highlighted buildings in a systematic touristic circuit, which may result in 

Introduction

long-term structural improvements.
The documentation carried out in order to develop the project and the present 

work was realized through the photographing, the inventorying of the specific buildings 
and by consulting the archive documents in the care of the following public bodies: the 
Constanţa County Department of the National Archives, the Constanţa County Culture 
Department Archives, and the National Institute of Heritage Archives. We have also 
researched the personal archives of a number of active architects from Constanţa, 
concerning the history of the city’s buildings.

The research of the archive sources lead to the discovery of novel pieces of 
information, information connected to the buildings’ evolution, but also about the 
private and professional lives of the former owners, including some buildings that are 
not present in the Historical Monuments List.

The project was completed with the help of all our partners, namely the 
Constanţa County Culture Department and the Museum of National History and 
Archaeology Constanţa. We would like to extend our gratitude towards Magdalena 
Tiță, and especially towards Laura Tudosie, and we would also like to thank Lavinia 
Dumitraşcu, for their support.

The results of the project took shape in the form of an exhibition hosted by the 
Museum of National History and Archaeology Constanţa, a website containing in a 
digital format the essential elements of our research, and also an interactive web map 
(www.constantamultietnică.ro) that locates, for the first time, the highlighted buildings, 
within the urban area of contemporary Constanţa.

We hope that the present volume will be seen as a useful contribution for the 
reappraisal of a type of heritage which is relevant in the current contemporary social 
and cultural context in Europe, through the structural paradigm of multiculturalism 
and multi-ethnicity, with the corresponding factors of developing and enhancing public 
policies directed towards this heritage.



Scurt istoric socio-economic şi demografic al oraşului şi al peninsulei 
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea

Evoluția Constanței şi parcursul socio-economic al oraşului sunt conectate 
modificărilor de paradigmă produse în zona litoralul sud-est european al 
Mării Negre. Permutările geopolitice, manifestate sub spectrul intereselor, 

inițiativelor şi proiectelor puterilor industriale vest-europene, în primul rând Marea 
Britanie, Franța şi Germania, dar şi a configurării unor politici mai clare în zonă din 
direcția Imperiului Rus, au creat condițiile pentru intrarea Dobrogei în variate calcule 
politice şi economice la nivel continental. 

Aceste fenomene au fost legate declinului Imperiului Otoman, marcat în 
ultima fază a existenței sale de acumularea unor semnificative decalaje tehnologice şi 
economice în raport cu statele europene dominante. De asemenea, formarea statului 
român a contribuit la schimbarea raportului de forțe regional, antrenând prezența, în 
fază incipientă, a capitalului şi tehnologiei occidentale. 

Condițiile specifice decalajului menționat în cazul statului otoman, aflat într-o 
situație din ce în ce mai precară, alături de poziționarea Dobrogei într-o zonă limitrofă 
a acestuia, au determinat subdezvoltarea inițială a regiunii, Constanța, aflându-se la 
mijlocul secolului al XIX-lea la statutul unui sat sărac, foarte puțin populat, cu numele 
Küstendje.

În pofida situației defavorabile, potențialul localității a fost sesizat de către 
reprezentanții statelor occidentale. Acesta consta în poziționarea geografică ideală 
în sectorul median al țărmului vestic al Mării Negre, într-o zonă întrunind condițiile 
obiective ale dezvoltării unui port, prin peninsulă şi golf, pe locația polisului grec antic 
Tomis, relativ aproape de Dunăre şi Deltă. Acest aspect a determinat primul demers 
de modernizare, prin investițiile şi lucrările realizate de compania britanică Danube 
and Black Sea Railway and Kustendge Harbour Company Limited începând cu luna 

septembrie 1858, după semnarea în prealabil, în anul anterior, cu autoritățile otomane, 
a unui contract de concesionare a lucrărilor şi de administrare a portului şi liniei de cale 
ferată, care urmau să fie construite, pentru o perioadă de 99 de ani. 

Lucrările au constat în demararea amenajării portului modern, care s-a suprapus 
pe cel din perioada Antichității, prin apariția primelor cheiuri şi legarea satului la 
prima cale ferată din regiune, extinsă pe direcția Cernavodă. Finalizat în 1860 şi având 
o lungime de 63 km, proiectul britanic a constituit a doua cale ferată de pe întregul 
teritoriu al viitorului stat român unificat. Gările rezultate, una pentru călători şi una 
pentru marfă (amplasată în zona portului), au reprezentat primele ansambluri relevante 
din localitate. Unul dintre cele mai vechi obiective arhitecturale existente încă în oraş, 
Farul „Genovez” a fost construit în perioada respectivă, sub egida proiectului britanic, 
de către inginerul francez de origine armeană, Artin Aslan.  

Relatările inginerilor englezi implicați în construcție surprind încă din acest 
moment timpuriu caracterul multietnic al lucrătorilor angajați pe şantier. Concentrarea 
unui număr fără precedent, în contextul localității, de muncitori, ingineri şi personal 
auxiliar, provenind din variate grupuri etnice, a determinat necesitatea construirii de 
locuințe. Astfel, s-au conturat primele mini-cartiere distincte: englez, grec, armean, 
evreiesc, turco-tătar. Zona caselor engleze era reprezentată de construcții cu termen de 
utilizare în special pe durata desfăşurării proiectului.

În decursul următorilor 20 de ani parcurşi până la integrarea Dobrogei în 
componența teritorială a statului român, populația localității a crescut în mod constant, 
extinderea teritorială a avansat, însă nu într-o manieră planificată urbanistic. Apariția 
portului şi a implicitelor oportunități comerciale, au creat condițiile pentru stabilirea în 
viitorul oraş a aproximativ 500 de etnici greci, dintr-o populație de circa 3000 locuitori, 
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deja mărită în termen scurt ca urmare a mobilizării lucrătorilor 
pentru proiectului britanic. Principale zone de proveniență ale 
grecilor erau oraşele Anhialos (actualul Pomorie, Bulgaria), 
Mesembria (actualul Nesebar, Bulgaria) şi Vasilicos, situate în 
aria golfului Burgas din fosta Rumelie orientală.

După Congresul de la Berlin din 1878 şi preluarea Dobro-
gei de către statul român, Constanța a devenit comună urbană, 
administrată de un Consiliu Comunal în care erau reprezentate 
toate grupurile etnice, românii fiind minoritari. Astfel, conform 
documentelor din Arhivele Județene, Populaţiunea din comuna 
urbană Constanţa de la anul 1879 până la 1896, în anul 1880, 
dintr-o populație totală de 5.203 persoane, 1.804 erau tătari, 
1.543 greci, 410 turci, 348 bulgari, 279 români, 234 evrei şi 175 
armeni, restul populației fiind reprezentată de italieni, englezi, 
germani, francezi, unguri, ruşi şi sârbi.

În termeni procentuali, raportul numeric dintre grupurile 
etnice a parcurs o dinamică ce indică modificări de natură 
politico-economică. Se înregistrează creşterea, la nivelul celor 
mai numeroase grupuri, începând cu 1880, a procentului 
membrilor comunității elene în raport cu cea tătară (1880 – 
32,2% greci / 37,6% tătari, 1882 – 29,4% greci / 31,9% tătari). 
Astfel, în pofida diminuării generale a procentelor, scăderea celui 
asociat comunității tătare a fost mai mare.  

Deşi statisticile lipsesc după 1882, din cauza suspendării 
recensămintelor timp de 12 ani, există o mare probabilitate ca, 
pentru aproximativ 10 ani (circa 1883–1893) populația greacă 
să fi fost majoritară, în condițiile menținerii, pe termen scurt, 
a tendinței înregistrate în intervalul 1880–1882, conectată 
diminuării prin emigrare a populației tătare, şi ratei de creştere 
încă scăzută a populației române, situată în jurul cifrei inițiale de 
500 locuitori.

Următorul recensământ, organizat abia în 1894, prezintă o 
dublare a populației, care a ajuns la cifra de 10.419 locuitori. În 
acest an era înregistrată şi prima majoritate a etnicilor români, 
reprezentată de 2.519 persoane, în raport cu etnicii greci, 
însumând 2.460 locuitori. Procentual, românii formau 24,2% din 
populația totală, iar grecii 23,6%.

În anul 1905, statisticile indică, dintr-o populație totală 
de 15.777 persoane, existența a 9.165 (58%) români şi 2.327 
(14,7%) greci, grupul etnic situat pe locul al doilea. În 1916, 
populația ajunsese la cifra de 33.918 locuitori, dintre care 21.971 
(64,7%) români şi 3.326 (9,8%) greci. Reiese astfel că, în decursul 
a circa 10 ani, populația oraşului s-a dublat, iar ponderea 
etnicilor români a crescut invers proporțional în raport cu cea a 
grecilor. În anul 1930, populația generală era de 60.106 locuitori, 

principalele grupuri etnice fiind reprezentate, în continuare, de 
români, în număr de 40.857 (68%) şi greci, 3.708 (6,2%).

Acordarea statutului de porto franco în anul 1880 a constituit 
un factor important în diversificarea axelor comerciale din zonă. 
Prin intermediul Legii privind răscumpărarea de către statul român 
a căii ferate Cernavodă-Constanţa şi a lucrărilor în portul Constanţa 
concesionate în 1857 companiei „Danube and Black Sea Railway 
Company Limited”, emisă în luna mai 1882, a fost recuperat un 
teren de aproximativ 65 ha din aria comunei urbane, reprezentând 
gara, calea ferată, portul, depozite şi variate anexe. Naționalizarea 
acestor elemente a constituit baza economică şi juridică esențială 
pentru dezvoltarea generală a oraşului.

În luna octombrie 1896 a fost inițiat cel mai mare proiect 
infrastructural realizat până în acel moment în zona oraşului, şi, 
simultan, unul dintre cele mai importante desfăşurate la nivel 
național: extinderea şi modernizarea portului. În intervalul 1899–
1910 inginerul Anghel Saligny a coordonat proiectul, modificându-l 
pe cel inițial, realizat de I. B. Cantacuzino. Planul lui Saligny propunea 
implementarea unor metode avansate de construcție, racordate 
evoluțiilor tehnologice occidentale, în special utilizarea, în premieră 
pentru România, a piloților şi radierelor din beton armat. Lucrările 
au continuat în intervalele 1911–1916 şi 1920–1926.

Emiterea în 1882 a primului plan urbanistic, Regulament 
pentru construcţiuni şi alinieri, care stipula stabilirea unor norme de 
construcție, denotă interesul pe care autoritățile încep să-l manifeste 
în direcția dezvoltării raționale a aliniamentelor stradale şi, implicit, a 
unei politici de urbanism coerente. Aplicarea regulamentului, esențial 
în scopul modernizării oraşului, a generat variate neînțelegeri, în 
anumite cazuri chiar conflicte juridice, între Primărie şi proprietari ale 
căror construcții nu respectau regulile stipulate sau chiar planurile 
aprobate inițial. Într-un sens mai larg, situații de acest tip reflectă 
dinamica raporturilor dintre sfera publică, administrativă, emergentă 
în acel moment, şi cea privată.

La finalul secolului al XIX-lea se conturează cartierul 
românesc, a cărui recunoaştere oficială are loc în anul 1901, în 
timpul administrației primarului Ion Bănescu. În aceeaşi perioadă, 
caracterizată de o rapidă expansiune economică şi demografică, 
sunt demarate şi primele demersuri de înfrumusețare a oraşului prin 
inițierea unor proiecte arhitecturale de anvergură, rezultând în piețe 
şi clădiri, care, în anumite cazuri, au devenit emblematice pentru 
oraş. Dintre proiectele relevante pot fi menționate: sistematizarea 
Pieței Independenței (în prezent Piața Ovidiu), Cazinoul, Palatul 
Poştelor (în prezent Muzeu de Artă Populară), Palatul Comunal (în 
prezent Muzeu de Istorie Națională şi Arheologie), Hotelul Carol I (în 
prezent sediul Comandamentului Marinei Militare), Hotelul Palace, 
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Hotelul Grand, Hotelul Hrisicos, Hotelul Regina (în prezent Hotelul Intim), Palatul Manissalian 
(ulterior Camera de Comerț), Restaurantul Bristol, Casa cu Lei, Vila Suțu, Casa Alleon, Moscheea 
Carol I, Catedrala „Sf. Apostoli Petru şi Pavel”, Sinagoga de rit aşkenaz, Biserica catolică „Sf. Anton”.

Aceste proiecte, ca şi cele similare, au conferit centrului oraşului un aspect caracterizat 
de abordări stilistice de factură eclectică, integrând şi o componentă Art Nouveau, sub spectrul 
influenței arhitecturii franceze a perioadei, în cazul exemplelor de clădiri cu funcția de agrement 
şi cazare. 

În perioada interbelică se manifestă în Constanța, concomitent cu evoluțiile arhitecturale 
din Europa, stilul modernist, prezent în cazul unor clădiri precum Hotelul Carlton, blocurile cu 
apartamente Panopoulos şi Caramillotis, dar şi în cazul unor construcții având funcții utilitare, 
economice şi comerciale.

Din perspectiva multietnicității, oraşul şi-a păstrat această componentă de-a lungul evoluției 
sale din perioada modernă târzie şi contemporană timpurie, în pofida modificării raporturilor 
procentuale dintre grupurile constitutive, prin creşterea constantă a etnicilor români, care, 
începând cu anul 1894, au devenit majoritari. Astfel, în anul 1920, pentru antropologul elvețian 
Eugène Pittard, Constanța era un „punct de întâlnire între Asia anterioară şi Europa orientală [...]. 
Păstrându-şi cu toții comportamentul, portul şi limba (aceste popoare) constituie microcosmosul 
eurasiatic, laboratorul magnific de etnologie comparată”.

Daniela MIHAI, 
Florentina UDREA, 
Adriana SPETEANU
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The evolution of Constanţa and its socio-economic path are connected to the 
paradigm shifts that occurred in the South-East shore of the Black Sea. The geopolitical 
moves manifested in the interests, initiatives, and projects of the Western European 
industrialized states, especially Great Britain, France, and Germany, but also the config-
uration of clear policies for the area, coming from the Russian Empire, are all elements 
which have created the conditions for the inclusion of Dobruja in various political and 
economic strategies on the European continent. 

These phenomena were tied to the decline of the Ottoman Empire, marked by 
the accumulation of significant technological and economical setbacks when compared 
to the dominant Western states, during the last stage of its existence. Also, the forming 
of the Romanian state has contributed to a change in the regional forces, stimulating 
the presence of Western capital and technology, in its starting phase.

The specific conditions of the already mentioned stagnation of the Ottoman 
Empire, a state all the more precarious, and the positioning of Dobruja in its periphery, 
have determined the initial underdevelopment of the region, Constanţa being, in the 
middle of the 19th century, a poor, underpopulated village called Küstendje. 

 Despite this unfavourable situation, the potential of the settlement was 
noticed by the representatives of the Western states. This was represented by the 
ideal geographical position, in the middle sector of the Western Black Sea shoreline, 
in an area that met the conditions for establishing a port, in the peninsula and bay 
area, atop the ancient Greek polis of Tomis, relatively close to the Danube and the 
Delta. This aspect attracted the first push towards modernization, in the form of the 
investment and infrastructure works carried out by the Danube and Black Sea Railway 
and Kustendge Harbour Company Limited British company, starting in September 
1858, after the signing, in the previous year, of a concession contract, by the Ottoman 
authorities, for the infrastructure works and the administration of the harbour and 
railway, for a period of 99 years.

The works consisted in starting the development of the modern harbour, super-
imposed on the ancient era harbour, by constructing the piers and connecting the vil-
lage to the first railway in the region, extended towards Cernavodă. Finalised in 1860, 
with a length of 63 kilometres, the British project consisted of the second railway which 
has been built across territory of the current Romanian state. The resulting rail stations, 
one for passengers and one for cargo (positioned in the harbour area), were the first 
relevant complexes in the settlement. One of the oldest architectural monuments, still 

A short socio-economic and demography history of the city and of 
the Peninsula during the second half of the 19th century and the 
start of the 20th century

standing in the city, the “Genovese” Lighthouse, was constructed in that period, under 
the leadership of the British project, by the Armenian born French engineer Artin Aslan.

The accounts of English engineers, employed in the construction works, capture 
the multi-ethnic character of the workers on the construction sites, from an early stage. 
The concentration of an unprecedented number of workers, engineers, and auxiliary 
personnel, coming from various ethnic backgrounds, has determined the construction 
of housing. This way, the first miniature distinct neighbourhoods were formed: the 
English district, the Greek districts, the Armenian district, the Jewish district, the 
Turkish-Tatar district. In the English houses area there were constructions with a term 
of use connected to the duration of the project.

During the next 20 years up to the integration of Dobruja in the territory of the 
Romanian state, the population of the settlement constantly grew, and the territorial 
expansion advanced, but not by systematic urban planning. The establishment of the 
harbour and of the implicit commercial opportunities have created the prime condi-
tions for the settlement of approximately 500 ethnic Greeks, out of a population of 
about 3,000 inhabitants already enlarged in a short time frame as a result of the mobi-
lization of workers for the British project. The main areas of provenance for the Greeks 
were the cities of Anhialos (currently the city of Pomorie in Bulgaria), Mesembria (cur-
rently the city of Nesebar in Bulgaria) and Vasilicos, all situated in the area of the Burgas 
bay, in the former area of Eastern Rumelia. 

After the Congress of Berlin in 1878 and the takeover of Dobruja by the 
Romanian state, Constanţa became an urban commune, administered by a Communal 
Council where all ethnic groups were represented, and the Romanians were a minority. 
According to documents from the County Archives, The Constanţa urban commune 
populace during 1879–1896, in the year of 1880, out of a total of 5,203 inhabitants, 
there were 1,804 Tatars, 1,543 Greeks, 410 Turks, 348 Bulgarians, 279 Romanians, 234 
Jews, and 175 Armenians, and the rest of the populations were Italians, Englishmen, 
Germans, Frenchmen, Hungarians, Russians, and Serbs. 

As a percentage, the numerical ratio among the ethnic groups followed a dynamic 
path, indicating political and economic changes. The increase is registered at the level 
of the most populous groups, starting in 1880 with the percentage of members of 
the Hellenic community compared with the Tatar community (1880 – 32,2% Greeks 
/ 37,6% Tatars, 1882 – 29,4% Greeks / 31,9% Tatars). Therefore, despite the general 
diminishment of the initial percentages, the decrease associated with the 
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Tatar community was greater, a fact resulting in a ratio favouring the Greek 
population.

Although there are no statistics following the year of 1882, due to the suspension 
of population censuses for a period of 12 years, there is a great probability that, for 
approximately 10 years (c. 1883–1893), the Greek population was the majority, due 
to the maintaining, in a short period, of the tendency recorded during 1880-1882, 
connected to the diminishment by emigration of the Tatar population, and the still 
small ratio increase of the Romanian population, that counted about 500 inhabitants 
in the initial phase.

According to the next census, carried out in 1894, there was a doubling of the 
population, reaching up to 10,419 inhabitants. In this year, it was the first time that 
ethnic Romanians became the majority group, counting up to 2,519 persons, when 
compared to the ethnic Greeks, counting up to 2,460 inhabitants. As a percentage, the 
Romanians were 24,2% of the total population and the Greeks were 23,6%.

In 1905, the statistics indicate that, out of a population of 15,777 persons, there 
were 9,165 (58%) Romanians and 2,327 (14.7%) Greeks, who were still the second 
largest ethnic group. In 1916, the population was composed of 33,918 inhabitants, out 
of which 21,971 (64.7%) were Romanians and 3,326 (9.8%) were Greeks. It turns out 
that, across a period of 10 years, the population of the city doubled, and the ratio of 
ethnic Romanian grew inversely proportional when compared to the Greeks. In 1930, 
the general population was 60,106 inhabitants, and the main ethnic groups were still 
represented by the Romanians, 40,857 (68%) persons, and by the Greeks, 3,708 (6,2%) 
persons.

The granting of free port status in 1880 constituted a major factor in the diversifying 
of the commercial axis in the area. By way of the Law concerning the ransom by the 
Romanian state of the Cernavodă-Constanţa railway and of the works in Constanţa 
harbour concession in 1857 to the „Danube and Black Sea Railway Company Limited” 
company, emitted in May 1882, a terrain of approximately 65 hectares belonging to 
the urban commune was recovered, covering the railway station, the railway, the 
harbour, the warehouses, and various annexes. The nationalization of these elements 
has constituted the economic and juridical basis essential for the general development 
of the city.

In October 1896, the grandest infrastructure project realised in the area of the 
city and, simultaneously, one of the most important projects carried out on a national 
level, was initiated: the extension and modernization of the harbour area. In the 1899–
1910 period, the engineer Anghel Saligny coordinated the project, modifying the initial 
one, developed by I. B. Cantacuzino. The Saligny plan proposed the implementation 
of advanced construction methods, and the connection with the Western European 
technological developments, especially the use of reinforced concrete pilotis and sill 

plates. The works continued in the 1911–1916 and 1920–1926 periods. 
The emission of the first urban plan in 1882, Rulebook for constructions and 

alignments, which stipulated the establishment of norms in construction, goes to 
show the interest of the authorities in the direction of rational developments of the 
street alignment and, implicitly, a coherent urban planning policy. The application 
of the rulebook, an essential part in modernizing the city, generated a host of 
misunderstandings, and in some cases, legal conflicts between the Mayor’s Office and 
the property owners whose buildings failed to conform to the rules or the previously 
approved plans. In a bigger sense, this type of situations reflects the dynamic push and 
pull between the public sphere, the emerging administration, and the private sector.

Towards the end of the 19th century, the Romanian district took shape, and it 
was officially recognized in 1901, during the administration of mayor Ion Bănescu. In 
the same period, characterized by a rapid economic and demographical expansion, the 
first beautification initiatives were carried out through large scale architectural proj-
ects, resulting in emblematic squares and buildings. Out of the relevant projects one 
may mention: the systematization of the Independence Square (currently called the 
Ovidiu Square), the Casino, the Palace of the Post Office (currently the Folk Art Muse-
um), the Communal Palace (currently the National History and Archaeology Museum), 
the Charles the First Hotel (currently the Military Navy Command Centre), the Palace 
Hotel, the Grand Hotel, the Hrisicos Hotel, the Regina Hotel (currently the Intim Hotel), 
the Manissalian Palace (subsequently, the Chamber of Commerce), the Bristol Restau-
rant, the Lion House, the Suţu Villa, the Alleon House, the Charles the First Mosque, 
the “Saints Peter and Paul” Cathedral, the Ashkenazi Synagogue, the “Saint Anthony” 
Catholic Church. 

These projects, and similar ones, conferred to the centre of city an eclectic look, 
integrating an Art Nouveau component, under the influence of the French architecture 
of the time, in the case of the accommodation and leisure buildings. 

During the interwar period, in Constanţa, at the same time with the architectural 
evolution in the rest of Europe, the modernist style is manifested, present in the case 
of such buildings like the Carlton Hotel, the Panopoulos and Caramillotis apartment 
buildings, but also present in various utilitarian, economic, and commercial buildings.

From the perspective of multi-ethnicity, the city kept this component across its 
later modern and early contemporary periods, despite the modifications of percentage 
ratios among the constitutive groups, by the steady increase of ethnic Romanians, who 
became a majority group starting with the year of 1894. Thus, in 1920, according to 
the Swiss anthropologist Eugène Pittard, Constanţa was a “meeting place between Asia 
and Oriental Europe […]. And all people keep their behaviour, clothing, and language. 
(These people) make up the Eurasian microcosm, the magnificent compared ethnology 
laboratory”. 
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Istoria dezvoltării pe calea modernității a Constanței a început după anii 1858-1860, odată cu concesionarea extinderii 
portului şi construirii liniei de cale ferată Cernavodă–Constanța, de către autoritățile otomane, companiei britanice Danube 
and Black Sea Railway and Kustendge Harbour Company Limited. Localitatea a devenit, prin stimularea comerțului şi a 

manufacturilor şi prin constituirea primelor întreprinderi industriale, populată, în deceniul următor, de o varietate fără precedent 
de grupuri etnice, muncitori calificați şi necalificați, atraşi de noile oportunități. Originea acestora era foarte diversă: greacă, 
armeană, evreiască, tătară, turcă, bulgară, rusă, şi chiar engleză, germană şi italiană. Astfel, eterogenitatea populației va rămâne o 
constantă în evoluția modernă a oraşului, după includerea Dobrogei în componența României, ca urmare a deciziilor Congresului 
de pace de la Berlin (1878).

Noile cartiere ale oraşului, aflat în proces de formare, reprezentau zone compacte de locuire ale unei etnii (greacă, tătară, 
evreiască, armeană, engleză), cu străzi de legătură şi artere comerciale mixte, fără a avea însă un caracter etnic exclusivist. 
Cartierul grecesc din Constanța (fig. 1) a fost constituit la mijlocul secolului al XIX-lea, perioadă corespunzătoare aceluiaşi proces 
în al doilea oraş al Dobrogei ca număr de locuitori, Tulcea.

Comunitatea elenă a solicitat, prin intermediul Patriarhiei din Constantinopol, sultanului Abdul Aziz o autorizație în scopul 
construirii unei biserici. Aceasta a fost acordată în 1865 printr-un firman adresat lui Mehmet Ressim Paşa, subprefectul oraşului. 
În firman au fost stipulate şi dimensiunile viitorului edificiu, ce nu trebuia să depăşească în înălțime geamia. Ca urmare a acestui 
demers în 1868, a fost construită Biserica „Metamorphosis”. Comunitatea greacă a organizat primirea autorităților române în 
Constanța, pe 23 noiembrie 1878, inclusiv oficierea Te Deum-ului la Biserica Greacă. Pe măsură ce comunitatea s-a dezvoltat, 
în contextul noilor oportunități comerciale şi economice, au fost construite o serie de clădiri publice şi particulare: teatre (Elpis, 
Tranulis), cinematograf (Grand–Tranulis), şcoli (Greacă), hoteluri (Hrisicos, Embiricos, Central–Frangopol, Grand), vile (Suțu, 
Constantinidi), blocuri (Panopoulos, Caramillotis), case (Manicatide, Rousou, Serienescu, Laskaridis, Kyriakos, Karatzali, Pariano, 
Serafidis, Frangopol, Parusi). 

Un facsimil, aflat la Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Constanța, indică faptul că, în anul 1880, existau în oraş 1.543 
de persoane de etnie greacă. În anul următor, numărul acestora a crescut la 1.604, iar în 1882 a ajuns la 1.738 de persoane. 
Statisticile corespunzătoare anului 1905 prezintă existența a 2.327 greci, semnificând 14,7% din populația totală şi o poziționare 
numerică pe locul al doilea.

La începutul secolului XX, oraşul îi apărea scriitorului Tudor Șoimaru ca o insulă grecească, existând „la fiecare colț de stradă 
o cafenea şi o magazie de cărbuni sau cereale. Toate le stăpâneau grecii şi numai ei”. Grecii autohtoni sau cei veniți din diverse 
zone ale Imperiului Otoman au deschis numeroase cafenele, birturi şi cârciumi, extinse deasupra falezei care domina portul. 

Conform recensământului din anul 1930, din cei 60.106 locuitori ai Constanței, 3.708 erau greci, comunitatea elenă 
rămânând în continuare una dintre cele mai importante minorități ale oraşului, printr-un procent de circa 6,2%. Deşi ponderea 
era diminuată comparativ cu perioada antebelică, în contextul migrării către oraş a unui număr mai mare de români, membrii 
comunității elene şi-au menținut, în termeni socio-economici şi culturali, o poziție generală favorabilă. Astfel, procentul 
capitalului financiar şi imobiliar deținut de către aceştia a rămas, în perioada interbelică, unul semnificativ în contextul economic 
şi demografic al Constanței.

În concluzie, comunitatea greacă a reprezentat unul dintre principalii factori ai modernizării oraşului şi ai stimulării activităților 
economice. Astfel, spectrul lor de domenii profesionale era unul foarte divers, fiind comercianți, proprietari de manufacturi, şi, de 
asemenea specializându-se pe variate profesii liberale, unii dintre ei devenind medici, farmacişti, profesori, avocați. În plan politic, 
au reprezentat la nivel local principalele curente europene moderne: conservatorism, liberalism şi socialism.

1.1.

Scurt istoric al 
comunității
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Fig. 1 - Hartă cu monumente şi clădiri reprezentative ale comunității greceşti
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Biserica „Metamorphosis”, CT-II-m-A-02826, 1868, 
modificată în 1947 
Str. Mircea cel Bătrân nr. 36

Biserica „Metamorphosis” a fost construită pe faleza 
estică din nordul peninsulei, în perioada 1865-1868, pe baza 
planurilor arhitectului grec Ioannis Teoharidis. Anumite surse 
indică anul 1867 ca cel al finalizării construcției, deşi pe fațadă 
apare 1868. Confuziile în privința datării sunt foarte timpurii, 
un exemplu fiind reprezentat de Dicţionarul geografic, statistic, 
economic şi istoric al judeţului Constanţa, publicat în 1897, în 
care este menționat un interval de construcție complet diferit, 
1871–1882. La construcția ei au contribuit, prin cotizații, greci 
din țară şi străinătate. Clădirea prezintă un plan bazilical, 
corespunde stilistic unei abordări de factură eclectică, este 
construită din piatră şi cărămidă, şi este amplasată pe o terasă 
având o înălțime de 2 metri (fig. 2, 3). 

Planul este împărțit în trei nave prin intermediul a opt stâlpi 
din lemn de cedru, câte patru pe fiecare parte (fig. 4). În segmentele 
laterale ale intrării, în planul superior, se află balcoanele, spațiul 
corului şi scara de acces către clopotniță. Amvonul este situat în 
segmentul central-stâng. Scările şi pavimentul au fost realizate din 
marmură adusă din Grecia. 

1.2.

Fig. 2 - Biserica „Metamorphosis”, Albumul Dobrogei, 1928

Fig. 4 - Planul parterului bisericii, 1962Fig. 3 - Biserica greacă, circa 1947–1950

Monumente 
şi clădiri 
reprezentative
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Fig. 5 - Biserica greacă, 2019

Pereții interiori sunt pictați integral în ulei. Uşile laterale ale altarului au picturi pe pânză, 
iar cele centrale, direct pe lemn. Biserica nu are turle, iar acoperişul în patru ape, prezintă o 
învelitoare din olane. Picturile inițiale au fost realizate de un pictor de la muntele Athos. În timp, 
acestea s-au deteriorat, fiind înlocuite cu altele la sfârşitul anilor ’80. În perioada 1922-1924, au 
fost închise cu zidărie cele patru ferestre de pe latura nordică, iar în anul 1947 a fost adăugat un 
turn-clopotniță, pe locul unei foste clopotnițe din lemn, acoperit cu un lanternou cu o cupolă. 
Inventarul bisericii cuprinde variate obiecte de cult, donate de-a lungul timpului, printre care 
patru policandre mari de Murano, şase sfeşnice şi două evanghelii, una argintată.

Din 1974, a intrat sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române. În prezent, slujbele sunt 
ținute în limbile română şi greacă (fig. 5).
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Școala greacă, 1875
Str. Mircea cel Bătrân nr. 11

După o perioadă în care au funcționat în Constanța diverse şcoli particulare, în anul 1875 a fost construită actuala clădire din piatră, 
Școala publică de fete şi de băieți a comunității elene. 

Clădirea, pe un plan rectangular alungit (fig. 6, 7), prezintă elemente caracteristice stilului neoclasic şi dispune de două niveluri, 
intrarea realizându-se din curtea situată spre vest. Fațadele sunt segmentate în două registre, corespunzătoare parterului şi primului 
etaj. Registrul superior prezintă pilaştri cu capiteluri de factură dorică. Ferestrele prezintă ancadramente, cele de la etaj, din aripa sudică, 
având frontoane triunghiulare (fig. 8). 

Școala a fost închisă în timpul războiului din 1877-1878 şi redeschisă în 1879. Antonios Economos, doctor în filologie, este cel care a 
reorganizat şcoala, pe baza principiilor didactice moderne. Între 1897-1900, numărul elevilor ajunsese la 300, predându-se şi ore de limba 
română. Între 1916-1918, şcoala a fost închisă. Din 1932, instituția de învățământ a devenit mixtă.

În anul 1940, şcoala cuprindea: grădinița, nivelul primar de patru ani, cu examene complete, clasele gimnaziale şi primele două 
clase de liceu. În privința statutului juridic, şcoala a fost recunoscută de guvernul grec, absolvenții beneficiind de aceleaşi drepturi ca 
şi absolvenții şcolilor de pe teritoriul Greciei. Școala a funcționat conform Programei şi Regulamentului Școlilor din Grecia, la care s-a 
adăugat limba română. 

La parter se aflau Biroul Comunității şi două clase de curs din cadrul ciclului primar. Școala dispunea şi de o cantină, unde luau masa 
de prânz elevii din medii sociale defavorizate. La etaj existau cinci săli de mici dimensiuni şi cinci săli mari. Una dintre sălile mici era folosită 
drept Birou al Direcțiunii, în interiorul căruia se afla şi biblioteca, ce cuprindea  aproximativ 300 de cărți în limba greacă. Familiile elevilor 
achitau la înscriere o taxă, raportată la starea materială a fiecăreia, elevii defavorizați din cadrul comunității elene beneficiind de învățământ 
gratuit. Conform datelor şcolii, 40% dintre părinții elevilor erau negustori, aproximativ acelaşi procent muncitori şi tehnicieni, şi doar o mică 
parte funcționari publici sau angajați ai unor întreprinderi private. 

În contextul naționalizării din anul 1948 şcoala a trecut de la un profil etnic al elevilor, la unul general, şi a funcționat, până recent, sub 
numele Școala nr. 2 (fig. 9). În prezent, clădirea se află într-o stare avansată de degradare (fig. 10).

Fig. 6 - Anexă, act de proprietate şcoala şi 
biserica greacă, 1882

Fig. 7 - Școala greacă, schiță plan situație, 1882 Fig. 8 - Școala greacă, anii 1950



16

Fig. 9, 10 - Școala greacă, 2019
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Teatrul „Elpis” 
(în prezent Teatru pentru copii şi tineret) 
CT-II-m-B-02814, 1898 
Str. Aristide Karatzali nr. 16
  
Clădirea, construită conform planurilor arhitectu-

lui francez Louis Piver în stil Art Nouveau, a fost inaugu-
rată pe data de 20 decembrie 1898 şi reprezintă primul 
teatru al oraşului Constanța (fig. 11, 12). Antreprenorul 
construcției, I. Vlahopoulos, era de origine greacă.

Inițial, construcția a fost compusă din parter şi 
etaj, dispunând de trei intrări şi având o capacitate de 
600 locuri. Dintre elementele arhitecturale originare s-a 
păstrat forma deschiderilor, pătrată la parter şi rotunjită 
în partea superioară la etaj, dar au dispărut frontonul şi 
aticul cu baluştri (fig. 13).

Din anul 1919, clădirii i s-a adăugat un nou 
segment lateral, cu fațada către curte, marcată de un 
portic pe patru coloane simple, ce susțin un fronton 
monumental, fără decorații. Considerată, în epocă, cea 
mai modernă sală de festivități din oraş, cu pardoseală din parchet, cu oglinzi mari acoperind pereții laterali şi balcoane în forma de Π, este locul în care s-au desfăşurat majoritatea 
spectacolelor de teatru şi operetă, şi a concertelor din prima jumătate a secolului XX. Aici şi-a început activitatea inclusiv Teatrul Dramatic de Stat, până la dotarea acestuia cu o nouă 
sală. În zona intrării principale se aflau sălile de şedințe ale Comunității Elene, alături de biblioteca ce deținea cărți occidentale şi de proveniență greacă.

În 1899, a fost construită o anexă la clădirea teatrului, numită „Compania Artiştilor Lirico-Dramatici”, coordonată de Aristide Strati, care a diversificat activitatea artistică 
a comunității. Ulterior, în anul 1905, a fost înființată „Secția Muzicală”, în cadrul căreia un mare succes a înregistrat orchestra de mandoline, care a susținut concerte în 1916. 
Activitatea artistică a fost reluată în anul 1921, în contextul ameliorării situației socio-economice după încheierea Primului Război Mondial.

Pe scena teatrului au susținut spectacole trupe şi actori importanți greci şi români, precum Constantin Nottara, Constantin Tănase şi Ion Manolescu. Tot aici a concertat de 
câteva ori George Enescu. Pe scena teatrului a fost prezent şi Nicolae Iorga. De asemenea, teatrul a îndeplinit şi rolul de sediu în scopul organizării unor evenimente publice, de 

strângere a unor fonduri destinate familiilor şi elevilor 
cu posibilități financiare reduse. Sala Teatrului „Elpis” va 
fi concurată sub acest aspect, abia după 1910, de sala 
de spectacole a Cazinoului, inaugurată în acel an. Tot în 
clădirea teatrului au avut loc primele proiecții de film din 
istoria oraşului (fig. 14).

Din anul 1900, în clădire a funcționat şi „Teatrul de 
Păpuşi”, iar, între 1951-1952, a găzduit Teatrul Dramatic. 
Cu ocazia lucrărilor de reparații şi consolidare din anii `50, 
sala şi fațada au pierdut complet ornamentele inițiale. 
Începând cu 1959, Teatrul „Elpis” a devenit, oficial, Teatrul 
de Păpuşi, care, în prezent, se numeşte „Căluțul de mare” 
(fig. 15). 

Fig. 14 - Teatrul „Elpis”, 1930 Fig. 15 - Teatrul „Elpis”, 2019 

Fig. 11 - Cerere construcție teatru - față, 1898; Fig. 12 - verso Fig. 13 - Planul teatrului „Elpis”, 1898 
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Teatrul „Tranulis” 
(fostul „Fantasio”, în prezent Teatrul de Stat Constanţa), 1927
Bd. Ferdinand nr. 11

Teatrul a fost construit la inițiativa lui Demostene Tranulis, un comerciant grec care urma să-l 
închirieze pentru a amortiza costurile inițiale ridicate. Tranulis a fondat după 1918, împreună cu un 
asociat fotograf, unul dintre primele cinematografe din Constanța, „Grand”. După trei ani acesta a 
devenit singurul investitor şi a extins cinematograful, care a primit numele proprietarului, „Tranulis”. 

În anul 1927, pe terenul cedat de primărie Ligii Culturale, Demostene Tranulis a demarat 
construcția teatrului, finalizarea şi dotarea completă a acestuia durând aproape trei ani. În această 
clădire a fost inaugurat Teatrul Ligii Culturale, eveniment la care a fost prezent şi Nicolae Iorga. Clădirea, 
de factură elenă, prezentând reperele arhitectonice caracteristice stilului neoclasic, constituie cel 
de-al doilea teatru al comunității greceşti din oraş, după Teatrul „Elpis”. Teatrul a găzduit un număr 
important de trupe de teatru şi muzică din Bucureşti şi din Europa. 

În anul 1944, clădirea a fost utilizată de autoritățile sovietice în scop militar. Din 1951, instituția 
a devenit, oficial, Teatrul de dramă şi comedie. În decembrie 1956, a avut loc primul spectacol, „Escală 
la Constanța”, al secției de estradă „Fantasio” din cadrul Teatrului Dramatic (fig. 16). Începând cu anul 
1971, teatrul a devenit o instituție în sine, realizând cu succes multe turnee în țară şi în străinătate. 
De la sfârşitul anilor ’70, s-a remarcat o nouă secție a teatrului, constituită din „Ansamblul de balet 
contemporan şi clasic”, condusă de Oleg Danovski, care a susținut o serie de turnee în Europa şi în 
America de Nord.

În 2004, Teatrul „Fantasio” a fuzionat cu Teatrul Dramatic „Ovidius”, proces din care a rezultat 
actualul Teatru de Stat Constanța (fig. 17, 18).

Fig. 16 - Teatrul „Tranulis”, anii 1960

Fig. 17 - Teatrul „Tranulis” - în prezent Teatrul de Stat, 2019 Fig. 18 - Teatrul „Tranulis” - în prezent Teatrul de Stat, 2019
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Hotel Central, 1890
Bd. Tomis nr. 49, colţ cu str. Vasile Alecsandri 

Clădirea, construită în 1890, a aparținut familiei Frangopol, 
funcționând ca hotel de clasa a II-a (fig. 19). Extins pe două artere, integrând 
între cele două laturi un segment central de colț, imobilul formează un 
front de perspectivă între bd. Tomis şi str. Vasile Alecsandri. Segmentul 
care exista pe cea de-a doua arteră, fost construit ulterior celui poziționat 
în fața intersecției, la începutul secolului XX, prezentând o abordare 
arhitecturală diferită la nivelul fațadelor, de tip neoclasic târziu, aspect 
vizibil în fotografiile istorice. Structural, imobilul corespundea proporțional 
corpului alăturat, în sensul înălțimii totale şi dispunerii simetrice a etajului. 
Acesta a devenit în anul 1959 Hotel „Dunărea” şi a găzduit la parter, în 
intervalul 1960–1989, restaurantul „Pescarul” (fig. 20). Corpul nou a fost 
demolat în anul 2004, segmentul care există încă fiind cel al Hotelului 
Central din faza inițială.

Compus din parter, etaj şi un segment central mansardat, clădirea 
prezintă ancadramente de tip neoclasic la nivelul ferestrelor etajului, 
constând din frontoane triunghiulare în segmentele superioare, integrând 
perechi de palmete reliefate, extinse din medalioane centrale, şi din 
semicoloane aparente, de secțiune pătrată, cu capiteluri dorice (fig. 21).

Fig. 19 - Reclamă Hotel Central, Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat, 1924 Fig. 20 - Hotel Central - Dunărea, anii 1960 

Fig. 21 - Hotel Central, 2020 
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Hotel (Casa) Hrisicos, 1900
Str. Traian nr. 1

Hotelul a fost construit în anul 1900, la inițiativa comerciantului Gheorghe Hrisicos, conform planurilor 
arhitectului francez Louis Givert (fig. 23), în stil eclectic, cu elemente neoclasice dominante, alături de câteva 
elemente Art Nouveau (fig. 22). Clădirea a fost poziționată pe locul vechii case Hrisicos (fig. 24). Este compusă 
din trei subsoluri, parter, mezanin, etaj şi mansardă. Intrarea  principală din colț era, inițial, arcuită în semicerc. 
La parter se afla restaurantul hotelului, unul dintre cele mai frecventate localuri ale oraşului, cunoscut pentru 
calitatea mâncărurilor şi a vinurilor oferite (fig. 25). 

Proprietarul hotelului era un important comerciant de vinuri, implicat însă într-o serie de fraude ban-
care. Supranumit în epocă „escrocul bancher din Constanța”, a fost investigat de autorități, a fugit în Rusia, de 
unde a fost extrădat, fiind condamnat  la doi ani de închisoare.

Hotelul a reprezentat un reper în procesul de sistematizare şi de constituire a Pieței Independenței, ulterior 
Ovidiu. De-a lungul timpului a avut diferite 
destinații: bancă („Steagul Dobrogei”, după 
1924), comandament (după 1947), restaurant 
şi cramă („Pelican”, începând cu 1974). După 
anul 2010, clădirea a fost restaurată, redevenind 
hotel, păstrându-şi, de asemenea, funcția inițială 
de restaurant (fig. 26).

Fig. 23 - Semnătura arhitectului 
Louis Givert, 1900

Fig. 22 - Plan fațadă, 1900

Fig. 24 - Hotel Hrisicos, începutul secolului XX

Fig. 25 - Reclamă 
restaurant Hrisicos, 
Constanţa şi Tekirghiolul. 
Ghid Ilustrat, 1924 Fig. 26 - Hotel Hrisicos, 2019
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Fig. 29 - Hotel Embiricos, vedere dinspre intersecția străzilor, 2019

Fig. 27 - Hotel Embiricos, vedere dinspre intersecția străzilor, 2019

Fig. 28 - Hotel Embiricos, vedere dinspre 
intersecția străzilor, 2019 Fig. 30 - Hotel Embiricos, detaliu fațadă, 2019

Hotel Embiricos, 1922
Str. Nicolae Titulescu nr. 13 la intersecţia cu str. Ion Cantacuzino 

Clădirea, de proporții monumentale, a fost construită în stil Art Nouveau, în anul 
1922, dar prezintă şi elemente neoclasice, rezultând o abordare generală de factură 
eclectică. Este compusă din parter, patru etaje şi mansardă (fig. 27). 

 Parterul cuprinde mai multe intrări, dintre care cea principală se deschide către 
două scări monumentale şi un lift din feronerie. Zona de colț este rotunjită în plan şi 
cuprinde, la fiecare nivel, câte trei ferestre mari. Ferestrele de etajul 1 sunt arcuite „în 
mâner de coş”, cele de la etajul 4 - „în plin cintru”, iar cele intermediare sunt simple, 
rectangulare. Colțul prezintă un balcon pe plan circular la etajul 1 şi balcoane franțuzeşti 
la etajele 3 şi 4 (fig. 28, 29). Elementele sculpturale sunt puternic reliefate, în special la 
nivelul etajelor 1 şi 4, încadrându-se tipologiilor ciorchine, ghirlandă şi florală. Mansarda 
spre strada N. Titulescu este surmontată de un fronton arcuit (fig. 30).

Frații Embiricos, Leonidas, Mihail şi Maris, au inaugurat în 1914 prima cursă 
transatlantică Constanța – New York. În contextul efectelor Marii Crize economice, 
clădirea a fost vândută în 1940 unei bănci regionale, Creditul Funciar Urban Iaşi. În 
1944, clădirea a fost utilizată de autoritățile sovietice, iar în 1950 a devenit, pentru 
o scurtă perioadă, sediul Comandamentului de Marină Militară. Ulterior, a avut mai 
multe destinații cu funcție publică şi locativă. În prezent se află într-o stare avansată 
de degradare. Proprietarul, Primăria Municipiului Constanța, a inițiat demersurile 
necesare în scopul restaurării.
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Casa Papadopol, 
CT-m-B-02839, 1890
Str. Sulmona nr. 10

Clădirea, aparținând comerciantului Anton Papadopol, a fost construită în anul 1890 şi este compusă din parter, etaj şi 
mansardă (fig. 31). Prezintă un stil eclectic, de sinteză a unor influențe diverse ce se manifestau în epocă: fațade din cărămidă 
aparentă de inspirație engleză, ornamente clasiciste greceşti (ancadramente cu antablament şi glafuri pe console ornamentale, 
balcon cu baluştri) şi neo-româneşti (turn la nivelul mansardei marcând intrarea, streaşină pe console din lemn sculptat sub strea-
şină, panouri şi frize decorative din ceramică) (fig. 32, 33). 

Fig. 31 - Casa Papadopol, vedere dinspre stradă, 
2019

Fig. 32 - Casa Papadopol, detaliu fațadă, 2019 Fig. 33 - Casa Papadopol, detaliu fațadă, 2019
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Casa Zafirios Kyriakos, CT-II-m-B-02860, 1894
Str. Ecaterina Varga nr. 21

Clădirea, compusă din demisol, parter şi etaj, amplasată în front continuu la aliniamentul stradal, a 
fost construită în anul 1894 în stil clasicist (fig. 34). Fațada principală prezintă o intrare arcuită în plin cintru, 
ferestre cu antablament, cele de la etaj cu frontoane arcuite, parapete cu casete, pilaştri cu capitel de factu-
ră corintică, cornişă cu denticuli şi balcon cu balustradă din fier forjat (fig. 35).  

Deasupra intrării este încastrată o placă din marmură cu inscripție în limba greacă, în care este trecut 
numele proprietarului, comerciantul  Zafirios Kyriakos, şi anul construirii (fig. 36).

Fig. 34 - Casa Kyriakos, 2019 Fig. 35 - Casa Kyriakos, 2019

Fig. 36 - Placă nume proprietar şi anul construcției - casa Kyriakos, 
2019



24

Casa Teodorou Rousou, 
CT-II-m-B-02836, 1897
Str. C. A. Rosetti nr. 6

Casa a fost construită în anul 1897, în stil neoclasic, 
probabil după planurile arhitectului Pelopidas D. 
Couppa. A aparținut comerciantului şi antreprenorului 
din domeniul construcțiilor navale, Teodorou Rousou. 

Inițial, autorizația de construcție a prevăzut o casă 
de locuit compusă din subsol, parter şi etaj (fig. 37, 38). 
Modificarea de către proprietar a proiectului inițial, prin 
adăugarea unui etaj, fără aprobare şi achitarea taxelor 
necesare, a declanşat un conflict între acesta şi primărie, 
consemnat în dosarele Direcției Județene a Arhivelor 
Naționale Constanța (fig. 39, 40, 41), urmat de un proces 
privind intrarea în legalitate a etajului suplimentar.

Neînțelegerile produse în acest caz reflectă 
conflictele dintre Primărie şi proprietari, legate de 
respectarea Regulamentelor de Construire, adoptate 
după anul 1880, în scopul modernizării oraşului. 

Imobilul este compus din patru niveluri: subsol, 
parter, etaj şi mansardă. Pe fațadă, la nivelul etajului I, se 
află încastrată o placă din marmură, conținând un text în 
limba greacă cu numele proprietarului şi anul construirii 
(fig. 42). Clădirea este formată din două unități de locuit 
cuplate în oglindă, fiecare cu intrarea proprie, acoperite 
cu câte un balcon, cu balustradă din feronerie (fig. 43).

În perioada 1897-1950, clădirea s-a aflat în 
proprietatea familiei Rousou. După naționalizare, a 
intrat în administrarea I.C.R.A.L. Constanța, iar, după 
anul 2010, a reintrat în circuit privat.

Fig. 37 - Plan casă T. Rousou, ianuarie 1897
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Fig. 42 - Placă nume proprietar şi an construcție, 2019 Fig. 43 - Casa Teodorou Rousou, 2015

Fig. 38 - Aprobare cerere construcție 
casa T. Rousou, 12 februarie 1897

Fig. 39 - Adresă arhitect comunal 
către primar, 18 iunie 1897

Fig. 40 - Adresă arhitect comunal către 
comisar comunal, 19 iunie 1897

Fig. 41 - Cerere proprietar către 
primar, 21 iunie 1897
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Fig. 44 - Cerere autorizație construcție magazie de 
cereale, 1915 

Fig. 45 - Autorizație construcție magazie de 
cereale, 1915 

Fig. 46 - Plan magazie de cereale, 1915

Casa Manicatide, CT-II-m-B-02849, 1899
Str. Nicolae Titulescu nr. 34-36

Născut la Giurgiu, în anul 1879, într-o familie înstărită de origine greacă, Take Manicatide a devenit un influent om de afaceri al comunității elene din Constanța, axat 
pe comerțul cu cereale, deținând aici trei vile şi ocupând variate funcții publice, precum cele de consilier comunal, preşedinte al Camerei de Comerț, membru al Comitetului 
pentru Organizarea Muzeului Regional. Manicatide a fost, de asemenea, proprietarul unui depozit de cereale (fig. 44, 45, 46), al Fabricii de Ocruri şi Culori şi al Fabricii de 
Cărămizi şi Ţigle. 

Activitățile sale în plan economic sunt menționate în documentele perioadei, aflate în fondul Direcției Județene a Arhivelor Naționale Constanța. Acestea indică 
o varietate a inițiativelor proto-industriale, a căror relevanță locală este transferată în capital politic. De asemenea, un exemplu al adoptării unei practici occidentale îl 
constituie antetul personalizat, utilizat în scopul marcării documentelor oficiale, având şi funcția de publicitate timpurie, şi conținând numele şi natura afacerilor acestuia 
(fig. 47).

Clădirea prezintă fațada principală către strada Nicolae Titulescu şi fațada posterioară către strada Ovidiu, fiind vizibilă în silueta peninsulei. Casa Manicatide a fost 
construită între 1896-1899, conform planurilor arhitectului H. N. Mangoianu. Clădirea, realizată în stil eclectic, cu elemente decorative de factură clasică, prezintă trei 
niveluri: demisol, parter şi etaj (fig. 48, 49). Fațada principală este organizată simetric față de axul intrării, surmontată de un balcon cu baluştri, susținuți de patru coloane de ordin 
compozit, canelate, cu capiteluri corintice (fig. 50). Fațadele principale conțin pe fronton monograma proprietarului, „T.M.”.
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Fig. 49 - Casa Manicatide, fațada principală, 2019

Fig. 48 - Casa Manicatide, detaliu intrare în timpul restaurării, 2019 Fig. 50 - Casa Manicatide, vedere dinspre strada Ovidiu, 2019

Fig. 47 - Antet activități şi afaceri Take 
Manicatide, 1915
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Vila Suţu, CT-II-m-A-02863, 1899
Str. Krikor Zambaccian nr. 1

Vila a fost construită în anul 1899, 
pe baza planurilor arhitectului Grigore 
Cerchez (fig. 51). Solicitarea de ridicare a 
imobilului a fost formulată de arhitect, în 
numele proprietarului, pe 29 iulie 1898, 
construcția fiind finalizată un an mai târziu, 
conform inscripției situate deasupra uşii 
de intrare. Inspirat din arhitectura maură, 
imobilul, amplasat în taluzul falezei pe trei 
niveluri, are fațada principală orientată 
către mare, şi o terasă din care se cobora 
spre plajă pe o scară în spirală (fig. 52). În 
centrul vilei este poziționată o cameră de 
zi extinsă pe două niveluri, dispunând de o 
ieşire spre o logie cu arcade, pe fațada spre 
mare (fig. 54).

Interiorul cuprinde săli decorate 
în stilul palatelor arabe (din Alger şi 
Damasc) şi turceşti (din Constantinopol), 
cu scări şi balcoane interioare. Sălile au 
plafoane policrome, iar pictura a fost 
realizată în ulei. Plafoanele celor patru săli 
sunt ornamentate cu stucatură, singura 
sculptură în piatră fiind reprezentată de o 
himeră, aflată în peretele exterior al logiei. 
La etaj se află dormitoare spațioase, iar 
deasupra turnului care domină imobilul 
a fost amenajată o terasă. Camerele 
dispuneau de un variat mobilier de factură 
orientală. Vila a fost, probabil, prima 
clădire particulară din oraş încălzită prin 
intermediul caloriferelor din fontă. 

Mihail C. Suțu (1841-1933) a fost un 
important numismat, director al Cabinetului 
de Numismatică al Academiei Române 
şi membru titular al Societății Regale de 
Numismatică din Marea Britanie, autor al 

Fig. 51 - Releveu fațade, vila Suțu, arh. Grigore Cerchez, 1898
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unor studii de istorie veche şi numismatică. Suțu a deținut şi funcții 
politice, precum: guvernator al Băncii Naționale, director general 
al Poştelor şi consilier la Înalta Curte de Conturi.

Între 1944-1955 imobilul a găzduit sediul comandamentului 
armatei sovietice. Ulterior, a funcționat ca sediu al Casei Regionale 
a Creației Populare şi al unei biblioteci publice (fig. 53). Începând 
cu anii 1970 şi până în 1990, în clădire s-a aflat sediul Consulatului 
Cehoslovaciei. Până în 2005, aici a funcționat sediul Curții de Apel 
Constanța. După anul 2011, în urma unor procese de revendicare, 
vila a intrat în posesia moştenitorilor, iar recent a fost cumpărată 
pentru a fi reamenajată ca reşedință privată, urmând a fi restaurată 
(fig. 55).

Fig. 54 - Vila Suțu, vedere dinspre plaja Modern, 2019 Fig. 55 - Vila Suțu, fațadă laterală, 2019 

Fig. 52 - Carte poştală cu Vila Suțu, începutul secolului XX

Fig. 53 - Vila Suțu, 1964 
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Vila Constantinidi, CT-II-m-B-02816, 1905
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 22
 
Locuință unifamilială, construită în stil eclectic, reunind elemente decorative neoclasice şi Art Nouveau, pe baza modelelor 

occidentale, clădirea a fost finalizată în noiembrie 1905, conform datei înscrise pe fațadă, sub fronton. Inițial era compusă din parter, 
vestibul, hol, nouă camere, baie, bucătărie şi cameră de serviciu. Fațada principală, orientată către stradă, bogat decorată, este simetrică 
față de axul intrării şi este tratată cu asize orizontale din tencuială. Clădirea prezintă ferestre arcuite, decorate cu sprâncene conținând 
motive vegetale şi colțuri marcate cu pilaştri (fig. 56). 

Traveea centrală este puternic accentuată printr-o suită verticală de elemente arhitecturale ornamentale: scară de acces balansată 
în două rampe, cu balustradă din fier forjat, portal de intrare monumental, flancat de coloane cu capiteluri ionice, antablament cu 
baluştri peste care se înalță, dominând compoziția, un turn cuprinzând o supralumină semicirculară, protejată de un arc monumental şi 
un fronton curbat, decorat cu vrejuri şi monogramă. Ansamblul este acoperit cu o cupolă încununată cu un catarg (fig. 57).

Din studiul istoric al arhitectei Margareta Mihăilescu, întocmit în anul 2018, reiese că proprietarul inițial al clădirii a fost Zamfir 
Laskaridis, comerciant, şi nu Gheorghe Constantinidis, farmacist, fapt confirmat şi prin monograma „ZL” de sub  fronton. Asocierea 
incorectă cu numele actual a rezultat, probabil, din faptul că una dintre urmaşele lui Laskardis a fost căsătorită cu un membru al familiei 
Constantinidis.

După anul 1936, imobilul a intrat în proprietatea statului, funcționând, ulterior, ca spațiu de învățământ şi anexă - birouri ale 
Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Acesta a întocmit documentația necesară procesului de consolidare şi restaurare, aflată în 
curs de avizare.

Fig. 56 - Vila Constantinidi, fațada principală, 2019 Fig. 57 - Vila Constantinidi, fațada principală, 2019 
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Casa Evanghelou Rousou, CT-II-m-B-02817, 1905
Str. Ion Lahovari nr. 2 

Clădirea, aparținând lui Evanghelou Rousou, comerciant 
de cereale şi inginer naval, a fost construită în anul 1905, în stil 
neoclasic, la aliniamentul stradal şi include o curte în zona sud-estică 
(fig. 58). Casa prezenta, inițial, demisol, parter, etaj şi acoperire cu 
pantă redusă, în spatele cornişei. Dispune de două fațade simetrice, 
orientate către stradă şi spre curte, caracterizate de marcarea 
nivelurilor prin profile orizontale, pilaştri de colț cu capiteluri dorice 
la parter şi corintice la etaj, cornişă profilată şi ancadramente cu 
antablament pe consolete la nivelul ferestrelor (fig. 59). Pe fațada 
către stradă, sub ferestrele de la parter, este încastrată o placă din 
marmură inscripționată în limba greacă veche, provenită, probabil, 
din ruinele polisului Tomis (fig. 60).

După 1990, a fost consolidată şi modificată într-un stil ce 
nu corespunde conceptului arhitectural originar. În prezent, aici 
funcționează o pensiune şi un restaurant. Fig. 58 - Casa Evanghelou Rousou, 2019 

Fig. 59 - Fațada casei Evanghelou Rousou, 2019 Fig. 60 - Placă antică inscripționată, încastrată pe fațada casei, 2019 
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Casa Hector Serafidis, CT-II-m-B-02827
începutul secolului XX
Str. Negru Vodă nr. 8 

Clădirea reprezintă o construcție caracteristică înce-
putului secolului XX (autorizația datează din 1906) (fig. 61, 
62 - a, b), realizată în stil neoclasic, cu fațada orientată către 
stradă (fig. 63), cu intrarea în axul de simetrie, surmontată de 
un balcon cu balustrade confecționate din fier forjat (fig. 64). 

Proprietarul casei, Hector Serafidis, de profesie medic 
militar, s-a specializat şi în filologie şi istorie. Este autorul 
unui dicționar român-grec şi grec-român, şi al volumului 
„Comunitatea Greacă din România”, premiat de Academia 
din Atena, în 1935. De asemenea, a participat la congrese 
de medicină şi a susținut conferințe la Constanța, Bucureşti, 
Paris, Atena.

Fig. 61 - Autorizație construcție, 1906 Fig. 62 - a: Fațadă casă, 1906

Fig. 64 - Casa Hector Serafidis, 2019 Fig. 62 - b: Secțiune longitudinală, 1906

Fig. 63 - Casa Hector Serafidis, detaliu fațadă, 2019 
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Casa Serienescu („Casa cu bovindouri”)
CT-II-m-B-02829, 1913
Piaţa Ovidiu nr. 4

Casa Serienescu sau „Casa cu bovindouri” a fost construită în anul 1913, conform planurilor arhitectului Nicolae 
Michăescu. Proprietarul imobilului, avocatul de origine greacă Constantin Serienescu, a fost una dintre personalitățile 
constant prezente în viața socio-economică şi mondenă a oraşului, aspect regăsit în presa perioadei (fig. 65).

Casa prezintă elemente decorative Art Deco, dintre care se remarcă cele două bovindouri de secțiune 
poligonală, acoperite cu semicalote ce ocupă întreaga fațadă a clădirii (fig. 66). Bovindourile poartă amprenta 
stilistică Art Deco. Feroneria ferestrelor prezenta motive geometrice şi liniare, dispărute în urma restaurării din anul 
2008 (fig. 67). La etajul al doilea există balcoane cu balustradă din feronerie, cu model zig-zag.

În anul 2008, după o perioadă de degradare, imobilul a fost restaurat, adăugându-se un etaj 3 retras (fig. 68).

Fig. 66 - Casa Serienescu, „Casa cu bovindouri”, anii 1960 Fig. 67, 68 - Casa Serienescu, „Casa cu bovindouri”, 2019

Fig. 65 - Reclamă avocat Serienescu, Constanţa şi 
Tekirghiolul. Ghid ilustrat, 1924
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Casa Panait Karatzali 
sfârşitului secolului al XIX-lea
Intersecţia bd. Tomis nr. 44 cu str. Negru Vodă

Casa reprezintă o construcție de factură eclectică, compusă din subsol, parter, etaj 1, 
înalt şi ornamentat şi etaj 2, cu înălțime redusă. Proprietarul imobilului a deținut o societate de 
construcții. Din punct de vedere urbanistic şi arhitectural, reprezintă o componentă importantă 
în frontul construit continuu la aliniament, cu spații comerciale la parter şi locuințe, hoteluri sau 
birouri la etaje, situate pe principala arteră comercială a oraşului vechi.

Clădirea prezintă o arhitectură specifică, având colțul rotunjit, marcat la parter prin 
intrarea în spațiul comercial, protejat la etajele 1 şi 2 prin balcoane cu balustrada din feronerie 
(fig. 69). Parterul comercial a fost modificat în timp, dar etajele au păstrat arhitectura originară, 
dispunând de o decorație clasică, caracterizată de: marcarea nivelurilor prin profile orizontale, 
tencuiala cu nuturi orizontale imitând asize, cornişa profilată cu denticuli, ancadramente cu 
antablament pe consolete la ferestre şi pilaştri plați cu capiteluri corintice, amplasați între 
acestea (fig. 70).

Mansarda, adăugată probabil ulterior, prezintă ferestre arcuite în plin cintru. În prezent, la 
parter se află restaurantul „Nikos”.

Fig. 69 - Casa Panait Karatzali, 2019 

Fig. 70 - Casa Panait Karatzali, 2019 
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Casa Parusi, 1897 
Str. Callatis nr. 18, colţ cu str. Marcus Aurelius

Încadrată unui plan rectangular, caracterizat de un diferențial 
scăzut între laturile lungi şi cele scurte, clădirea, realizată în stil 
neoclasic de către arhitectul Paul Ernst, este compusă din două 
niveluri locuibile, prezentând o fațadă marcată de un segment central 
profilat, integrând câte două coloane la fiecare nivel (fig. 71, 72). 
Cele de la parter, pe secțiune circulară, formează un ancadrament în 
aria intrării principale şi sunt dotate cu capiteluri de factură dorică, 
iar cele de la etaj, identice tipologic şi încadrând o fereastră în arcadă 
de mari dimensiuni, sunt prevăzute cu capiteluri corintice (fig. 73). 
În forma inițială, casa includea un balcon din feronerie, amplasat pe 
segmentul de colț, la etaj.  

Fig. 71 - Autorizație construcție 
casa Parusi, 1897 

Fig. 72 - Plan fațadă, str. Școalei, casa Parusi, 1897

Fig.73 - Casa Parusi, 2020
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Casa D. K. Frangopol, 1898
Bd. Tomis nr. 52, colţ cu 
str. Dragoş Vodă

Imobilul de tipologie stilistică 
neoclasică, încadrat unui plan rectangular 
şi caracterizat de un diferenţial scăzut între 
laturile lungi şi cele scurte, este compus din 
trei niveluri (parter şi doua etaje), parterul 
având funcţia inițială de spațiu comercial (fig. 
74, 75). Latura îngustă a clădirii, poziţionată 
pe colţ, este finalizată în segmentul superior 
prin intermediul unui fronton semicircular 
integrând un grup statuar compus din două 
figuri feminine sculptate în stil realist, care 
flanchează un medalion dispus central. Alte 
două frontoane, de dimensiuni mai mici şi 
de tip triunghiular, sunt amplasate la acelaşi 
nivel, în plan central, marcând simetria celor 
două faţade.

Balcoanele, trei la fiecare etaj, sunt 
poziţionate pe segmentele centrale profilate 
şi finalizate la etajul 2 prin semicapiteluri 
de factură ionică, dublate şi suprapuse. 
Balcoanele de la etajul 1 sunt construite din 
piatră şi conțin, cu excepţia celui de pe latura 
colţului, pilaştri angajați. Cele de la etajul 2 
sunt integral confecționate din feronerie cu 
terminaţii spiralate (fig. 76). Ancadramentele 
ferestrelor de la etajul 1 includ pe laturile 
inferioare ornamentaţii de tip ghirlandă, iar 
pe cele superioare frontoane triunghiulare. În 
prezent, la parterul clădirii se află o cafenea.

Fig. 76 - Casa D. K. Frangopol, 2020

Fig. 75 - Casa D. K. Frangopol, carte poştală din 1910

Fig. 74 - Autorizație construcție 
casă D. K. Frangopol, 1898
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Casa Aristide Karatzali, 1906 
Str. Vasile Alexandri nr. 3 

Imobilul reprezintă una dintre clădirile construite în oraş de familia Karatzali 
(Caraciali), comercianţi de origine greacă.

Proprietarul, Aristide Karatzali (1879-1947), a fost un important medic al 
perioadei şi unul dintre primii intelectuali socialişti din Dobrogea (fig. 77, 78), care 
a participat la revolta din 1905 de pe vasul Potemkin. Fiul său, Alexandru Karatzali 
(1904-1976), a susţinut în anul 1933 prima teză de doctorat din spaţiul academic 
francez în domeniul geneticii, realizând în decursul carierei contribuţii recunoscute 
pe plan internațional în aria cercetării sindromului Down. 

Clădirea cu funcţia de locuinţă, compusă din demisol, parter şi etaj, a fost 
construită în intervalul 1890-1906 şi prezintă o faţadă bogat decorată în stil eclectic 
clasicist, orientată către stradă (fig. 79). Se remarcă intrarea arcuită, parapeţii cu 
baluştri de la parter şi balconul pe console metalice, cu balustrada din feronerie cu 
forme arcuite, modele curbilinii şi monogramă (fig. 80).

Fig. 79, 80 - Casa Aristide Karatzali, 2019 

Fig. 78 - Dr. Aristide Karatzali 

Fig.77 - Reclamă Dr. Aristide Karatzali, 
Constanţa şi Tekirghiolul. Ghid ilustrat, 1924
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Casa Rah Frangopol, 1906 
Bd. Tomis nr. 48 AB

Clădirea, de tip neoclasic, încadrată unui plan rectangular, compusă 
din trei niveluri locuibile şi având o lungime de 32 m şi o înălţime de 11 m, 
a fost proiectată de arhitectul Adolf Linz în 1906. Fațada principală prezenta 
în plan o dispunere simetrică a ferestrelor, ancadramentelor şi intrărilor, 
fiind flancată prin intermediul a două segmente profilate, poziţionate în 
extremităţi şi finalizate prin cupole (fig. 81, 82). 

Construcția finală nu a mai cuprins profilurile laterale accentuate 
şi cupolele propuse în planul inițial. La primul etaj există trei balcoane, 
unul central şi două în segmentele laterale, dispunând de balustrade 
din feronerie. Etajul 2 are o înălţime de aproximativ trei ori mai mică, cu 
excepţia celor două camere din segmentele profilate, decât cea a parterului 
şi primului etaj. În prezent, la parter se află restaurantul „Byblos” (fig. 83). 

Fig. 81 - Autorizație construcție casă Rah Frangopol, 
1906 

Fig. 82 - Plan fațadă, casa Rah Frangopol, 1906 

Fig. 83 - Casa Rah Frangopol, 2020



39

Casa Andi Caraciali, 1909 
Bd. Tomis nr. 28, colţ cu str. Căpitan Vasile Țurcanu

Încadrată unui plan pătrat, clădirea, realizată în stil neoclasic, era compusă 
din două niveluri locuibile şi dintr-un pod mansardat, integrând ferestre în arcadă 
de mici dimensiuni. Ferestrele de pe colț prezentau, la etaj şi la nivelul mansardei, 
balcoane dotate cu balustrade din feronerie, cel superior fiind de dimensiuni 
reduse (fig. 84, 85). Există în continuare, într-o formă modificată, balconul 
poziționat la etaj.

Pe baza similitudinilor dimensionale şi structurale, există probabilitatea ca, 
într-o formă modernizată şi amplu modificată la nivelul fațadelor, actuala clădire 
să reprezinte restaurantul „Cin-Cin” (fig. 86).

Fig. 84 - Autorizație construcție, casă Andi Caraciali, 1909 Fig. 85 - Plan fațadă casa Andi Caraciali, 1909 

Fig. 86 - Casa Andi Caraciali, 2020
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Fig. 87 - Constantin Pariano 

Fig. 88, 89 - Casa Pariano - în prezent Muzeul de Sculptură „Ion Jalea”, 2019 

Casa Pariano (în prezent Muzeul de Sculptură „Ion Jalea”), 1922
Str. Arhiepiscopiei nr. 26

Clădirea de tip conac a fost construită în stil neo-brâncovenesc între 1920-1922, conform planurilor arhitectului Victor 
Ștefănescu, la cererea lui Constantin Pariano (1846-1930), prefectul județului Constanța (fig. 87), fiind amplasată pe cel mai înalt 
punct al falezei. Planurile actualei clădiri nu există în cadrul Direcției Județene a Arhivelor Naționale Constanța. Imobilul conține 
două niveluri, cel superior integrând o galerie exterioară, extinsă pe toată fațada principală, susținută pe stâlpi din lemn, cu 
arcade în acoladă (fig. 88). Un al doilea corp al clădirii, retras către nord-vest, are funcția de locuințe colective.

Din anul 1928 clădirea a găzduit Consulatul Marii Britanii, iar din 1931, Serviciul Maritim Român. Începând cu anul 1978, 
casa a devenit Muzeul de Sculptură „Ion Jalea” (fig. 89). 

Născut în județul Vlaşca într-o familie de greci din insula Paros, Constantin Pariano s-a stabilit în 1893 în Dobrogea, unde 
a cumpărat mai multe terenuri din care a rezultat moşia Hasancea, devenind una dintre figurile cele mai prezente în activitățile 
publice şi în presa oraşului. Pariano a fost de trei ori prefect al județului Constanța şi parlamentar, membru al Partidului 
Conservator şi unul dintre fondatorii Clubului Conservator din Bucureşti, susținător al Muzeului Dobrogei şi deținător al singurei 
pinacoteci din Dobrogea.
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Casa Laskaridis, 1924
Str. Nicolae Titulescu nr. 24

Construită în anul 1924, clădirea constituia una dintre proprietățile familiei Laskaridis. Frații Iancu şi Lascăr Laskaridis erau membri ai unei familii de comercianți 
greci, proprietari de terenuri şi manufacturi. Între 1897-1898 Lascăr Laskaridis a fost preşedintele Comunității Greceşti din Constanța.

Conform documentelor şi planurilor consultate în Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Constanța, Lascăr Laskaridis a mai deținut, împreună cu Spiro 
Diamandopulos, un imobil mai vechi, construit în 1910 pe strada Costache Negri, în prezent strada Ecaterina Varga, cu dublă funcție – locuință şi brutărie (fig. 90).

Imobilul de pe strada Nicolae Titulescu, compus din parter, etaj şi mansardă parțială, este încadrat unui plan în formă de L, cu un uşor rezalit în centrul fațadei 
principale, în zona intrării surmontate de un balcon şi, de asemenea, pe fațada posterioară. Arhitectura de factură sobră a parcurs în timp o serie de modificări, fațadele 
dispunând de o profilatură simplă în jurul ferestrelor rectangulare, peste soclu şi la nivelul cornişei în consolă, sub atic (fig. 91). Se remarcă tipologia feroneriei uşii de 
intrare, balustradele balcoanelor prezentând modele curbilinii, şi împrejmuirea din fier forjat pe soclu.

Fig. 91 - Casa Laskaridis, 2019 Fig. 90 - Plan fațadă casă şi brutărie, 1910 
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  Blocul Panopoulos, 1930 
 Str. Constantin Brâncoveanu nr. 2 

 Clădirea de apartamente, situată la intersecția străzii Brâncoveanu cu strada Horia, a fost realizată pe baza 
planurilor arhitectului Harry Goldstein, în stil modernist, în anul 1930, şi prezintă o volumetrie specifică de colț (fig. 92). 
Blocul, compus din subsol, parter şi două etaje, este acoperit cu o terasă circulabilă, prezentând caracteristicile stilului 
menționat: soclu tratat cu tencuieli decorative din similipiatră, balcoane cu colțuri rotunjite în plan, cu balustradă şi 
mână curentă din țeavă, stil „pachebot”, portaluri metalice decorate cu modele geometrice şi ferestre metalice la casa 
scării, ferestre pe colț, tip hublou, şi amprente decorative circulare (fig. 93). 

Imobilul a aparținut, împreună cu blocul de pe strada Grigore Tocilescu, unei familii de comercianți, Panopoulos, 
ambele clădiri constituind excelente exemple de arhitectură modernistă din perioada interbelică (fig. 94). 

Fig. 92, 93, 94 - Blocul Panopoulos - str. Constantin Brâncoveanu, 2019 
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Blocul Panopoulos, 1930 
Str. Grigore Tocilescu nr. 2

Situată la intersecția străzii Grigore Tocilescu cu strada Horia, clădirea de apartamente a fost construită, în stil modernist, în 
anul 1930, conform planurilor arhitectului Harry Goldstein. Prezintă o volumetrie specifică de colț, acoperire în terasă circulabilă, 
şi este compusă din demisol, parter şi două etaje, etajul 3 fiind parțial. Blocul prezintă elementele specifice stilului menționat: 
balcoane cu balustrada plină şi mână curentă din țeavă, stil „pachebot”, portal metalic decorat cu model geometric la intrare, 
acoperit cu o copertină semicirculară, fereastră continuă la nivelul casei scării, cu tâmplărie metalică deasupra intrării, accentuând 
verticalitatea în contrapunct cu orizontala balcoanelor, soclul tratat cu profile orizontale tip caplama, ferestre încadrate în registre 
prin profilatura orizontală şi amprente circulare de tip hublou (fig. 95, 96).

Imobilul a aparținut, împreună cu blocul de pe strada Constantin Brâncoveanu, unei familii de comercianți. Ca şi în cazul 
celorlalte proiecte ale lui Goldstein, blocurile ilustrează tema maritimă a pachebotului.

După anul 1990, clădirile au suferit modificări agresive neconforme stilului, valorii estetice şi istorice a clădirii: termoizolări 
la exterior, închideri şi acoperiri de balcoane, închideri de ferestre şi înlocuiri cu tâmplărie, construirea unei pergole pe terasa 
circulabilă, grilaje la ferestrele demisolului.

Fig. 95, 96 - Blocul Panopoulos - str. Grigore Tocilescu, 2019 
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Blocul  Caramillotis, 1930
Str. Traian colţ cu str. Doinei

Clădirea cu apartamente a fost construită în anul 1930 în stil modernist, pe baza proiectului arhitectului constănțean Harry Goldstein şi prezintă 
o volumetrie simetrică, specifică de colț. 

Imobilul este compus din subsol, parter, două etaje, un etaj 3 parțial, şi este acoperit cu o terasă circulabilă (fig. 97). Balcoanele au colțuri rotunjite 
în plan, cu balustrada plină, portal metalic decorat cu model geometric de factură Art Deco la intrare şi ancadrament compus din planuri retrase succesiv 
(fig. 98). De o parte şi de alta a intrării, situată pe colț, imobilul prezintă ferestre circulare de tip hublou. În interior, în spațiul casei scării, pavimentele 
sunt decorate cu meandre greceşti. 

Arhitectura a fost modificată după anul 1990, prin închiderea şi acoperirea unor balcoane şi prin modificări la nivelul acoperişului.

Fig. 97, 98 - Blocul Caramillotis, 2019 
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1.3.

Clădiri 
neidentificate 
pe teren sau 
dispărute

Casa Teodorou Rousou, 1897
Str. Traian nr. 10

Ca şi în cazul celeilalte case pe care a comandat-o Teodorou Rousou, acesta nu a respectat  planul inițial, 
aprobat de Primărie, care stipula o retragere de 1,20 metri față de aliniamentul din perioada respectivă, în vederea 
lărgirii străzii, prevăzute în proiectul general de modernizare a oraşului. Documentele aflate în cadrul Direcției 
Județene a Arhivelor Naționale Constanța reflectă conflictul declanşat între Primărie şi proprietar, desfăşurat, 
în mod neobişnuit, simultan cu cel din jurul construcției lui Rousou de pe strada Alleon. Ca şi în primul caz, 
neregularitățile au fost semnalate de către inginerul-arhitect comunal Hermann Schmidt (fig. 99, 100, 101).

Fig. 99 - Adresă arhitect comunal către 
primar, 16 iunie 1897 

Fig. 100 - Somație Serviciul Tehnic către 
proprietar, 14 iulie 1897 

Fig. 101 - Adresă proprietar către 
Primărie, 2 septembrie 1897
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Fig. 102 - Autorizație construcție 
casă T. Caraciali, 1897 

Fig. 103 - Plan casă T. Caraciali, 1897

Casa T. Caraciali, 1897 (autorizaţie)
Str. Carol, actualul bd. Tomis

Construit pe baza proiectului arhitectului Paul Ernst, imobilul de tipologie stilistică neoclasică, încadrat unui plan rectangular, îndeplinea 
o dublă funcție, parterul incluzând un spațiu comercial, iar etajul locuința proprietarilor (fig. 102). Fațada principală prezenta o dispunere 
simetrică a ferestrelor, ancadramentelor şi intrărilor, fiind marcată de un segment central profilat, integrând, la ambele niveluri, câte două 
coloane cilindrice, cele de la parter fiind dotate cu capiteluri de factură dorică, iar cele de la etaj cu capiteluri corintice. Segmentul central era 
finalizat prin intermediul unui fronton, conținând motive decorative, şi al unei cupole cu pinten (fig. 103). 
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Fig. 104 - Autorizație construcție casă Martina 
Frangopol, 1912 

Fig. 105 - Plan fațadă casa Martina Frangopol, 1912 

Casa Martina Frangopol, 1912 (autorizaţie)
Str. Cogălniceanu, actuala str. Horia

Clădirea, încadrată unui plan rectangular, era compusă din două niveluri locuibile şi prezenta o fațadă simetrică, integrând la etaj un 
balcon lung, dotat cu o balustradă din feronerie, extins de-a lungul a patru ferestre centrale dintre cele opt totale. Toate aceste ferestre 
dispuneau de ancadramente angulare în segmente superioare. Ca urmare a includerii în plan a unei cupole centrale, amplasată în mod 
inadecvat structural şi estetic, nu a fost acordată autorizaţia pentru adăugarea acestui element decorativ (fig. 104, 105).
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2.1.

Scurt istoric al 
comunitățiiPrimii armeni au ajuns în Dobrogea în secolele XV-XVI. În Constanța (fig. 1) s-au stabilit în prima jumătate a secolului 

al XVIII-lea. În anul 1880, potrivit statisticilor realizate de administrația locală românească, din 5.203 locuitori, 175 
erau armeni, în 1881, erau 288, iar un an mai târziu comunitatea armeană (fig. 2) număra 404 persoane.

În perioada anilor 1883-1896 nu au fost întocmite statistici. În anul 1905, comunitatea avea 610 membri, iar în 1916 
ajunsese la 1.002, pentru ca în anul 1928 numărul lor să crească considerabil, ajungând la 3.751 de armeni din 72.462 locuitori 
ai oraşului Constanța.

În anul 1880, Primăria Constanței donează un teren de 1.300 mp în mahalaua Cealic pentru construirea bisericii şi şcolii 
armeneşti (fig. 3). Ctitorul bisericii (fig. 4, 5) este marele proprietar Nazaret Torosian, cel care a ridicat Casa Torosian situată în 
Piața Independenței, demolată după 1977. 

Spiritul negustoresc şi de comercianți înnăscuți, actele filantropice ale armenilor cu dare de mână au contribuit la 
prosperitatea Constanței. Reprezentanți ai comunității au făcut parte din administrația oraşului încă din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Astfel, în conducerea Administrației Vămii din portul Constanța s-a aflat inginerul Artin Aslan care a contribuit 
la reconstrucția Farului din peninsulă. Alt reprezentant, Matos Hagi Hampartumian devenea în anul 1880 preşedintele Forului 
comunității armene, sub auspiciile Primăriei Constanța, fiind şi membru al Comisiei pentru înregistrarea bunurilor imobiliare. În 
1878, din primul Consiliu comunal Constanța, a făcut parte şi unul dintre marii comercianți de cereale ai vremii, armeanul M. 
H. Frenchian.

 Reprezentanții comunității armene au avut o bogată viața culturală şi spirituală. La Constanța în anul 1906, apare prima 
publicație în limba armeană din România intitulată „Maro“ (Maria).

Începând cu anul 1925 participarea armenilor la viața administrativă a oraşului se intensifică, odată cu ocuparea funcției 
de adjunct de primar de către Krikor H. Zambaccian (1889-1962), colecționar de artă şi membru corespondent al Academiei 
Române. 

Un alt reprezentant de seamă al comunității armene a fost Dicran Emirzian, negustor bogat care a intuit potențialul de 
dezvoltare al urbei odată cu dezvoltarea portului. Casa Emirzian, cunoscută sub numele Casa cu lei, construită între anii 1898-
1902, după planurile arhitectului Ion Berindei, în stil eclectic, reprezintă o clădire emblematică a Constanței.

Frații Manissalian, bogați negustori, angrosişti de cereale, erau membri marcanți ai comunității. Armenag Manissalian 
(fig. 6) a fost preşedinte al Uniunii Armenilor din România în perioada interbelică. Cunoscut filantrop, a finanțat revista „Ararat”, 
care, din 1924, avea scris pe frontispiciu: „Sub patronajul domnului A. Manissalian, preşedintele Orfelinatului armean din 
România”. În 1904, Armenag Manissalian a ridicat Casa Manissalian, construită pe bulevardul Elisabeta, vis-à-vis de Cazino, 
după planurile arhitectului Ion Berindei. 

Benlian Tacvor, binecunoscut pentru actele filantropice, construieşte o clădire în anul 1912, după planurile arhitectului 
Adolf Linz. Casa Benlian, aflată în Piața Independenței, care a găzduit la parter o cafenea (Imperial) şi cel mai modern cinematograf 
al vremii. 

Armenac (Aram) Damadian, om de afaceri, şef al Camerei de Comerț şi Industrie a Constanței, preşedinte al Asociației 
Cerealiştilor Constanța a fost, la rândul său, un mare filantrop. El a finanțat o parte importantă din costurile construcției clădirii 
în care se află astăzi Colegiu Național „Mircea cel Bătrân” (1923). Casa Damadian, este refăcută în anii 1920 după planurile 
arhitectului Victor Ștephănescu. 
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Fig. 1 - Hartă cu monumente şi clădiri reprezentative ale comunității armene
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Fig. 2 - Interior armean, 1928 clişeu pe sticlă Fig. 6 - Manissalian Armenag, 1925

Fig. 3 - Act donație teren pentru biserică şi şcoală, 1883 Fig. 4 - Proces-verbal donație - față, 1884 Fig. 5 - Proces-verbal donație - verso, 1884 
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Biserica Armenească „Sfânta Maria” 
CT-II-m-A-02794, 1880-1883
Str. Callatis nr. 1

Primăria Constanței a donat în anul 1880 un teren de 1.300 mp în mahalaua Cealic, pe 
malul mării, pentru construcția viitoarei biserici şi şcolii armeneşti (fig. 7). Biserica de lemn 
cu hramul „Sfânta Maria” a fost construită între anii 1880-1883 (fig. 8). Ctitorul bisericii a 
fost Nazaret Torosian, mare proprietar armean. 

În anul 1940, vechea biserică din lemn (fig. 9) a ars, iar sala de festivități de la etajul 
întâi al şcolii a fost transformată în lăcaş de cult. Biserica a primit în folosință întreaga clădire 
a şcolii în anul 1948. 

Clădirea cu parter şi etaj are un volum simplu, prismatic. Etajul este amenajat ca sală 
de rugăciuni, iar la parter se află birourile şi sala parohială. În anul 1990 a fost adăugată o 
clopotniță tipic armenească, după proiectul arhitectului Dan Rusova.

Între anii 1990-1991 şi 1998-2002, au avut loc remodelări ale interiorului şi ale 
exteriorului, păstrându-se însă particularitățile arhitecturii armeneşti. În interior, schimbările 
arhitecturale au condus la realizarea unor arcade largi şi a unui altar deschis, fără catapeteasmă. 
Elementele noi folosite, specifice artei medievale armeneşti, fac ca interiorul bisericii să 
semene cu cel al mănăstirilor armeneşti. Pe pereţi sunt aşezate icoane de mari dimensiuni. În 
exterior, au fost refăcute acoperişul şi tencuiala.

2.2.

Monumente 
şi clădiri 
reprezentative

Fig. 7 - Plan biserică şi şcoală, 1883 
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Școala Armenească, 1898
Str. Callatis nr. 1

A fost construită pentru copiii comunității armene la 1898, în spațiul donat comunității armenilor de Primăria 
Constanței, lângă biserica de lemn. Clădirea a fost construită în stil neoclasic, fără decorațiuni exterioare, cu parter şi 
etaj (fig. 10). Etajul avea o sală de festivități. După ce biserica de lemn a comunității a fost distrusă de un incendiu în 
1940, primul etaj al şcolii a fost transformat în lăcaş de cult. Ulterior, întreaga clădire devine biserica comunității armene.

Fig. 9 - Vechea biserică armenească, Albumul Dobrogei, 1928Fig. 8 - Cerere construcție şcoală 
către primar, 1898 

Fig. 10 - Biserica armenească, 2019
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Casa cu Lei (Casa Dicran Emirzian)
CT-II-m-A-02798, 1898-1902
Str. Gheorghe Dumitraşcu (fostă Dianei nr. 1) 

Casa cu lei, una dintre cele mai reprezentative clădiri ale oraşului vechi, este situată în cadrul Sitului urban „Zona 
peninsulară Constanța şi Sitului arheologic „Oraşul antic Tomis”. Imobilul, construit între anii 1898 - 1902 este amplasat între 
străzile Elenă (azi Nicolae Titulescu), Dianei, şi Ovidiu şi este prezent în silueta peninsulei dinspre bulevardul Termele Romane 
(fig. 11). 

Planul, atribuit de Doina Păuleanu în lucrarea „Constanța, spectacolul modernității târzii 1878-1928”, lui Ion D. Berindei, 
cel ce construia, doi ani mai târziu, şi Palatul Manissalian, sunt marcate de personalitatea arhitectului. Reprezentant de marcă al 
academismului francez, Ion D. Berindei este unul dintre cei mai prolifici arhitecți români din prima jumătate a secolului al XX-lea. 
Istoricul casei se confundă cu istoria modernă a Constanței. Comandată, cu scopul de a avea o reşedință în peninsulă, percepută 
ca zonă cu un potențial de dezvoltare, de către bogatul negustor armean Dicran Ermezian, deținător al mai multor proprietăți, a 
ajuns să fie închiriată preşedintelui Tribunalului Constanța, pasionat colecționar de artă. După capitularea Constanței şi instalarea 

Fig. 11 - Casa cu Lei, 1930 

Fig. 12 - Casa cu Lei, Plan fațadă, proiectul 473/1990, IPJ Constanța, 1990 

administrației germane a mareşalului Mackensen, la 22 octombrie 1916, Casa cu 
Lei a fost rechiziționată de trupele germane. Imediat după Primul Război Mondial, 
la începutul anilor ‘20 ai secolului trecut, Casa cu Lei a devenit sediu de bancă, 
urmând ca, după reabilitarea din anii ‘70, să devină restaurant.

Clădirea ridicată în stil eclectic, după moda vremii, îmbină elementele 
decorative aparținând clasicismului, renaşterii şi barocului, într-o manieră elegantă 
şi impozantă. Casa este concepută pe patru niveluri funcționale, subsol, parter, etaj 
şi mansardă, marcate într-o manieră personală. Subsolul este cuprins în registrul 
inferior al unui soclu înalt, despărțit de registrul parterului printr-un brâu profilat 
cu o lățime considerabilă, aflat la partea superioară a ferestrelor subsolului (fig. 
12).

Parterul şi etajul sunt tratate diferit din punctul de vedere al raportului plin-
gol, cu o separare printr-un brâu median discret profilat, dar unificate prin textura 
tencuielii în câmp şi prezența aceluiaşi tip de apareiaj la cele două niveluri. 

Prezența balcoanelor cu baluştri pe traveele de colț ale fațadelor conferă 
forță soluției arhitecturale. Cornişa puternic marcată de profile longitudinale 
la fața zidăriei la partea inferioară şi ieşite pe console la partea superioară 
marchează ferm terminarea fațadei. Ultimul nivel, rezolvat conform canoanelor 
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Fig. 14 - Casa cu Lei - fațadă, 2019 Fig. 13 - Casa cu Lei, 2019 

academismului franțuzesc are lucarne generoase care îmbină stilistic elemente baroce 
cu cele renascentiste, puse în valoare prin contrastul materialelor folosite, tabla zincată 
pentru lucarne şi tabla vopsită pentru şarpantă. Pe verticală fațadele sunt concepute 
dintr-un element central, dominant şi două elemente de capăt tratate cu apareiaj discret. 

Elementul central al fațadei dinspre strada Nicolae Titulescu are la parter trei 
ferestre cu arc în plin cintru, iar la etaj două ferestre geminate care încadrează o fereastră 
simplă pe centru, toate cu arce în plin cintru sprijinite pe colonete cu capiteluri ionice. 
Modul de tratare al ancadramentelor ferestrelor este diferit la parter şi etaj. Ferestrele 
parterului au ancadramente pronunțate în cavetă cu striuri şi cu chei de boltă decorate 
cu elemente vegetale de factură barocă. Ancadramentele ferestrelor etajului sunt mai 
simple.

Fațada principală este marcată de patru coloane înalte, aşezate pe socluri din piatră, 
pe două niveluri. Fusul celor patru coloane se întinde pe înălțimea parterului şi etajului 
şi prezintă caneluri şi inele plate. Deasupra coloanelor capitelurile susțin câte o evazare a 
cornişei, pe care sunt amplasați leii care dau elementul de particularitate al casei. Cornişa 
este puternic profilată, ieşită pe console, cu volute sprijinite pe câte o frunză de acant. 
Intrarea principală este înălțată față de nivelul străzii pe o platformă. Cele trei fațade 
bogat decorate ale clădirii şi-au păstrat detaliile şi ornamentele caracteristice, în pofida 
numeroaselor vicisitudini suportate (fig. 13).

După anul 2000, clădirea a fost retrocedată şi vândută; în prezent se află în conserva-
re, cu lucrări de consolidare începute la interior şi aşteptând o foarte necesară restaurare. 
Ca în cazul multora dintre clădirile de patrimoniu ale Constanței şi Casa cu Lei este lăsată în 
uitare de către proprietari (fig. 14).
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Casa Armenag Damadian, 1894 - 1920
Piaţa Ovidiu nr. 13 (Str. Vasile Canarache nr. 5)

Casa Damadian a fost ridicată de Armenag Damadian (om de afaceri, şef al Camerei de Comerț 
şi Industrie a Constanței, preşedinte al Asociației Cerealiştilor Constanța, filantrop), înglobând 
casa Wegener, ridicată în anul 1894 de Alice şi Maximilian Wegener. Autorul proiectului a fost chiar 
proprietarul, Maximilian Wegener, şeful serviciului de întreținere a Portului Constanța. 

Max Wegener este prima persoană care construieşte pe terenul ce se regăsea, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea, pe strada Pescarilor numărul 11. Casa Wegener, cu un regim de înălțime S+P+1 şi parțial etajul 
2 prin turnul din colț, era o construcție interesantă ridicată pe buza malului care mărginea Peninsula spre 
port. Avea un subsol dublu pentru că fundațiile au fost făcute la mare adâncime. 

Soții Damadian nu au demolat fosta casă, ci au modificat-o şi au extins-o, în deceniul al treilea 
al secolului al XX-lea, după planurile arhitectului Victor Ștephănescu, care foloseşte motive decorative 
de influență neoromânească. Din vechea clădire „germană” au rămas zidurile şi planşeele de la subsol, 
parterul şi etajul întâi. Deoarece extinderea avea cota parterului mai jos (ca să se asigure accesul la noua 
stradă de lângă Primărie, în prezent Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie) i se face acestuia un 
mezanin, a cărui cotă să fie apropiată de parterul Casei Wegener. 

Planşeul noului corp aflat deasupra mezaninului a fost făcut peste parterul Casei Wegener, astfel că, 
pe verticală, nu vor mai exista cote diferite la etajele superioare. Casa Wegener continuă să existe în noua 
construcție, se modifică însă fațadele, pentru a fi unitare. A mai fost adăugat încă un etaj şi un mic corp 
spre port, alăturat fostului turn, care deasupra avea două balcoane specifice stilului neoromânesc. Imobilul, 

în faza finală, avea două subsoluri, parter, 
mezanin şi două etaje, cu un acoperiş înalt 
care putea fi folosit ca mansardă.

Între anii 2005-2011, casa a fost 
restaurată cu finanțarea unui grup de 
investitori privați (fig. 15, 16, 17).

Fig. 15, 16, 17 - Casa Damadian, 2019 
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Casa Krikor H. Zambaccian, începutul secolului al XX-lea
la intersecţia Str. Sulmona (nr. 13-15) cu Bd. Tomis

Imobilul de colț, cu fațade către străzile Tomis şi Sulmona, a fost proiectat de arhitectul francez E.P. Goué, în 
stil Art-Nouveau. Ea a aparținut academicianului, criticului de artă, colecționarului Krikor H. Zambaccian. Născut la 
Constanța, la 6 februarie 1889, Krikor Zambaccian avea să crească în casa părintească de pe strada Mircea cel Bătrân, 
în zona veche a oraşului, alături de fratele său Onik. Krikor a învățat la liceul din Constanța, dar familia avea ambiții şi 
posibilități financiare care i-au permis să îl trimită la Institutul Superior de Comerț din Anvers. 

Clădirea prezintă subsol, parter, două etaje şi mansardă parțială. Pe fațada de pe strada Sulmona, clădirea este 
îmbogățită cu un bovindou la etajele unu şi doi, cu colțurile 
rotunjite (fig. 18).

Pe fațada spre bulevardul Tomis şi pe colțuri, 
clădirea prezintă balcoane cu balustrade din fier forjat. 
Sunt caracteristice decorațiunile din mozaicuri policrome, 
cu dominantă de culoare roz (fig. 19).

Casa care păstrează aproape în întregime elementele 
arhitecturale specifice stilului Art-Nouveau (fig. 20), a fost 
restaurată între anii 2015-2018 şi aparține companiei Black 
Sea Services (fig. 21).

Fig. 21 - Placă nume proprietar şi an restaurare - casa Zambaccian, 2019 

Fig. 18 - Casa Zambaccian, 2019 Fig. 19 - Casa Zambaccian, 2019 

Fig. 20 - Casa Zambaccian, 2019 
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Casa Nazaret K. Torosian, 1900
Piaţa Independenţei, clădire demolată 

Nazaret Torosian, marele proprietar armean, ctitorul Bisericii 
armeneşti „Sf. Maria“, a ridicat în anul 1900 (fig. 22), în Piața Independenței, 
o clădire somptuoasă. Construcția, proiectată de arhitectul Adolf Linz avea 
parter, două etaje, cu ferestre înalte şi dreptunghiulare, cu vedere spre 
piaţă şi o mansardă. Imobilul avea elemente de Art-Nouveau: ghirlandele, 
ancadramentele ferestrelor, balcoanele de la ultimul etaj, lanternoul central 
al mansardei, doi bulbi frontali, reprezentând un stil eclectic, de tranziţie. Pe 
faţada principală a casei era scris N.K.T. şi anul finalizării acesteia, 1900  (fig. 
23).

La parter a fost deschis un local de lux, denumit „Bristol“. La etaje, 
Torosian a decis să deschidă un hotel de lux. În timpul Primului Război Mondial 
imobilul a fost rechiziționat şi a fost transformat în popotă ofițerească, spital 
de campanie şi dormitoare pentru ofițeri. La finalul războiului, în toamna 
anului 1918, casa era într-o stare de conservare proastă.

Reconstruită după război, clădirea îşi va recăpăta strălucirea de altă 
dată - concerte de muzică, cafe-concert, 
jazz, iar seara, spectacole de revistă şi 
cabaret. În timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial imobilul a fost rechizi-
ționat. 

În 1948, clădirea este naționalizată 
şi transformată într-un hotel. În 1985 a 
fost demolată. 

2.3.

Fig. 22 - Cerere autorizație construcție 
casa Nazaret Torosian, 1900 

Fig. 23 - Fațada casei Nazaret Torosian, 1900 

Clădiri 
neidentificate 
pe teren sau 
dispărute
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Casa Manissalian, 1904 
Bd. Elisabeta, colţ cu Str. D. A. Sturza, vis-à-vis de Cazino, 
clădire bombardată în cel de-al Doilea Război Mondial  

Casa-palat a fraților Manissalian, Armenag şi Kevork, bogați negustori armeni ce se 
ocupau cu exportul de cereale în Austria şi Franța, se construieşte în 1904, după planurile 
arhitectului Ion Berindei, în stil eclectic. 

Clădirea cu parter şi două etaje avea o formă compactă, monovolum, fără colțuri. Pe 
orizontală era marcată de asize, de un brâu ieşit între parter şi etajul I, de plăci ce susțineau 
balcoanele în stil franțuzesc, de rezalitul de deasupra etajului II şi de aticul de deasupra acestuia. 
Ferestrele erau foarte înalte, cu parapetul jos la parter şi etajul I. La etajul II balcoanele franțuzeşti 
aveau balustrada din fier forjat. Aticul traforat cu baluştri era suficient de înalt pentru a ascunde 
panta mică a acoperişului. Bovindoul era construit pe latura de nord a casei (bulevardul Regina 
Elisabeta). Ferestrele şi uşile aveau ancadramente late şi ornamente la partea superioară. 
Clădirea era înconjurată de un gard mic din piatră şi fier forjat (fig. 24, 25). 

Fig. 24 - Palatul Manissalian Armenag, clişeu pe sticlă, 1925 

Fig. 25 - Palatul Manissalian, 1928 

Frații Manissalian au fost nevoiți să-şi vândă proprietățile 
în 1928, din cauza unor datorii acumulate din tranzacții cu cereale 
eşuate (un transport de cereale către Viena nu a putut fi onorat din 
cauza înghețului pe Dunăre). Casa Manissalian devine sediul Camerei 
de Comerț a Constanței. Bombardată în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial, clădirea a fost distrusă.
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Casa Tacvor Benlian, 1912 
Piaţa Independenţei, clădire demolată  

Clădirea a fost ridicată la 1912 de arhitectul Adolf Linz, la comanda comerciantului Tacvor (Takvor) Benlian (fig. 26, 27). Imobilul cu parter, două etaje şi o mansardă 
se învecina cu casa armeanului Torosian (la sud). La parter a fost inițial o cafenea (Imperial), apoi un cinematograf (Palat). Clădirea era construită în stil Art-Nouveau, cu 
ferestre mari, dispuse pe aproape întreaga suprafață a pereților (fig. 28). Balcoanele erau dispuse pe fațada clădirii, la ambele etaje. Mansarda sobră avea lucarne care-i 
asigurau luminozitatea interioară. Între anii 1916-1918 clădirea a fost transformată în spital şi cazarmă, iar in timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost rechiziționată. 
După naționalizare din 1948, clădirea se degradează, parterul fiind transformat într-un restaurant-braserie. Imobilul a fost demolat în anul 1985. 

Fig. 26, 27 - Cerere autorizație construcție casa Benlian Tacvor - față, verso, 1912 Fig. 28 - Plan casa Benlian Tacvor, 1912
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Au fost documentate şi alte case ridicate în zona peninsulară a urbei, la începutul secolului al XX-lea, reprezentative pentru comunitatea armeană, case cu parter şi cel puțin 
un etaj, care la parter aveau prăvalii, cafenele, restaurante etc. Toate acestea au avut soarta casei lui Nazaret Torosian. 

Amintim casele comerciaților: Agop Tomasian (fig. 29, 30), Garabet Macarian (fig. 31, 32, 33), Haigubi Kricorian (Chircorian) (fig. 34, 35), H. Kevorkian (fig. 36). Suchias 
Horasangian (fig. 37, 38, 39). Toate au fost demolate înainte de 1989.

Fig. 29 - Autorizație construcție, casa Agop 
Tomasian, 1911 

Fig. 30 - Plan casa Agop Tomasian, 1911 
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Fig. 31 - Cerere autorizație construcție, 

casa Garabet Macarian, 1900 

Fig. 32 - Fațada casei Garabet Macarian, 1900 Fig. 33 - Secțiune, casa Garabet Macarian, 1900 
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Fig. 34 - Autorizație  construcție, casa 
Kricorian (Chircorian) Haigubi, 1912 

Fig. 35 - Plan şi secțiune, casa Kricorian (Chircorian) Haigubi, 1912 Fig. 36 - Planul casei H. Kevorkian, 1910 
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Fig. 37 - Autorizație  construcție casa Suchias 
Horasangian, 1910 

Fig. 39 - Secțiunea casei Suchias Horasangian, 1910 Fig. 38 - Fațadă casa Suchias Horasangian, 1910 
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Florentina UDREA
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3.1.

Scurt istoric al 
comunității

Primele rapoarte referitoare la numărul evreilor din Constanța apar în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când începe să 
se contureze şi comunitatea israelită (fig. 1). Majoritatea veniseră din Constantinopol şi Asia Mică şi s-au organizat în două 
comunități: una de rit aşkenaz (occidental) şi cealaltă de rit spaniol (sefard). 

Conform statisticilor realizate de administrația românească locală, în anul 1880 erau 234 de evrei în Constanța; în anul următor 
numărul lor era dublu, ajungând la 477. În 1882, comunitatea evreiască avea 535 de membri. Între anii 1883 şi 1896 nu s-au mai realizat 
statistici. Potrivit Recensământului Populaţiunii oraşului Constanţa, din decembrie 1902, numărul membrilor comunității a continuat să 
crească odată cu populația totală a oraşului, ajungând la 1.059 de persoane. În anul 1916 erau înregistrați 1.092 locuitori de origine 
evreiască. În 1928, conform recensământului, în Constanța erau 2.135 de locuitori evrei.

Prima epitropie a comunității israelite a fost înființată la 18 septembrie 1896, sub conducerea preşedintelui M. Bujes şi funcționează 
de la începutul anului 1897 (fig. 2, 3, 4). Vechea sinagogă, existentă la 1897, situată pe strada Rosetti, colț cu Petru Rareş, le precede pe 
cele două care vor fi ridicate în primii ani ai secolului al XX-lea (fig. 5, 6). Conform documentelor găsite în arhivele constănțene, în curtea 
sinagogii vechi era şi un azil pentru săraci, care a fost demolat în 1898, din cauza stării precare. În 1872, comunitatea evreiască primea 
gratuit un teren şi autorizarea pentru construirea unei şcoli confesionale evreieşti. 

Un document din arhivele județene din anul 1897 aminteşte de o şcoală veche a comunității. Documentul semnat de preşedintele 
comunității de rit spaniol M. Rosamis, solicită construirea unei şcoli noi, pe strada Traian, în locul celei vechi, demolate (fig. 7), precum şi o 
sală de prelegeri pe str. Mircea cel Mare (fig. 8). În planul de situație de pe strada Mircea cel Mare din anul 1897, din arhivele constănțene, 
apare şi şcoala alături de o sală de prelegeri pentru comunitatea israelită (fig. 9, 10). Despre şcoală nu se cunosc alte informații. Ca urmare 
a creşterii populației, la începutul secolului al XX-lea se vor ridica în Constanţa două sinagogi: una aşkenază, în stil maur şi una sefardă, în 
stil gotic-catalan.

Evreii constănțeni dețineau proprietăți în zona promontoriului portului, pe partea vestică a peninsulei, alături de englezi, care 
administrau mare parte din infrastructura portuară. Evreii au contribuit la dezvoltarea vieții comerciale, implicându-se, de asemenea, în 
administrația publică a oraşului. Negustori şi armatori, devin membri în consiliul de conducere a Primăriei din Constanța şi contribuie la 
modernizarea oraşului - prin hoteluri, cafenele, cinematografe şi restaurante pe care le deschid, prin firmele de transport maritim pe care 
le înființeză, prin amenajarea plajelor şi susținerea activității culturale. 

Mulți evrei aveau profesii liberale: medici, avocați, farmacişti. Farmacistul Alexandru I. Heldenbusch, cu studii la Bucureşti şi Paris, 
este cel care a înființat prima „droguerie medicinală” din Constanța şi din întreaga zonă a Dobrogei.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea cea mai impozantă casă a oraşului, prima cu etaj, se afla pe strada Mahmudie Socacgi (actuala 
Traian) şi îi aparținea lui Baruch Bohor Seni, membru în primul Consiliu Comunal Constanța (1878). La 30 octombrie 1882, cunoscutul 
bancher Jean Gérard Amédée Alleon a cumpărat terenuri pe care a construit o serie de case existente şi în prezent. Strada, care ulterior îi 
va purta numele, este actuala C.A. Rosetti. 

Membru marcant şi preşedinte al comunității evreieşti aşkenaze în 1910, Pincus Șapira, important comerciant de ceasuri şi bijuterii, 
furnizor al Casei Regale a României, a condus Bursa de mărfuri şi cereale până în anul 1933. Deținea importante prăvălii, situate pe latura 
de nord a Pieței Ovidiu. 

Un alt reprezentant important al comunității a fost Albert Theiler, antreprenor, filantrop şi vice-preşedinte al Comunității Israelite de 
rit occidental (evrei aşkenazi), în 1922. El este cel care ridică, după planurile arhitectului Daniel Renard, în stil Art-Nouveau, hotelul Regina, 
în 1906 şi apoi casa Albert Theiler, în 1926. Ambele clădiri există şi azi, pe strada Nicolae Titulescu, respectiv Valahu.

Primele demersuri pentru ridicarea sinagogii de pe strada Rosetti numărul 2 sunt făcute de preşedinții comunității Israelite de rit 
aşkenaz (occidental), M.Bujes şi Pincus Șapira (fig. 11, 12, 13).

La începutul secolului al XX-lea (autorizația de construcție a fost emisă în 1905) a fost construit şi cel de-al doilea templu israelit, cel 
de rit sefard (spaniol), situat pe strada Mircea cel Mare, la nr. 18. Acesta a fost demolat în perioada comunistă. 

Sinagoga aşkenază încă se păstrează, în zona veche a oraşului, dar se află într-o stare de precolaps.
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Fig. 1 - Hartă cu monumente şi clădiri reprezentative ale comunității evreieşti
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Fig. 2 - Cerere către Primar de constituire 
organizată a comunității israelite, 1897

Fig. 3 - Constituire epitropie comunitate israelită, 1896 

Fig. 4 - Procese-verbale din statutele comunității israelite, 1896 Fig. 5 - Cerere reparație sinagoga 
veche, 1898 

Fig. 6 - Răspuns primărie cerere 
reparație sinagoga veche, 1898 
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Fig. 7 - Cererea către Primărie de 
construcție şcoală nouă, 1897 

Fig. 9 - Plan situație, templu spaniol şi şcoala, 1897 Fig. 10 - Plan şi secțiune, sala de prelegeri, 1897

Fig. 8 - Cererea către Primărie de 
construcție sala de prelegeri, 1897 
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Fig. 11 - Cerere autorizație construcție 
sinagoga pe strada C.A. Rosetti (preşedinte 

Bujes), 1908 

Fig. 12 - Răspuns cerere autorizație 
construcție sinagoga pe strada C.A. Rosetti, 

1908 

Fig. 13 - Cerere autorizație construcție 
sinagoga pe strada C.A. Rosetti (preşedinte 

Șapira), 1910 
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3.2.

Sinagoga Mare (Sinagoga Aşkenază), 1911-1914
Str. C. A. Rosetti, nr. 2, colţ cu Str. Petru Rareş 
 
Comunitatea evreiască din Constanța a primit în anul 1905 terenul 

şi, în 1910, autorizația pentru construirea unei noi sinagogi, pe locul uneia 
mai vechi (fig. 14, 15). Sinagoga Mare, de pe strada C. A. Rosetti, a fost 
construită între anii 1911-1914, la inițiativa preşedinților comunității 
Israelite de rit occidental, M. Bujes şi Pincus Șapira (acesta din urmă - 
comerciant, furnizor de ceasuri şi bijuterii pentru Casa regală a României). 

Clădirea a fost ridicată după planurile arhitectului Anghel Păunescu, 
care a integrat elemente decorative de influență maură. Este structurată 
pe trei registre orizontale: soclu, parter şi etaj. În interior, lăcaşul de cult 
este împărțit în trei nave. Decorații tradiționale evreieşti sunt întâlnite atât 
în interior cât şi în exterior. La exterior, ferestrele şi uşile au decorații în stil 
maur (fig. 16, 17, 18, 19, 20). 

Fig. 15 - Autorizație construție sinagoga 
nouă, pe strada C.A. Rosetti, 1910 

Fig. 14 - Ordin demolare sinagoga 
veche, 1907 

Fig. 17 - Sinagoga, strada C.A. Rosetti, fațada longitudinală, 1910 

Monumente 
şi clădiri 
reprezentative

Fig. 16 - Sinagoga, strada C.A. Rosetti, fațada 
principală, 1910 
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Fig. 18 - Sinagoga, strada C.A. Rosetti, secțiune longitudinală, 1910 

Fig. 19 - Sinagoga, strada C.A. Rosetti, plan parter, 1910 

Fig. 20 - Sinagoga, strada  C.A. Rosetti, secțiune transversală, 1910 
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Pe fațada principală, registrul superior este marcat de patru ferestre 
trilobate înguste şi una centrală, de dimensiuni mai mari, deasupra căreia se află 
steaua lui David, încadrată într-un fronton semircular. Sinagoga s-a degradat în 
perioada celui de-al Doilea Război Mondial, când a devenit depozit de muniție şi 
alimente pentru armata germană.

După 1989, odată cu scăderea numerică a comunității evreieşti, sinagoga 
a fost abandonată, iar lăcaşul de cult s-a degradat pe măsura trecerii timpului. 
Astăzi ajuns o ruină, fără acoperiş. Mica comunitate evreiască din Constanța 
se întruneşte în prezent în sediul din strada Sarmizegetusa, vis-à-vis de Centrul 
cultural al germanilor dobrogeni. În ultimii ani, comunitatea a întocmit un proiect 
de consolidare şi restaurare care aşteaptă finanțare (fig. 21, 22, 23). 

Fig. 21, 22, 23 - Sinagoga aşkenază, 2019 
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Casa Alleon („Casa de piatră”, „Casa engleză”)
CT-II-m-A-02837, 1883 - 1884
Str. C.A. Rosetti nr. 7 

Aflată în fostul cartier evreiesc al oraşului, Casa Alleon era cunoscută 
drept  Casa de piatră, sau Casa engleză (confuzie pusă pe seama învecinării 
cartierului evreiesc cu cel englez). 

Clădirea a fost construită între anii 1883-1884, pentru bancherul francez 
de origine evreiască (evreu sefard), Jean Gérard Amédée Alleon. Acesta s-a 
stabilit, în 1880 şi 1881, la Constanța, unde a cumpărat proprietăți şi terenuri 
situate între străzile Traian, Vasile Canarache, Sulmona şi Petru Rareş. Planurile 
clădirilor aflate în proprietatea lui Alleon au fost realizate de către arhitectul de 
origine greacă Pelopidas D. Couppa, din Constantinopol. 

Casa Alleon - de pe strada Rosetti 7 colț cu strada Sulmona şi aleea 
Canarache - este o construcție masivă, cu fațadele din piatră aparentă, într-
un stil în care sunt îmbinate elemente victoriene şi gotice de tip venețian. 
Clădirea are demisol, parter, etaj şi, partial, mansardă. Un element dinstinctiv îl 
reprezintă bovindoul de pe colțul de nord-vest al clădirii, realizat în stil venețian, 
din cărămidă aparentă, cu decorații neogotice. 

După 1950 a găzduit birourile unor instituții, inclusiv birourile regionalei 
CFR Constanța. Astăzi, casa, aflată în proprietate privată, este nefuncțională şi 

Fig. 25 - Casa Alleon, 2019 Fig. 24 - Casa Alleon, fațada principală, 2019 

Fig. 26 - Casa Alleon, 2019 Fig. 27 - Casa Alleon, bovindou, 2019 
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necesită consolidare şi restaurare (fig. 24, 25, 26, 27). 
Casa Theiler, CT-II-m-B-02819, 1916
Str. Ion Theodorescu Valahu 10 (fostă str. Vânători)

În anul 1916, Albert Theiler, construieşte, după planurile arhitectului Adolf Linz, o 
casă pe strada Vânători, lângă Consulatul otoman (fig. 28, 29, 30, 31). Aşa cum reiese din 
documentele găsite în Arhivele Naționale ale României, filiala Constanța, casa avea doar 
parter, cu ferestre foarte mari. Acoperişul era în patru ape. Astăzi casa, monument istoric, 
aflată în stare bună de conservare, păstrează mare parte din proiectul inițial, mai puțin uşa 
de intrare, care a fost înălțată la nivelul ferestrelor, în față adăugându-se trepte şi un portic cu 
două coloane ce susțin un fronton triunghiular. Acoperişul este în două ape, parterul fiind uşor 

Fig. 28 - Cerere construcție casa Theiler,  
1916 

Fig. 30 - Plan casa Theiler, 1916 Fig. 29 - Autorizație construcție 
casa Theiler, 1916

Fig. 31 - Detaliu plan oraş, 1921

Fig. 32 - Casa Theiler, 2020 
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supraînălțat (fig. 32).
Casa Theiler, CT-II-m-B-02847, 1926
Str. Nicolae Titulescu nr. 12

Casa a fost construită în anul 1926 Albert 
Theiler, antreprenor, filantrop şi vicepreşedinte din 
1922 al comunității israelite (evrei aşkenazi) din 
Constanța. Imobilul a fost ridicat  pe locul fostului hotel 
Metropol, avariat în timpul războiului şi apoi demolat. 
Arhitectura si caracteristicile clădirii s-au păstrat de-a 
lungul timpului, imobilul fiind alcătuit din demisol, 
parter înalt şi două etaje. 

Fațada este împărțită în registre care delimitea-
ză pe înălțime etajele, tratarea arhitecturală a acesto-
ra fiind gradată. Detaliile arhitecturale reprezentate 
de bosajele foarte pronunțate, cu nuturi adânci, por-
ticul retras, dezvoltat pe înălțimea celor două niveluri, 
străjuit de două coloane înalte cu capiteluri ionice, sca-
ra balansată în două rampe care învăluie accesul la de-
misol şi, nu în ultimul rând, umbra generată de intrân-
dul porticului, contribuie la crearea unei imagini de 
forță şi stabilitate registrului inferior al demisolului şi 
parterului. Acest registru este net despărțit de partea 
superioară printr-un balcon continuu la primul etaj. 

Cele două etaje sunt despărțite de o cornişă 
profilată care contribuie la diferențierea fațadelor celor 
două etaje al e căror detalii se estompează spre ultimul 
nivel. Întreaga compoziție se închide în orizontala 
puternică a cornişei profilate susținută de denticuli. 
Clădirea are nevoie de restaurare (fig. 33, 34, 35, 36). 

Fig. 33, 34 - Casa Theiler, 2019 

Fig. 35, 36 - Casa Theiler, intrare, 2019 
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Templul de rit spaniol (sefard), 
începutul secolului al XX-lea, 1905, 1908-1915
Str. Mircea cel Mare nr. 18, demolat 

La începutul secolului al XX-lea (autorizația de construcție a 
fost emisă în 1905) a fost construit cel de-al doilea templu israelit 
(de rit spaniol) pe Strada Mircea cel Mare, nr. 18 (fig. 37). 

Templul a fost construit în stil auster, neogotic catalan, după 
planurile arhitectului Adolf Linz, pe un singur nivel. Era o construc-
ție monumentală, formată dintr-o navă principală şi două latera-
le, despărțite în interior prin două rânduri de stâlpi şi acoperite cu 
bolți în ogivă. 

Nava centrală prezenta o intrare impunătoare, cu ancadra-
ment gotic arcuit în acoladă, cu uşi masive de lemn şi ferestre late-
rale cu vitralii, având deasupra un panou arcuit în ogivă cu fereastră 
biforă şi peste acesta Tablele Legii încadrate de arcaturi ogivale, iar 
în vârf Steaua lui David. Navele laterale prezentau, de asemenea, în 
fațada principală, câte o uşă, fiecare având deasupra, în ax, câte o 
fereastră circulară cu Steaua lui David (fig. 38).

Patru contraforți - doi la limitele navei centrale şi doi la colţuri 
- erau încununați cu pinacluri. Pinaclurile de colț şi frontoanele 
navelor laterale, mascând acoperişul în două ape, decorate cu 
arce ogivale, aminteau de arcele butante de la catedralele gotice. 
Fațadele laterale prezentau câte opt contraforți şi şapte ferestre 
înalte, gotice. Între contraforți, fațadele edificiului erau din 
cărămidă aparentă.

În lipsa credincioşilor, sinagoga sefardo-romaniotă a fost 
părăsită în 1947 şi a suferit avarii la cutremurul din 4 martie 1977 
(fig. 39). După mai multe încercări eşuate de a fi consolidată şi 
refuncționalizată, a fost demolată în anii 1980, lipsind astfel oraşul 
de un monument reprezentativ. 

Fig. 37 - Cerere către Primărie de 
stagnare a lucrărilor la templul 

spaniol, 1907 

Fig. 38 - Templul evreiesc sefard (templul 
spaniol), 1930

Fig. 39 - Templul evreiesc sefard (templul spaniol), interior, 1930  

3.3.

Clădiri 
neidentificate 
pe teren sau 
dispărute
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Florentina UDREA



82

4.1.

Scurt istoric al 
comunității

Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, importanța Dobrogei în zona Mării Negre a condus la sporirea interesului 
manifestat față de Constanța. Între anii 1857-1860, compania engleză Danube and Black Sea Railway Limited Company, 
concesionară a statului otoman, a construit linia de cale ferată Cernavodă-Constanța şi a început modernizarea portului. 

În anul 1878, Dobrogea a revenit României prin tratatele de la San Stefano şi Berlin. 
Conform statisticilor realizate de administrația românească locală, în anul 1880 existau 410 turci. În 1881, numărul acestora 

înregistrează o scădere ajungând la 353 persoane, pentru ca în 1882, numărul turcilor să ajungă la 490 locuitori (fig. 1).
În prima monografie a oraşului, Marin Ionescu Dobrogianu scria că în anul 1897 în Constanța existau 7 geamii (fig. 2).
În 1856, doctorul N. Sadoveanu amintea dintr-un raport întocmit la ordinul Marelui Vizir că populația este preponderent 

tătară în Dobrogea, după Războiul Crimeii. În anul 1880, ca urmare a primului recensământ din Constanța, conform statisticilor 
realizate de administrația locală românească erau amintiți 1.804 tătari. În 1881 numărul acestora creşte la 1.917 persoane, pentru 
ca în 1882, numărul să fie de 1.885 de tătari. Între anii 1883-1896 nu s-au mai realizat statistici. 

Recensământul Populațiunei oraşului Constanța din decembrie 1902, aminteşte un număr de 3.096 de mahomedani, fără 
a mai face o distincție clară între turci şi tătari. În anul 1903, exista pe strada 11 Iunie, Școala Mahomedană, cunoscută, ulterior, 
sub numele de Școala Turcă (strada Cuza Vodă, între bulevardul Tomis şi strada Mihail Kogălniceanu), demolată în anii 1970 (fig. 3).  

În 1905, numărul de musulmani era de 1315, din care, potrivit doctorului Nicolae Cernat, tătarii reprezentau 871 de suflete.
În anul 1916, populația oraşului Constanța număra 33.918 locuitori, din care 2.815 erau musulmani (8,3%). Un reprezentant 

important al comunității musulmane (fig. 4) a fost Abdulhaman Abdul Halim, negustor bogat, proprietar al hotelului Regal.
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Fig. 1 - Hartă cu monumente şi clădiri reprezentative ale comunității turco-tătare
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Fig. 2 - Geamia Mahmudie, 1898, Album Anatol Magrin Fig. 3 - Școala turcă din Constanța, clişeu pe sticlă, 1910 

Fig. 4 - Conducerea comunității musulmane din Dobrogea, clişeu pe sticlă 
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Geamia Hunchiar, CT-II-m-A-02851, 1862
Bd. Tomis nr. 41

Terenul pe care a fost ridicată Geamia Hunchiar a fost donat de către statul otoman 
comunității musulmane din Constanța în anul 1860, geamia fiind necesară noii populații 
musulmane de tătari, stabilite în oraş în urma Războiului Crimeii (1853 - 1856).

Geamia a fost construită din ordinul Sultanului Abdul Aziz (1861-1876), al 32-lea 
sultan al Imperiului Otoman Edificiul a fost numit inițial „Geamia Aziziye”, ulterior numele 
fiind schimbat în Geamia Hunchiar. Pe fațada de Nord-Vest a geamiei se află o placă din 
marmură cu monograma sultanului, datată 1286 - conform calendarului islamic.

În vara anului 1941 în timpul bombardamentului aerian rusesc, geamia a suferit 
avarii importante, doar minaretul şi peretele de sud-vest au rămas întregi. În anul 1942, o 
comisie de experți a decis ca Geamia Hunchiar, cu arhitectura sa simplă, să fie protejată, 
iar în anul 1955 clădirea a fost inclusă în Lista Monumentelor Istorice.

O altă clădire a fost realizată în 1933, după proiectul arhitectului Ion Căpşuneanu, 
în stil Art-Deco. Aceasta, construită în incinta geamiei, a fost sediul Muftiatului Cultului 
Musulman. Geamia este situată în plan secundar față de bulevardul Tomis şi strada Doinei. 

Este o clădire tip hală, orientată pe direcția NV-SE, de forma unui volum prismatic, cu 
fațadele de 12,5 m şi 14,8 m lungime şi înălți-
mea la cornişă de 8,3 m. Volumul este acope-
rit cu şarpantă din lemn în patru ape, cu pantă 
redusă, cu învelitoare din țiglă, fără streaşină, 
înălțimea la coamă fiind de 11 m (fig. 5, 6).

Fațadele au paramentul aparent 
din piatră de calcar fățuită, de două tipuri 
diferite: de culoare albă în zona de sud-vest 
şi la minaret şi de culoare bej-galbuie, în rest. 
Se consideră că piatra inițială, de culoare 
albă, provine din ruinele cetății antice Tomis, 
iar cea gălbuie, folosită la restaurare în anii 
1950, provine din carierele de la Babadag. 
Pereții exteriori ai geamiei au grosimea de 
85-89 cm (fig. 7).

Paramentul fațadelor este realizat din 
piatra fasonată, iar spațiul dintre cele două 
fețe este umplut cu un amestec din piatră 
spartă, nisip şi var. În partea inferioară a 
pereților au fost utilizate blocuri mari de 
piatră fasonată, iar în partea superioară a 
fost folosită piatră de dimensiuni mai mici. 

4.2.

Fig. 5 - Geamia Hunchiar, secțiune transversală 

Fig. 6 - Geamia Hunchiar, releveu Fig. 7 - Geamia Hunchiar, fațada, 1960 

Monumente 
şi clădiri 
reprezentative
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În colțul de vest al corpului principal se înalţă minaretul din piatră făţuită aparentă, având un balcon din care muezinul chema credincioşii la rugăciune. Minaretul este 
acoperit cu un con ascuțit cu înălțimea la vârf de 22 m. Soclul acestuia, de aceeaşi înălțime cu corpul geamiei, are la nivelul parterului, forma unui pătrat cu colțurile teşite, peste 
care se înalță turnul de formă tronconică. Minaretul are la bază diametrul de 2 m, cu ziduri de 26 cm grosime şi la turlă diametrul de 1,85 m, grosimea pereților fiind de 23 cm. 
Balconul minaretului este realizat prin scoaterea progresivă în consolă a unor blocuri mari de piatră, îngrijit profilate la exterior.

Intrarea în geamie este situată pe fațada principală, pe latura de nord-vest, în axul clădirii. Uşa de intrare, din lemn masiv sculptat, realizată după 1990, este arcuită în arc 
aplatizat şi prezintă un ancadrament din marmura albă, cu pilaştri profilați în partea superioară, de o parte şi de alta. Arcul este format din elemente cu două culori - alb şi roz.

În sala de rugăciune, Mihrabul (nişa altarului), de formă semicirculară, este amplasat pe latura de sud-est, spre Mecca, cuprins în grosimea zidului. În estul altarului se află 
pupitrul din lemn al imamului, iar în vest - minberul (amvonul cu trepte) din lemn. După 1990, mihrabul şi partea inferioară a peretelui de sud-est au fost placate cu placi ceramice 
colorate în alb şi albastru. Nişa mihrabului şi intrarea sunt amplasate în axul de simetrie al construcției şi sunt încadrate de câte două ferestre. 

Pe celelalte două fațade se află câte patru ferestre, toate identice, de proporție verticală, terminate în arc aplatizat, 
prevăzute cu ancadramente din piatră şi grilaje din lemn cu ochiuri pătrate.

Spațiul interior al geamiei prezintă în zona de nord-vest un balcon interior, o supantă cu rol de spațiu de 
rugaciune pentru femei. Inițial, interiorul geamiei nu a fost compartimentat, intrându-se direct în spațiul de rugăciune. 
După 1990, sub balconul femeilor, spațiul a fost compartimentat, realizându-se un vestibul încadrat de două camere, 
din care se accede în sală. În dreapta vestibulului se află o scară elicoidală, prin care se ajunge la nivelul supantei, iar din 
colțul de vest al acesteia, printr-un spațiu boltit, se preia scara cu 27 de trepte până la balconul minaretului. 

Corpul geamiei, paramentul din piatră şi mai ales minaretul prezintă degradări structurale care necesită consoli-
dări. În prezent există o documentaţie pentru consolidarea şi restaurarea geamiei, avizată la Ministerul Culturii în anul 
2019, lucrările finanțate de statul turc urmând să înceapă în curând (fig. 8, 9).

Fig. 8 - Geamia Hunchiar, 2019 Fig. 9 - Geamia Hunchiar, 2019 
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Moscheea „Carol I”, CT-II-m-A-02796, 1910-1913
Str. Crângului nr. 1

Moscheea a fost construită începând cu 1910, la ordinul regelui Carol I, pe 
locul unei vechi geamii, numită „Mahmudie”, care data din anul 1822 (fig. 10). 
Moscheea „Carol I” („Kral Camisi” - „Moscheea Regelui”) a fost inaugurată pe 31 
mai 1913, în prezența Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta (fig. 11). 

Moscheea a fost printre primele construcții din beton armat din România. 
Modelul a fost Marea Moschee din oraşul turcesc Konya. Clădirea realizată în stil 
arabo-bizantin, cu elemente de stil neoromânesc, este opera arhitectului Victor 
Stephanescu, iar structura este realizată de inginerul Gogu Constantinescu (fig. 
12, 13). 

În interior se găseau două covoare persane, oferite de către Sultanul Abdul 
Hamid, care au dispărut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. De la vechea 
geamie „Mahmudie” a fost păstrat mihrabul, realizat în stil maur. În stânga şi în 
dreapta mihrabului sunt cele două amvoane: în dreapta minberul (amvonul mare), 
în stânga chiursi (amvonul mic). În jurul mihrabului sunt scrise cele 99 atribute ale 
puterii divine: viu, veşnic, milostiv, iertător, ocrotitor, atotputernic, atotştiutor, 
darnic, îndurător, tată, etc., iar de-o parte şi de alta a mihrabului se văd numele lui 
Allah, Abu Bechir, Omer, Osman, Ali, Muhamed. 

Corpul moscheii este precedat de o curte împrejmuită cu ziduri înalte, în 

care se află spații pentru abluțiune (spălarea rituală înainte de slujbă). Sala de depozitare a 
încălțămintei se află la intrarea în sala de rugăciune. La intrarea în moschee, deasupra arcadei 
stă scris: „În numele lui Allah cel Milostiv, Îndurător”. 

În partea de vest, desupra accesului, există un balcon destinat femeilor, la care se ajunge 
printr-o scară în spirală, situată în stânga intrării. Sala de rugăciune este acoperită cu o cupolă pe 
pandantivi, pe model bizantin, din beton armat, cu învelitoare din beton mozaicat (fig. 14, 15).

Clădirea este dominată de un minaret înalt de 45 m, situat în colțul de vest, ce are o bază 
octogonală şi un corp cilindric, îngustat spre vârf. La partea superioară, minaretul prezintă un 
balcon acoperit cu şarpantă pe stâlpi din lemn, la care se ajunge pe o scară elicoidală cu 140 de 
trepte, încastrată în stâlpul central din beton armat. Planşeul balconului, evazat față de fusul 
minaretului, este susținut pe 16 console. De la balcon în sus, minaretul continuă încă 7 m, fiind 
acoperit cu un con ascuțit, conform tradiției musulmane.

Moscheea este deschisă spre vizitare publicului. În interior pot fi admirate o miniatură a 
Moscheii şi un covor oriental adus de pe insula Ada Kaleh, vechi de 200 de ani (fig. 17, 18). 

Din minaretul Moscheii se deschide o privelişte minunată asupa Pieței Ovidiu şi asupra 
Zonei Peninsulare (fig. 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25).

Fig. 10 - Moscheea  Carol I în construcție, 1911 Fig. 11 - Carol I la inaugurarea Moscheii Melik-Carol I, 31 mai 
1913 

Fig. 12 - Moscheea Carol I, 1928 Fig. 13 - Moscheea Carol I, 1951 
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*hunkiar, sm. guvernator.  
*minarét, minarete, s. n. Turn înalt anexă a unei moschei, amenajat în partea superioară cu un balcon circular, 
de unde muezinul cheamă credincioşii la rugăciune; minarea.
*mihrab sn. Nişă bogat ornamentată într-o moschee, orientată spre Mecca şi servind drept sanctuar.

Fig. 14 - Moscheea Carol I, plan parter Fig. 15 - Moscheea Carol I, secțiune longitudinală Fig. 17, 18 - Moscheea Carol I, interior, 2019 

Fig. 16 - Moscheea Carol I dinspre Piața Ovidiu, 1965 

Fig. 19, 20, 21- Moscheea Carol I, 2019 
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Fig. 22 - Moscheea Carol I, 2019

Fig. 24 - Moscheea Carol I, vedere dinspre Piața Ovidiu, 2019

Fig. 23 - Moscheea Carol I, intrare, 2019 

Fig. 25 - Moscheea Carol I, detaliu, 2019 
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Fig. 26 - Cerere autorizație 
construcție casa I. E. Abramoglu, 

1910 

Fig. 27 - Autorizație construcție casa 
I. E. Abramoglu, 1910 

Fig. 28 - Casa I. E. Abramoglu, plan fațadă, 1910 Fig. 29, 30 - Casa Cuculis (fostă Abramoglu), 2019 

Casa I. E. Abramoglu, CT-II-m-B-2806, 1910 
Bd. Elisabeta nr. 15 

Casa a fost construită de comerciantul  I. E. Abramoglu, în anul 1910, după planurile arhitectului C(H)
risto V. Sotiriu. Clădirea avea, inițial, demisol cu ferestre mari, parter şi etaj. Conform planului găsit în Arhivele 
Județene Constanța, deasupra etajului, pe 2/3 din lungime se afla un foişor; restul etajului era completat de un 
donjon (fig. 26, 27, 28). Este posibil ca în timpul execuției să se fi realizat şi transformările vizibile azi, la nivelul 
parterului şi etajului I.

După Primul Război Mondial, casa a fost achiziționată de către Despina Courcoulas şi închiriată Societății 
de Transport Maritim „Lloyd Triestino”, cu sediul în Trieste, Italia. În perioada interbelică, un segment al casei 
a fost supraetajat, moment în care au fost realizate şi modificări complete la nivelul fațadei din această zonă.

În prezent, parterul găzduieşte sediul Consulatului Onorific al Austriei, iar la etaje sunt locuințe. Clădirea 
este cunoscută sub numele de Casa Cuculis (fig. 29, 30). 

Datorită prenumelui de Isac (Abramoglu), considerăm că este vorba de un armean turcizat.
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Casa Abdulhaman Abdul Halim, sfârşitul secolului al XIX-lea
Bd. Tomis nr. 46, colţ cu str. Negru Vodă

Abdul Halim primeşte autorizația de construire a unei casei în anul 1896, ridicarea ei 
realizându-se la sfârşitul secolului al XIX-lea la intersecția străzii Carol cu strada Fructelor (actuale 
Tomis şi Negru Vodă). (fig. 31, 32) Clădirea cu subsol, parter, etaj şi mansardă prezintă fațade 
bogat decorate în stil eclectic (fig. 33, 34, 35, 36).

Existentă şi astăzi, a fost şi a rămas una dintre cele mai frumoase clădiri din frontul 
istoric construit în zona Gării vechi, aflată în prezent vizavi de Palatul Administrativ. La parter a 
găzduit un cinematograf, iar la etaj - Hotelul „Regal” (fig. 37, 38). După 1948 a fost naționalizată, 
cinematograful „Popular” a funcționat până după anul 1990. În prezent etajul este utilizat pentru 
birouri.

Colțul de la intersecția celor două străzi este marcat printr-un turn cilindric la nivelul 
mansardei, acoperit cu o cupolă. La parter, pe colț, a existat inițial o intrare, acoperită cu un 
balcon de plan semicircular la etajul 1. Intrarea principală din bulevardul Tomis este, şi ea, 
marcată, la nivelul mansardei, printr-un volum supraînălțat acoperit cu o cupolă. La nivelul 
fațadelor, vitrinele parterului au suferit numerose modificări în decursul timpului, dar etajul şi 
mansarda şi-au păstrat autenticitatea stilului şi a decoraţiilor.Fig. 31 - Cerere autorizație construcție casa 

Abdulhaman Abdul Halim, 1896 
Fig. 32 - Răspuns Serviciul Tehnic la cererea 

lui Abdulhaman Abdul Halim, 1896

Fig. 33- Casa Abdulhaman Abdul Halim, plan fațadă, 1896 Fig. 34 - Casa Abdulhaman Abdul Halim, plan fațadă strada Carol, 1896 
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Fig. 35 - Casa Abdulhaman Abdul Halim, detaliu fațadă, 1896 Fig. 36 - Casa Abdulhaman Abdul Halim, plan etaj, 1896 

Fig. 37 - Casa Abdulhaman Abdul Halim, 1940 Fig. 38 - Casa Abdulhaman Abdul Halim, 2019 
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Fig. 39 - Cerere autorizație construcție casa Osman Halil 
şi Mustafa Raşid, 1898

Fig. 40 - Casa Osman Halil şi Mustafa Raşid, plan, 1898

4.3.

Fig. 41 - Plan prăvălie, Osman Halil şi Mustafa Raşid, 1898 

Clădiri 
neidentificate 
pe teren sau 
dispărute

Documentele cercetate la Arhivele Județene Constanța 
relevă prezența şi altor case, care aparțineau unor membrii 
importanți ai comunității, ridicate de arhitecți cunoscuți ai vremii şi 
urbei, precum C(H)risto Sotiriu şi A. Păunescu, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea: Casa şi prăvălia Osman 
şi Raşid Mustafa (1897-1898, arhitecții C(H)risto V. Sotiriu şi A. 
Păunescu) (fig. 39, 40, 41), Casa Zelchif Mustafa (1898, arhitect 
A. Păunescu) (fig. 42, 43), Casa Mustan Haci (1898, arhitect A. 
Păunescu) (fig. 44, 45). 
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Fig. 42 - Cerere autorizație construcție casa 
Mustafa Zelchif, 1898 

Fig. 43 - Casa Mustafa Zelchif, plan de situație, fațadă, secțiune, plan parter şi etaj, 1898 
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Fig. 44 - Cerere autorizație construcție casa 
Mustan Haci, 1898 

Fig. 45 - Casa Mustan Haci, plan, fațadă, secțiune, 1898
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5.1.

Scurt istoric 
al comunității

Prima comunitate bulgară din oraş datează din 1873. Comunitatea din oraşul Constanța s-a constituit în jurul primei 
biserici construite în anul 1879 (fig. 1). 
Membrii fondatori ai acesteia erau cultivatori, comercianți de zarzavaturi, negustori şi meşteşugari, proprietari de 

prăvălii, restaurante şi ai unor locuințe reprezentative,  majoritatea provenind din zonele de la sud de Dunăre şi din zona Balcanilor 
Răsăriteni.

Conform statisticilor realizate de administrația românească locală, în anul 1880 erau 348 de bulgari. În anul următor 
se înregistrează un regres al comunității ajungând la 217 locuitori, pentru ca în 1882 numărul locuitorilor bulgari a crescut, 
comunitatea ajungând la  366 de membri.

„Mahalaua bulgară” se afla în perimetrul format de Geamia Mahmudie, Hotelul Carol şi  Catedrala „Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel”. În Arhivele Județene din Constanța există autorizațiile de construire pentru casele lui Teodor Canceff din strada Carol 150, 
din anul 1908, Vasile Coleff din strada Tomis 3-5, din anul 1912, Hristo Enache, din strada General Manu, din anul 1914 şi ale lui A. 
Hagi Petroff, din strada Mihail Kogălniceanu, din anul 1910. 

Pe fondul creşterii numărului de enoriaşi, preşedintele comunității bulgăreşti Ivan Hagi Stoian a solicitat la finalul secolului 
al XIX-lea o autorizație pentru construirea unei noi biserici, mai încăpătoare, în centrul peninsulei, pe strada Maior Șonțu. Această 
stradă care şi-a păstrat numele până în prezent şi aminteşte de existența vechii comunități în viața economică şi culturală a 
oraşului. 

Cu eforturi financiare comune au cumpărat terenul şi au construit la începutul secolului XX, biserica „Sf. Nicolae”, prima 
şcoală şi casa parohială pe strada Maior Șonțu 7, unde este sediul actual al comunității.

Pe parcursul anilor, populația stabilită în oraş nu a depăşit 1.000 de persoane, începând să înregistreze un regres din timpul 
Primului Război Mondial.  

„Edinstvo” (Unitate) - Comunitatea bulgarilor din județul Constanța există în forma actuală din anul 1995 şi este continu-
atoarea Comunității bulgare care a existat în județ, anterior anului 1940. La reînființare, comunitatea avea 74 de membri, dintre 
care peste 50 locuiesc în municipiul Constanța.
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Fig. 1 - Hartă cu monumente şi clădiri reprezentative ale comunității bulgare
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Biserica „Sf. Nicolae”, fostă bulgară 
(Biserica Albă a bulgarilor)
CT-II-m-A-0284, 1898/1900-1905
Str. Maior Șonţu nr. 7 

La finalul secolului al XIX-lea, preşedintele comunității 
bulgare şi consilier comunal, Ivan Hagi Stoian, primind aprobarea 
Episcopului Dunării de Jos, a solicitat Primăriei Constanța 
autorizația de construire pentru biserica şi şcoala comunității 
bulgare, pe un teren cumpărat de comunitate, pe strada Maior 
Șonțu 7. 

Participaseră financiar la achiziționarea terenului mai 
mulți membri ai comunității bulgare - negustori, comercianți  şi 
proprietari ai unor frumoase clădiri din zona peninsulară a urbei - 
Teodor Canceff, Vasile Coleff, Hristu Enache, Hristu Zlate, A. Hagi 
Petroff.

Autorizația de construire pentru biserica şi şcoala 
comunității a fost aprobată la 8 octombrie 1898 de către primarul 
Constanței, Eugeniu Schina, iar lucrările au început doi ani mai 
târziu.

Biserica este în stil bizantin, cu planul în formă de cruce şi 
volum de proporție dominant verticală, încununat de trei turle 
de plan octogonal, două deasupra pronaosului şi una principală 
deasupra naosului, înaltă de 17 m. Planul este compus din 
pridvor, pronaos, naos şi altar, nava principală având lungimea 
de 27 m, iar transeptul 9 m. 

Pridvorul deschis prezintă arce trilobate, susținute pe patru stâlpi cu capiteluri compozite. Are aceeaşi înălțime cu corpul bisericii şi este 
surmontat de un fronton arcuit semicircular, cu trei ferestre în partea superioară. Motivul arcului semicircular este dominant în compunerea 
fațadelor, fiind prezent în forma ferestrelor, a frontoanelor şi a ornamentelor.

Fațadele sunt împărțite în două registre printr-un brâu median. La registrul inferior se află ferestrele înalte şi înguste, iar registrul superior 
este decorat cu un şir de ocnițe, care inițial erau pictate şi inscripționate în limba bulgară, un şir de arcade mărunte şi o cornişă profilată, cu 
denticuli. Fațada de vest este dominată de volumul pe plan octogonal al altarului, 
iar pe fațadele laterale, transeptul se exprimă prin rezalituri arcuite semicircular în 
partea superioară.

Turlele prezintă o profilatură bogată, retrasă succesiv în jurul ferestrelor 
arcuite, peste care se înalță cupolele. Acoperirea navei şi a turlelor se face în spatele 
cornişei, fără streaşină. Pictura interioară a fost realizată de meşterul zugrav Ioanid 
Bătrânul. 

Biserica a fost sfințită în anul 1907, cu hramul „Sf. Nicolae”. Ca urmare a 
scăderii numărului celor din comunitata bulgară, după 1940 biserica a fost preluată 
de Episcopia Tomisului. Între anii 1941-1946, a îndeplinit rolul de catedrală a oraşului, 
deoarece Catedrala „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” fusese afectată de bombardamente.

Pictura inițială a fost refăcută de Ion Musceleanu, iar inscripțiile slavone au 
fost înlocuite cu unele în limba română. Între anii 1963-1987, biserica a fost dată în 
folosința Cultului Evanghelic de confesiune augustană (C.A.), în acea perioadă pictura 
fiind acoperită. 

În anul 1987 biserica este din nou preluată de Arhiepiscopia Tomisului şi Dunării de 
Jos, care o consolidează, realizează separarea naosului de altar printr-o nouă catapeteasmă 
şi o redeschide pentru credincioşi în 1992 (fig. 2, 3, 4).

5.2.

Fig. 2 - Biserica bulgară, 2019 Fig. 3 - Biserica bulgară, 2019 

Fig. 4 - Pridvor biserica bulgară, 2019 

Monumente 
şi clădiri 
reprezentative
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Școala bulgară, 1900-1907 
Salonul de Festivităţi, 
începutul secolului al XX-lea
Str. Maior Șonţu nr. 7 

Școala comunității bulgare a fost ridicată în curtea bisericii din strada Maior 
Șonțu, pe baza Autorizației de construire din 8 octombrie 1898 şi a fost deschisă 
în anul 1907.

În anul 1911, comunitatea solicita extinderea şcolii, construirea unor anexe 
şi construirea unui salon pentru festivități (fig. 5, 6, 7, 8, 9, 10). Proiectul noilor 
construcții a fost realizat de către arhitectul Adolf Linz, care propunea realizarea 
unui edificiu pe două niveluri, în stil neoclasic, amplasat la nord de biserică, existent 
şi astăzi (fig. 11, 12). 

Salonul de Festivități denumit „Izvor” a fost o sală pentru evenimente, baluri 
cu tombolă şi serate dansante. 

Fig. 5 - Cerere a comunității bulgare 
pentru prelungirea şcolii (preşedinte 

Stoian Ivan Hagi), 1911 

Fig. 6 - Cerere autorizație 
de construcție anexe şcoala 

(preşedinte Stoian Ivan Hagi), 1914 

Fig. 7 -  Autorizație construcție 
anexe şcoală, 1911

Fig. 8 - Autorizație de construcție 
anexe şcoală (preşedinte Stoian 

Ivan Hagi Bulgară), 1911 

Fig. 9 - Autorizație de construcție 
anexe şcoală (preşedinte Stoian 

Ivan Hagi Bulgară), 1914 

Fig. 10 - Proiect pentru prelungirea şcolii bulgare şi salon de festivități, 1911
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Fig. 12 - Plan anexă construcție şcoala bulgară, 1914 

Fig. 11 - Plan, adaos pentru salonul de festivități, 1908 
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Fig. 13 - Autorizație construcție casa Vasile 
Coleff, 1912 

Fig. 14 - Plan de situație casa Vasile Coleff, 1912 Fig. 15 - Casa Vasile Coleff, fațada, 1912 

Casa Vasile Coleff, 1913
Str. Sulmona 30 (fostă str. Tomis 3-5)

Conform documentelor din Arhivele Naționale din Constanta, Fondul Primăriei Constanța, casa Vasile Coleff a fost construită pe strada Tomis 3-5, în baza 
Autorizației de construcție nr. 5324/3.07.1913, depusă în martie 1912, autorul fiind arhitectul Adolf Linz (fig. 13, 14, 15).

Proiectul prevedea realizarea unei construcții cu două nivele: parter şi etaj, având la parter funcție comercială şi la etaj locuințe. Fațada a fost rezolvată ȋn mod 
unitar din punct de vedere arhitectural pentru regimul de ȋnălțime P+1. Înălțimea autorizată a construcției (până la partea superioară a cornişei) a fost de 9,50 m; fiecare 
nivel având ȋnălțimea de 4,75 m.

La ȋnceperea lucrărilor, proprietarul a hotărât mărirea regimului de înălțime prin realizarea ȋncă a unui nivel (fig. 16). Nu se cunoaşte o altă autorizație de 
construcție pentru noua conformație a imobilului, care s-a menținut până azi.

Clădirea este astăzi în ruină, păstrându-se doar fațadele, interiorul fiind autodemolat datorită gradului general de uzură, lipsei lucrărilor de ȋntreținere, a reparațiilor 
curente şi a seismelor care au cauzat fisurarea unor ziduri portante. În anul 1988, imobilul a fost abandonat.  

În prezent, clădirea este în şantier, fațada a fost desființată şi se va reconstrui identic cu cea anterioară, P+2 (fig. 17).
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Fig. 16 - Casa Vasile Coleff, fațada, 1970 Fig. 17 - Casa Vasile Coleff, 2020
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Documentarea în Arhivele Județene Constanța, a confirmat implicarea activă a comunității bulgare la începutul secolului al 

XX-lea în viața economică şi socială a oraşului. Autorizațiile de construcție şi transformare a clădirilor cerute de membri marcanți 
ai comunității bulgare, negustori, comercianți, precum Theodor Canceff în anul 1908 (str. Carol 150), A. Hagi Petroff în 1910 (str. 
Kogălniceanu), Hristu Enache în 1914 (str. General Manu colț cu Sabinelor), au fost găsite în urma cercetării arhivelor, aducând 
date importante cu privire la detalii de construcție şi identificare a acestora pe teren (fig. 18 - 25). 

Printre arhitecții acestor clădiri amintim pe Adolf Linz şi Cristo Sotiriu.

5.3.

Fig. 18 - Cerere Theodor Canceff către 
Primărie pentru transformare case, 1908 

Fig. 19 - Autorizație construcție casa 
Theodor Canceff, 1908 

Fig. 20 - Plan de situație, casa Theodor Canceff, 1908 

Clădiri 
neidentificate 
pe teren sau 
dispărute
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Fig. 21 - Autorizație construcție 
casa A. Hagi Petroff, 1910 

Fig. 23 - Plan casa A. Hagi Petroff, 1910 Fig. 22 - Fațadă, casa A. Hagi Petroff, 1910 
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Fig. 24 - Autorizație construcție casa Hristu Enache, 
1914

Fig. 25 - Casa Hristu Enache,  plan, fațadă, secțiune, 1914 
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6.1.

Scurt istoric 
al comunitățilii 
italiene

în secolul al XIX-lea, italienii s-au stabilit în sudul Dobrogei, cu precǎdere în zona urbanǎ a Constanței. Prezența italienilor în 
oraşul de la Marea Neagrǎ era anterioarǎ anului 1878, fiind legatǎ de interesul comercial crescut. În 1876 existau la Constanța 
consulate sau viceconsulate ale Marii Britanii, Franței, Austro-Ungariei, Italiei, Prusiei, Spaniei, Suediei, Norvegiei, Greciei. 

În 1878 reprezentantul Consulatului Italian la Constanța era diplomatul Agostino Dogliotti. Prezența numeroaselor reprezentanțe 
diplomatice în oraşul-port la Marea Neagrǎ dovedea interesul comercial sporit al zonei. 

Printre companiile navale se aflau Compania navalǎ din Trieste şi Compania italianǎ Florio&Rubattino, care îşi aveau sediile în 
Piața Italianǎ (Ovidiu). Din 1879 pânǎ în 1896, populația Constanței se dublase de la 5.204 locuitori la 10.419. Între aceştia se aflau 
şi 109 italieni stabiliți în oraş. În 1900 populația Constanței era de 12.725, potrivit lui M. D. Ionescu-Dobrogeanu, iar la finele lui 
1905 de 15.777, dintre care 217 italieni, respectiv 1,37% din populația oraşului. În 1916, numǎrul italienilor era de 518 de persoane. 
În 1911, la Constanţa erau prezenţi fraţii Geacomato, care comercializau bǎuturi spirtoase şi cereale, în sediul firmei din strada 
Tomis nr. 15. Muncitorii italieni au participat la construcțiile de modernizare ale portului Constanța în 1908, la stația de petrol, în 
atelierele de lǎcǎtuşerie etc. (fig. 1).
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Fig. 1 - Hartă cu monumente şi clădiri reprezentative ale comunității italiene
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6.2.

Monumente 
şi clădiri 
reprezentative

Biserica Romano-Catolică „Sfântul Anton De Padova”
CT-II-m-A-02846, 1935-1937
Str. Nicolae Titulescu 11A

După Războiul Crimeii (1854-1856) şi mai ales după anul 1860, când în oraşul Constanța, încep mari lucrări de infrastructură, linia ferată 
Constanta - Cernavodă, portul Constanța, şoseaua Constanța - Rasova, lucrări ce sunt coordonate de specialişti străini, englezi, francezi, italieni, 
se stabileşte o populație străină însemnată din punct de vedere numeric. Astfel, la sfârşitul secolului trecut, în proporție de 1,5% din populația 
oraşului era reprezentată de comunitatea italiană şi cea franceză, iar împreună cu cea engleză şi cea germană, ajungeau la un procent de 7%. 

Fig. 2 - Plan al primei capele, 1897

Prima capelă este ridicată în anul 1872, la inițiativa lui Riga 
George, casier al Companiei engleze Danube and Black Sea Railway 
Co.Limited. Mica capelă va fi restaurată în anul 1897, grație lucrărilor 
întreprinse de parohul Eduard Struzina (fig. 2, 3, 4). 

Capela avea alături şi o mică casă parohială construită în anul 
1898. Planul primei capele era simplu, de formă dreptunghiulară, 
cu un turn paralelipipedic în axul intrării. Casa parohială era simplă, 
parter cu două camere, o bucătărie şi o anexă (fig. 5 a, b). Din această 
construcție s-a mai păstrat doar o cameră şi holul, fiind alipite bisericii 
două anexe pe parter. O altă construcție anexă a fost ridicată la 
sfârşitul secolului al XIX-lea cu fațada pe strada Nicolae Titulescu, ce 
a fost demolată probabil în anul 1936, odată cu capela, în vederea 
construirii noii biserici (fig. 6, 7).

Monumentul nou construit, cu aspect de bazilică în stil roma-
nic, (cu o suprafață construită de 352,9 mp), realizat din cărămidă 
aparentă, a fost construit după planurile arhitectului Romano de 
Simon, (1900-1981) prin strădania preotului Emanoil Kreis, paroh de 
Constanța (1935-1951), ajutat de Comitetul bisericesc, cu contribuția 
enoriaşilor, precum şi a unor instituții şi întreprinderi din Constanța şi 
Dobrogea (fig. 8, 9, 10). Se spune că preotul a organizat un concert de 
binefacere cu donații, pentru a reuşi să strângă banii necesari ridicării 
lăcaşului de cult, convingând-o pe Regina Maria să patroneze un con-
cert pentru care a adus o solistă de la Scala din Milano. Spectacolul a 
fost organizat în Cazinoul din Constanța, pe care l-a închiriat pentru 
acel eveniment important, în urmă căruia s-au încasat sume impor-
tante şi a putut ridica biserica.

Biserica „Sfântul Anton de Padova”, deşi este construită în 
secolul XX, reia tipologia spațială bazilicală şi este construită într-o 
perioadă în care se resimțea un curent romantic în arhitectură, 
prin care se revalorizau stiluri antice (fig. 11). Datorită valorilor sale 
arhitecturale, a fost declarată monument istoric de arhitectură prin 
HCM nr. 1160/1955, calitate ce este menținută şi în prezent în actuala 
Listă a Monumentelor Istorice.
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Fig. 5 - a: Cerere de restaurare a capelei 
din partea preotului paroh, Eduard 

Struzina, februarie 1897

Fig. 5 - b: Aprobarea din partea Primăriei Fig. 6 - Planul casei parohiale, aprobarea din partea Primăriei, 1898 

Fig. 3 - Fațada longitudinală a primei capele Fig. 4 - Plan cu restaurarea primei capele 

Fig. 7 - Fotografie cu casa parohială, 1936
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Fig. 8 - Planul capelei romano-catolice „Sf. Anton din Padova”, 1960 Fig. 9 - Secțiune transversală a capelei, 1960 Fig. 10 - Plan etaj, 1960

Biserica este formată din 3 nave despărțite prin câte două coloane de fiecare parte. Nava centrală are acoperişul în două pante, iar cele laterale într-o singură pantă. Navele 
laterale au empore (cu 4 ferestre) la care se urcă pe scările în spirală din stânga şi dreapta uşii de intrare (fig. 12, 13, 14).

Navele se continuă cu transept şi acesta cu o absidă şi lateral câte o absidiolă. În absidiola stângă se află scara pe care se urcă în campanilă. Cupola este sprijinită pe 
pandantivi şi 4 arcuri: ale navei centrale (2) şi ale transeptului (2). Se remarcă nişe şi firide oarbe, deoparte şi de alta a transeptului, paviment decorat geometric, decorația 
arcurilor în plin cintru, din cărămidă aparentă, menşe (2) şi un contrafort. Capitelurile coloanelor sunt sculptate în calcar şi reprezintă motive simbolice pe teme liturgice, amvonul 
şi mensele, de asemenea. Statuile existente în inventarul bisericii sunt sculpturi în lemn şi reprezintă pe Sf. Anton de Padova, Tereza de Lisieux, Maica Domnului de Leurdes.

Biserica a fost sfințită în anul 1938, iar lucrările de mobilare şi dotare ale acesteia nu au putut fi finalizate din cauza declanşării celui de al Doilea Război Mondial. După 
ocuparea Pieței Ovidiu de către trupele sovietice la 1 septembrie 1944, accesul catolicilor în biserică a fost interzis, iar lăcaşul vandalizat. 

După 7 octombrie 1947, catolicii au reintrat în posesia bisericii şi au început reparațiile de urgență. În următorii ani însă, biserica trece prin perioade dificile din cauza 
scăderii numărului de enoriaşi şi a fondurilor insuficiente. Pe 15 august 1955, după o perioadă de 11 ani, în biserică are loc 
o primă ceremonie religioasă. Până la mijlocul anilor `80, biserica se găseşte într-o stare avansată de degradare. Fondurile 
modeste de la stat, numărul mic al enoriaşilor rămaşi după repatrierea etnicilor germani, sărăcirea populației şi represiunea 
regimului comunist, fac imposibilă continuarea reparațiilor.

Primele reparații la lăcaşul de cult, după o lungă perioadă grea pentru Constanța, au loc între anii 1984-1985, când se 
realizează̆ altarul din marmură, windfang-ul (intrarea în biserică) şi lambriul din prezbiter. În 2013 a fost restaurată şi icoana 
în mozaic cu Patronul bisericii, situată deasupra uşii de la intrare. În anul 1990 se va construi o nouă casă parohială, pe locul 
fostului Muzeu de Artă care a fost demolat, după planurile Institutului de Proiectare Constanța.  

Paramentul fațadelor este din cărămidă aparentă. A fost învelită inițial cu acoperiş din olane turceşti şi ulterior cu țiglă. 
Ferestrele sunt rotunde, cu decorație metalică în formă de rozetă (rozasa) fără ornamente (cele ale navelor laterale) şi cu 
geamul mat. Fațada principală este decorată cu o rozetă (rozasa), sculptată în piatră având un diametru de 5 m (fig. 15, 16). 

Fig. 11 - Rozasa centrală
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Fig. 12 - Vedere spre campanilă

Fig. 13 - Intrarea centrală Fig. 14 - Vedere fațada centrală

Fig. 15 - Biserica Romano-Catolică, 2019

Fig. 16 - Extras din proiectul 473/1990, IPJ Constanța, fațade str. Nicolae Titulescu
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7.1.

Scurt istoric 
al comunitățilii 
germane

Germanii dobrogeni s-au stabilit după trecerea lor prin Polonia spre sudul Rusiei, chemaţi pentru colonizare de către 
Ecaterina a II-a. La data de 22 iulie 1763, aceasta a semnat un manifest, invitând germanii să emigreze şi să lucreze 
pământul în Rusia, asigurându-i că îşi pot menţine limba şi cultura. Germanii, care nu simţeau nicio obligaţie față 

de Imperiul Rus, au emigrat pentru a evita recrutarea şi au ales o nouă destinaţie de exod, la început Principatele Române, apoi 
Dobrogea. Astfel, după doi ani de peregrinări, primii colonişti au venit în nordul Dobrogei prin Sulina - Tulcea, ajungând să se 
aşeze până în sudul Dobrogei. Colonizarea s-a desfăşurat începând cu 1840, iar prima aşezare de germani catolici din Dobrogea a 
fost satul Malcoci. Aceştia au fost atraşi de posibilităţi mai ample de dezvoltare economică, mai ales după 1877, când Dobrogea a 
trecut sub administraţie românească.

Imigrarea germanilor în Dobrogea s-a făcut în trei etape: în prima etapă, 1840-1856, au înfiinţat colonii în Malcoci, Tulcea, 
Măcin, Acpunar, Atmagea, Cataloi şi Ciucurova; în cea de-a doua etapă, între 1873 şi 1883, au întemeiat colonii în Cogealac, Tariverde, 
Fachria (Faclia), Caramurat (M. Kogălniceanu), Colelia, Anadolchioi - Constanţa, Ortachioi şi Cogealia; a treia perioadă, cea mai scurtă 
de altfel, 1890-1891, a marcat colonizarea de către germani a localităţilor Sarighiol (Albeşti), Cobadin, Mangalia, Sofular (Credinţa), 
Alakap (Poarta Albă), Omurcea (Valea seacă), Palazul Mare, Techirghiol, Murfatlar (Basarabi) Osmangea şi Viile Noi. 

Începând cu anul 1880 mulți germani din coloniile abia înființate s-au îndreptat spre sud, astfel că până la sfârşitul anului 
1882 erau în Constanța, conform cu datele statistice oficiale, 29 de persoane, apoi în 1881, 122, în 1882 erau 167, ajungând în 
1902 la 132, iar în 1916 au ajuns la 33 de familii însumând 642 persoane. 

În anul 1901 s-a înfiinţat Şcoala germană din Constanţa, finanțată de fundația „Erhard-Luther“ a doamnei Sophie E. Luther, 
proprietara fabricii de bere Luther din Bucureşti. Comisia însărcinată cu construirea şcolii i-a solicitat lui Adolf Linz un plan de 
construcție al şcolii, aprobat la 28 martie 1899. 
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Fig. 1 - Hartă cu monumente şi clădiri reprezentative ale comunității germane
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Școala germană, 1901
Str. Sarmizegetusa nr. 8

Devenind o comunitate din ce în ce mai puternică, înființarea unei şcoli a devenit o necesitate. În acest scop, în anul 1894 s-a înființat Fundaţia Erhardt Luther şi au 
început lucrările pentru ridicarea localului Școlii evanghelice germane de la Constanța, lucrare finalizată în 1901.

Pastorul Paul Jancke din Constanța a solicitat în februarie 1898 cancelarului german Fürst von Hohenlohe-Schillingsfürst un ajutor financiar. În noiembrie 1898 
pastorul Jancke a primit un răspuns de la reprezentanța germană din Bucureşti că s-a aprobat suma de 4.000 de mărci. Doamna Bragadiru-Luther aflând de această donație 
din partea cancelarului, s-a oferit să contribuie cu suma de 3.000 de lei. Împreună cu colecta făcută în paralel la Constanța, la 13 septembrie 1900 deja se strânsese deja 
suma de  6.190 de mărci (764.465 de lei) ce a fost pusă la dispoziția comunității pentru a ridica clădirea şcolii (fig. 2).

Nouă şcoală evanghelică germană a fost opera fundației „Erhard-Luther“ a doamnei Sophie E. Luther, proprietara fabricii de bere Luther din Bucureşti. Comisia 
însărcinată cu construirea şcolii (din care făceau parte şi arhitecții Hermann Schmidt, Adolf Linz şi Paul Ernst) i-a solicitat lui Adolf Linz un plan de construcție al şcolii, plan 
care a fost propus şi aprobat de comisie la 28 martie 1899. Adolf Linz1 a prevăzut în planurile şcolii şi săli în care se puteau întâlni cu diverse ocazii membrii comunității 

1 Adolf Linz (1855-1927) s-a născut la 3 august 1855 la Braşov,  În 1891, Adolf Linz a devenit arhitect civil cu gradul de maior, cu sediul la garnizoana Constanța. Fiind membru al Serviciului de Geniu, s-au construit 
sub conducerea lui, mai multe cazarme în Constanța şi Cernavodă şi alte construcții militare. S-a înființat o „Manutanța“ pentru aprovizionarea trupelor. La sugestia primarului a acceptat să devină arhitectul 
oraşului Constanța. (1891-1923) În arhivele județene din Constanța pe multe din planurile investigate, se regăseşte semnătura lui în calitate de arhitect al oraşului.  Astfel, el semnează multe din planurile clădirilor 
importante din Constanța, fiind un apărător al vestiigilor aheologice pe care le va proteja prin orice mijloace. La casa Hrisicos a fost acceptată propunerea lui Linz de către proprietar să se facă patru beciuri la 
subsolul clădirii, pe care Hrisicos le-a folosit apoi ca depozit pentru comerțul său cu vinuri.  La intersecția străzilor Mircea şi Sulmona, s-a construit noul Templu de rit spaniol(sefard), construcție începută în mai 

Fig. 2 - Extras Plan situație, din harta oraşului, 1903 Fig. 3 - Planul fațadei Școlii germane la 1900
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germane. În aceste săli puteau fi organizate mici spectacole de teatru, sau 
concerte, precum cele susținute de Asociația Corală „Schubertbund“ (al 
cărei preşedinte a fost Linz) (fig. 3). Școala a fost inaugurată în anul 1901. 

În timpul Primului Război Mondial, biserica Evanghelică şi şcoala au 
fost sigilate, comunitatea pierzând atunci cea mai mare parte a ipotecilor 
depuse pentru bunuri de valoare (fig. 4). Comunitatea a închiriat unui medic 
german clădirea şcolii timp îndelungat, până în anul 1940, iar cursurile erau 
ținute într-o clădire mai mică, cea mare fiind transformată în Sanatoriu. 

Germanilor dobrogeni li s-a restituit clădirea vechii şcoli evanghelice 
(Evangelische Schule) aflată pe strada Sarmizegetusa din centrul oraşului 
Constanța, pe care au renovat-o şi transformat-o într-un Centru cultural şi 
de întâlnire a germanilor (Begegnungsstätte der Deutschen) (fig. 5). În anul 
2001 au început lucrările de reparații şi restaurare ale clădirii şcolii germane,  
inaugurată un an mai târziu (fig. 6).

1903, construit într-un stil gotic-catalan, după planurile arhitectului  Adolf Linz.
Arhitectul a semnat pe multe din planurile unor case importante ale comunităților etnice 
din Constanța, printer care enumerăm Casa lui Rah Frangopol, (Bd.Tomis, 48 A-B), Nazaret 
Torosian (demolată), Tacvor Benlian (demolată), Casa Theiler (str. Ion Teodorescu Valahu nr 
10) Casa Vasile Colef ( Str. Sulmona 30), Școala Germană, ale căror istorii au fost consemnate 
în acest volum.

Fig. 5 - Clădirea Școlii germane înainte de renovare, 2000Fig. 4 - Extras plan situație din planul oraşului, 1921

Fig. 7 - Clădirea Școlii germane, 2021

Fig. 6 - Inscripție pe fațada clădirii Școlii germane, 2021
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ConcluziiIstoria modernă târzie şi contemporană timpurie a României prezintă factori de multietnicitate şi 
multiculturalism prin existența unui profil demografic variat, 28,1% din populația României în anul 1930 
fiind formată din aproximativ 21 de minorități etnice. Chiar şi în condițiile acestui statut, cazul Constanței 

este special, în primul rând, datorită poziționării geografice de oraş -port, situat la confluența unor axe comerciale 
pe Marea Neagră şi Marea Mediterană. Acesteia i se adaugă profilul în sine al grupurilor etnice, în sensul zonelor 
de proveniență, conectate mai mult spațiului oriental al Europei, dar şi mobilității acestora, alături de stabilirea lor 
în oraş în decursul unei perioade atât de scurte.

Astfel, comparativ cu oraşele multietnice din Transilvania sau Banat, unde există o continuitate de secole a 
locuirii, în cazul Constanței există, pe lângă numărul mare al grupurilor etnice conlocuitoare, şi o mai mare mobilitate 
a acestora, caracter conferit de profilul portuar şi comercial al oraşului. Constanța poate fi deci considerată, în 
contextul românesc, alături de alte oraşe portuare, un punct al contactului dintre civilizații diferite, cu variate 
concepții culturale, stabilind relații socio-economice constructive.

Obiectivele arhitecturale prezentate în volum reflectă simultan abordări stilistice specifice contextului cultural 
al fiecărui grup şi preluarea unor elemente din stilurile existente în vestul Europei. Dimensiunile şi materialele 
utilizate în construcția unor clădiri demonstrează largile posibilități financiare ale burgheziei multietnice locale. 
Aceste clădiri au contribuit la transformarea urbanistică a Peninsulei, reprezentând totodată o infuzie de capital. 
Caracterul cosmopolit al peninsulei se reflectă în stilurile clădirilor, de tip neoclasic, Art Deco, modernist, eclectic 
şi neoromânesc.

Lucrarea constituie rezultatul unei ample cercetări, în arhive şi pe teren, care a inclus 62 de clădiri: 21 aflate 
pe Lista Monumentelor Istorice, alte 23 de clădiri documentate (4 noi case identificate pe teren) şi 18 dispărute / 
demolate sau neidentificate. Cercetarea de arhivă a condus la descoperirea unor planuri, multe dintre ele publicate 
în premieră. Alte informații inedite au în vedere detalii legate de numele proprietarilor, fiind aduse lămuriri 
referitoare la datare, clarificate erori de asociere  şi evoluție a clădirilor, precum şi aspecte corelate istoriei acestora 
în contextul dezvoltării urbanistice a oraşului. 

Statisticile prezentate pot constitui noi teme de reflecție privind evoluția ponderii comunităților etnice în 
istoria timpurie a oraşului modern, pe parcursul a 50 de ani, între 1880 şi 1930. 

De asemenea, „poveştile” mai puțin cunoscute unor case precum cea a lui Hrisicos sau Teodorou Rousou,  
cuprind istorii insolite, care reflectă fațetele variate ale parcursului oraşului, uneori fluid, alteori contradictoriu, 
caracteristice şi procesului mai larg al modernizării României. 

Conviețuirea în Constanța a mai multor grupuri etnice, a contribuit la procesul de modernizare şi dezvoltare 
a oraşului, oferind un potențial valorificării în prezent şi în viitor a unui patrimoniu ofertant şi valoros, prin efectele 
pozitive asupra circuitelor turistice şi culturale din Peninsulă. Acest demers poate contribui la beneficii economice 
sustenabile pentru comunitate.

Valorificarea patrimoniului multietnic al oraşului presupune o racordare naturală, justificată prin analiza 
istorică a obiectivelor prezentate, la valorile europene ale multiculturalismului, Constanța modernă parcurgând 
primele faze ale dezvoltării sale sub spectrul conviețuirii grupurilor etnice şi a diversității stilurilor arhitecturale.
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In conclusionThe late modern and early contemporary history of Romania reveals factors of multi-ethnicity and 
multiculturalism by the presence of a varied demographic profile, 28.1% of Romania’s population in the year of 
1930 being composed of approximately 21 ethnic minorities. Even when taking account this situation, the case 
of Constanța is special due to the geographical location, a harbour city situated at the crossroads of commercial 
axis along the Black Sea and the Mediterranean Sea. An additional fact is the profile of the ethnic groups on its 
own, considering their areas of provenance, connected largely to the Orient of Europe, their mobility, and their 
settlement in the city in a short period of time.

And so, when compared to the multi-ethnic towns in Transylvania or in Banat, where there is a centuries old 
continuity of habitation, in the case of Constanța, aside from the large numbers of cohabitating ethnic groups, there 
is also a great flexibility of location for the ethnic groups, a character bestowed by the harbour and commercial 
profile of the city. Constanța can be considered, in the wider Romanian context, and within the context of other 
port cities, a unique point of contact between different civilizations, with varied cultural aspects, where constructive 
socio-economic relations were established.

The architectural sites presented in the volume simultaneously reflect stylistic approaches that were 
specific to the cultural context of each group and the adoption of modern styles coming from Western Europe. 
The dimensions and the materials used in the construction of certain buildings demonstrate the large financial 
possibilities of the local multi-ethnic bourgeoisie. These buildings contributed to the urban planning transformation 
of the Peninsula area in Constanța, and they also represented a high financial investment. The cosmopolitan aspect 
of the city is reflected in the Neo-Classical, Art Deco, Modern, Eclectic and Neo-Romanian styles of architecture.  

The present volume is the result of an ample research, carried out in the archives and in the field, which 
included 62 buildings: 21 buildings are inscribed in the Historical Monuments List, another 23 buildings were 
documented (4 new buildings were identified during field work), and 18 buildings are either missing, either they 
were demolished, or they were not identified. The research carried out in the archives had led to the discovery of 
building designs, many of them published for the first time. Other new pieces of information are concerning details 
of owners, issues of dating, or errors of association and evolution of buildings, as well as issues pertaining to their 
history in the context of the city’s urban planning development.

The statistics mentioned can lead to new themes of reflection on the demographic evolution of the ethnic 
communities during the early stages of the modern city’s history, over a period of 50 years, between 1880 and 1930.

Furthermore, the lesser known “stories” of houses like the Hrisicos House or the Teodorou Rousou house, 
contain unusual histories that reflect the various facets of the city’s development, sometimes a fluid development, 
other times a contradictory one, typical for the larger process of modernizing Romania.

 The coexistence of many ethnic groups on Constanța’s territory, has contributed to the modernization and 
development process of the city, offering the potential of reappraisal, for today and in the future, of a generous 
and valuable heritage, when considered through the positive effects on tourism and cultural routes in the area of 
the Peninsula. This initiative can bring sustainable economic benefits to the city’s administration and its citizens.

The revaluation of the city’s multi-ethnic heritage entails a natural connection, justified through the historical 
analysis of the sites presented, a connection to the European values of multiculturalism, as modern Constanța 
progressed in its first stages of development under the effects of cohabitation between ethnic groups and the 
architectural diversity of their buildings. 



126

Hartă cu localizarea monumentelor şi clădirilor reprezentative ale comunităților etnice
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