
ANUNȚ DE PRESĂ

CONSULTARE PUBLICĂ

Consiliul Local Sulina și Primarul Orașului Sulina, în calitate de autorități ale
administrației publice locale intenționează să realizeze proiectul  “RESTAURAREA
OBIECTIVULUI  DE  PATRIMONIU  COD  LMI-TL-II-m-06013  FARUL  VECHI,
ORAȘUL  SULINA,  JUDEȚUL  TULCEA”  pentru  care  se  va  solicita  finanțare
nerambursabilă  din  PROGRAMUL  OPERAȚIONAL  REGIONAL  2014-2020,  Axa
prioritară 7, Prioritatea de investiții 7.1, apel de proiecte dedicat zonei de Investiții
Teritoriale Integrate Delta Dunării:  POR/2018/7/7.1/ITI/2. 

Proiectul  propune  îmbunătățirea  și  revitalizarea  mediului  urban  din  Orașul
Sulina,  județul  Tulcea  în  scopul  creării  și  menținerii  unui  cadru  general  favorabil
dezvoltării  economico-sociale durabile prin stimularea turismului în zonă. Proiectul
vizează dezvoltarea  infrastructurii  publice  de agrement și petrecere a timpului liber
pentru maximizarea potențialului turistic al orașului Sulina, dezvoltarea economică a
zonei și, implicit, creșterea numărului mediu de salariați la nivelul comunității Sulina.

Amplasamentul ales pentru dezvoltarea unei zone de agrement este un loc
deosebit care poate fi dat de exemplu ca o posibilitate de a recupera și de a-l face
productiv și de a căpăta chiar personalitate prin investiții minore.

Zona  care  urmează  să  fie  amenajată  beneficiază  de  un  potențial  turistic
deosebit (natural, etnografic, cultural, etc.) ce va permite practicarea unui turism de
calitate.

Construit in perioada Comisiunii Europene a Dunării, FARUL VECHI este
actualmente neutilizabil, fiind amplasat pe malul sudic al Dunării în aval de orașul
Sulina , la extremitatea estică a orașului. Farul Vechi, nefuncțional, este un turn cu
baza hexagonală [nivel 1] și forma octogonală la partea superioară [nivelul 2].  Are o
structură metalică din zăbrele de fier, parțial închis cu foi de tablă vopsite inițial în
alb. Tabla este puternic corodată. Turnul Far a fost devalizat în timp.

Actualmente îi lipsesc : o parte din închiderile metalice, acoperișul cupolă și
închiderile din sticlă.

Intrarea în incinta farului se face pe o scară metalică exterioară, care permite
accesul la primul nivel aflat la cota + 2.17m. față de cota terenului. 

Între partea inferioară și cea superioară a farului exista o platformă circulară la
care se ajunge prin intermediul  unei scări  metalice aflată în interior farului [tip
scară de vapor-foarte înclinată].

Accesul se realizează de pe aleea din zona liberă a orașului [dale betonate]
Echipamentele și instalația necesară funcționării farului au fost dezafectate.

Activitatea  principală  a  proiectului “RESTAURAREA  OBIECTIVULUI  DE
PATRIMONIU  COD  LMI-TL-II-m-06013  FARUL  VECHI,  ORAȘUL  SULINA,
JUDEȚUL TULCEA” consta in urmatoarele lucrari:

A. RESTAURAREA CONSTRUCȚIEI TURN :
- înlocuirea și repararea structurii de rezistență [structură metalică

zăbrelită ce se dezvoltă hexagonal  în plan având amprenta de 6.25 mp și
înălțime la streașină de 9.17 m si 11.55 m la coamă ]

- reconstrucția închiderilor exterioare și a elementelor decorative:
- înlocuirea închiderilor metalice și a ușii de acces metalice [ confecții metalice



compuse din profile metalice și sticla securizată ]
- vopsirea decorativă a construcției turn în culorile inițiale
-  înlocuirea  parapetului  de  protecție  [  balustradă  metalică  cu  h-90  cm  
realizată din bare cu diametru 2-3 cm]

- reconstrucția acoperișului [ învelitoare din tablă " tip cupolă " cu
baza hexagonală realizată din  cupru];

- reconstrucția scărilor
-  repararea  scării  interioare  [  scara  metalică  "  tip  vapor  "  foarte  inclinată

compusă din vanguri laterale din  platbandă și trepte din profile metalice]
- reconstrucția scării de acces la primul nivel [ confecție metalică realizată din

profile rectangulare ]
- repararea platformelor orizontale;
- reconstrucția sistemului de avertizare a farului

- realizarea unui sistem de iluminat modern [ un falsh de 45 de secunde, ca
lumină originală]

- punerea în valoare a obiectivului
-  realizarea unui  sistem de iluminat exterior [arhitecural/ambiental],  compus

din patru proiectoare direcționale.

B.  Reconstrucția, reparația parțială și sistematizarea zonei adiacente farului   :
-  sistematizarea terenului 
-  refacerea pietonalului [ dale betonate ]

Fişa de proiect poate fi consultată la sediul Primăriei orașului Sulina, la avizier,
precum  şi  pe  pagina  de  internet:  https://www.primaria-sulina.ro,  iar
propunerile/observaţiile pot fi transmise pană la data de 09.02.2019 pe adresa de e-
mail:  sulina_prim@yahoo.com sau direct la sediul  Primariei, str.  I,  Nr. 180, oraşul
Sulina. 

Persoana  de  contact:  Trifan  Teodora,  tel:  0240.543.001,  int.  104,  fax:
0240.543.661, e-mail: sulina_prim@yahoo.com.


