
 

 

 

ÎNTREBARE 

 

Către:   

          Domnul Lucian  ROMAȘCANU, Ministrul Culturii 

 
 

De la: Deputat AELENEI DĂNUȚ - neafiliat 
   Circumscripția electorală nr. 14 Constanta 

Data: 20.06.2022 
 

Subiectul întrebării:situația morii Violattos 
 
     Moara Violattos, construită în 1898 de Anghel Saligny, pe malul Dunării, aproape de 
Portul Brăila, a fost cea mai mare moară pe bază de abur din estul Europei și mândria 

României.  
     Construcția morii a dislocat o cantitate mare de pământ galben din malul înalt. 
Existând probleme cu nivelul ridicat al pânzei freatice, fundația a fost realizată prin 

întărirea terenului în mod ingenios, se pare după modelul venețian:148 de piloni din 
lemn de cedru aduși din Libia, acoperiți cu multe straturi de uleiuri naturale extrase din 

diferite rășinoase și cu gudron obținut din reziduuri de țiței,înfipți în solul argilos prin 
batere și  solidarizați cu elemente liniare din beton. Suprastructura a fost realizată din 
cărămidă, iar planșeele peste parter și cele cinci etaje sunt din profile metalice cu placă 

din beton armat. 
     Proprietarul celebrei mori a fost familia Violattos, care s-a stabilit în Brăila la 

începutul anilor 1800. Aceasta se ocupa cu comerţul cu grâne şi, după o scurtă 
perioadă de colaborare cu o altă familie de origine greacă, Panait Violattos şi-a deschis 
propria fabrică de pâine. Obiectivul său a fost acela de a construi cea mai modernă 

moară din sud-estul Europei. 
     În anul 1921, avea un capital rulant de 20 de milioane lei aur, motoare aduse din 

Braunschweig, ce consumau opt tone de păcură zilnic, dar şi o capacitate de producţie 
de 15 vagoane de făină în 24 de ore. Mecanicii şefi şi maeştrii morari erau aduşi din 
străinătate. 

Moara era legată de Dunăre printr-un tunel subteran în care exista o instalaţie ce 
descărca cerealele din şlepuri direct în fabrică. 

     De-a lungul anilor au fost făcute mai multe lucrări de consolidare, cele mai 
importante fiind realizate după cutremurul din 1977 prin montarea unor tiranţi de oţel 
beton. Declinul celebrei mori a început în anii ’40 când a fost silită să intre în faliment. 

În anul 1944, ruşii au demontat toată partea mecanică şi au transportat-o în Rusia. 
Moara Violattos a fost clasată monument istoric de arhitectură în anul 2004, însă de 

peste două decenii este în stare de degradare 
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     Bijuterie arhitectonică, moara Violattos reprezintă în prezent o pată urâtă pe Faleza 

Dunării din Brăila. 
     De ce nu se face nimic în privința renovării acestui monument? 
     Nu se vrea să i se găsească o destinație? Poate fi muzeu, sediu pentru instituții sau 

orice altceva! 
     Ar putea fi cel mai vizitat obiectiv turistic din Brăila! Nu avem nevoie de banii 

turiștilor ce vizitează Brăila? 
 
 

Solicit răspuns în scris în termenul prevăzut de lege. 
 

 

 
Cu stimă,  

Deputat  neafiliat 

AELENEI DĂNUȚ 




