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POZIŢIAGEOGRAFICĂ

Rom nia este un stat central-european de m rime mijlocie, atât din punct de vedere al
suprafe ei, cât al popula iei, situat la distan e aproximativ egale între extremitatea vesticã
respectiv esticã a continentului. Fiind însã mai aproape de Marea Mediteranã decât de Oceanul
Atlantic, consecin ele favorabile ale acestei pozi ii geografice sunt evidente: temperaturi moderate,
precipita ii, pe ansamblu suficiente, soluri fertile, vegeta ie bogatã - inclusiv cea forestierã.
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Din punct de vedere geografic, Romãnia nu este o arã balcanicã deoarece se aflã la nord de
Peninsula Balcanicã, de care este separatã i de Dunãre, dar întreaga sa istorie este strâns legatã
de acest spa iu.

Romãnia se aflã la intersec ia paralelei 45° latitudine nordicã cu meridianul de 25°
longitudine esticã (la jumãtatea distan ei dintre OceanulAtlantic i Mun ii Ural). Aceste coordonate
matematice indicã faptul cã ara noastrã este situatã în Europa Centralã. Din aceastã pozi ie
rezultã caracterul continental al climei i întrepãtrunderea elementelor de vegeta ie i faunã.

Din punct de vedere geografic, Europa Centralã se aflã între Europa Occidentalã, mai
articulatã (cu peninsule i golfuri) i Europa Orintalã, mai compactã (a câmpiilor întinse).

Suprafa a Românai este de 237.500 Km² din care circa 42 % este acoperit de câmpii i de
podi uri joase (în Dobrogea altitudini sub 200 m), 31 % de dealuri i mun i jo i (500-1000 m), 12 %
de mun i mai înal i de 1000 m (din care etajul alpin, la peste 2000 m, reprezintã 1 %), ceea ce relevã
un relief predominant dezvoltat la altitudini medii i joase.

Recensãmântul din 2002 indicã faptul cã România are 21.698.181 de locuitori dintre care
89,5 % sunt romãni.

Capitala, Bucure ti, are un numãr de 1.996.814 locuitori (2001), situându-se în sud-estul
ãrii, în Câmpia Românã.
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VECINI :

ZIUANA IONALÃ

FORMADE STAT

LIMBANA IONALÃ

CLIMA

MONEDA NA IONALÃ

POZI IAGEOPOLITICÃ

„se afl situatã în calea (tuturor) rãutã ilor”,

- la nord-est - Republica Moldova; la nord i est Ucraina;
- la nord-vest vest - Ungaria; la vest i sud-vest - Serbia ;
- la sud - Bulgaria; la sud-est se întinde coasta Mãrii Negre pe o lungime de 234 km.

1 Decembrie

republicã

româna

temperat-continentalã (temperatura medie vara 22 - 24°C ; iarna 3°C)

leul

Dacã pozi ia geograficã este fixã, pozi ia geopoliticã este variabilã în timp i uneori chiar pe
termen scurt, în func ie de modificarea anumitor factori politici, militari, socio - economici.

În urmã cu aproape trei secole i jumãtate, cronicarul umanist Miron Costin afirma,
referindu-se la Moldova, cã afirma ie ce poate fi extinsã
la toate cele trei principate române ti i, reactualizând-o, la România
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Din Evul Mediu pânã în epoca modernã, cele trei principate autonome române ti ( ara
Româneascã, Moldova i Transilvania) care, unindu-se, au alcãtuit apoi România, s-au aflat din
punct de vedere geopolitic în zona de intersectare a intereselor marilor puteri, respectiv marile
imperii expansioniste (Imperiul Otoman, Rusia aristã i Imperiul Habsburgic /Austro-Ungar).

Dupã cel de al doilea rãzboi mondial, timp de peste o jumãtate de secol, România a fost o
arã comunistã, plasatã în sfera de influen ã a Uniunii Sovietice.

În prezent, pozi ia geopoliticã a ãrii noastre poate fi definitã astfel :
- România este o arã pe deplin suveranã, aflatã însã în zona de trecere dintre Occident, în sens
larg, i spa iul fostei Uniuni Sovietice.

- România este o arã aflatã la intersec ia celor mai importante axe geo-economice, totodatã i axe
geo-strategice, ale continentului :

- : Europa Occidentalã (furnizoare preponderent de tehnologie), spa iu ex-
sovietic (furnizor de materii prime, în principal energie).

- : Europa Centralã (având ca principal pion Germania, ara cu cel
mai mare PIB din Europa), Asia Micã i Orientul Apropiat; în esen ã, rela ia este aceea ca i în
cazul axei precedente.

- : Marea Caspicã, Marea Neagrã, Marea Mediteranã, pe care este centrat cel
mai mare proiect energetic de la începutul mileniului al III-lea („Drumul energiei caspice spre
Europa”);

- : Rhin - Main-Dunãre, definitivatã în 1922 o datã cu realizarea
legãturii Main-Rhin care asigurã legãtura dintre Marea Nordului (cu cel mai mare port al lumii,
Rotterdamm) i Marea Neagrã (cu portul Constan a, cel mai mare port din bazinul Mãrii Negre).

Ultimele douã axe constitue premise ale unui viitor mai bun pentru România, ntrucât o pot
propulsa pe o pozi ie avantajoasã în cadrul continentului.
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axa Vest-Est

axa Nord-Vest, Sud-Est

axa mãrilor

axa fluviilor i canalelorş



TURISMUL

România are un bogat poten ial turistic, atât natural cãt i antropic, însã insuficient
valorificat. Exista circa 3.000 de unitã i turistice de cazare (cu o capacitate de circa 300.000 locuri),
dintre care aprope o treime în hoteluri i moteluri. Dupã 1989 au apãrut multe hoteluri noi,
ultramoderne, unele facând parte din lan uri interna ionale de renume (Hilton, Intercontinental,
Sofitel). S-a diversificat gama restaurantelor cu specific (italian, grecesc, arab, chinezesc etc.), a
sporit considerabil numãrul pensiunilor agro-turistice etc.

Se practicã mai multe tipuri de turism :
- (curã heliomarinã): un întreg lan de sta iuni ca Mamaia, Eforie Nord,

Eforie Sud, Saturn, Jupiter, Venus, Neptun, Olimp.
- : România dispune de circa 160 sta iuni de acest fel, inclusiv cele de
interes local; mai renumite sunt Bãile Herculane, Bãile Felix, Ocna Sibiului, Sovata, Bãile
Olãne ti, Bãile Govora, Cãlimãne ti, Bãile Tu nad, Slãnic Moldova,Amara.
- : cele mai frecventate sta uni de acest fel sunt Poiana
Bra ov, Predeal, Sinaia, Bu teni, Pãltini , Semenic, Bor a.
- , legat de vizitarea unor obiective istorice, arhitectonice i de artã (cetã i,
castele, palate, biserici, mânãstiri, case vechi, muzee, case memoriale, edificii unicat) ori
etnografice i folclorice. Se remarcã Bucovina (Vorone , Moldovi a), Maramure sudul
Transilvaniei (cu cetã i ãrãne ti i palate, biserici, case vechi, în ora e ca: Bra ov, Sibiu,
Fãgãra ).
- , practicate mai ales în regiunile montane pentru a vedea crea ii ale naturii cum

sunt cheile, pe terile, cascadele, formele de relief antropomorfe i zoomorfe etc.
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balneo-maritim

balneo-climateric

turism montan i sporturi de iarnã

turism cultural

drume ii

ş

ţ







COORDONATE ISTORICO-GEOGRAFICEALE JUDEŢULUI TULCEA
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inut legendar, primitor i darnic, cu multe i felurite bogã ii, cu o pozi ie care i-a oferit
întotdeauna un rol strategic de prim ordin, poartã cãtre lumea întreagã i punte cãtre toate celelalte
inuturi ale ãrii, a a se poate caracteriza pãmântul dintre Dunãre i Mare.

Legãnate de trunchiurile de granit i de cuar ale vechilor Hercinici i de acel cântec distinct
al tinere ei fãrã bãtrâne e care este Delta Dunãrii, plaiurile tulcene cuprind în arc de curcubeu locuri
inegalabile prin armoniile i vestigiile lor. Aici natura a fost mai darnicã prin clima sa vãratecã i prin
relieful inutului ce cuprinde o stepã i un podi roditor, dealuri cu pã uni întinse i livezi, mun i cu
pãduri i lunci mãnoase. La poalele acestor înãl imi, care în tot ansamblul lor alcãtuiesc platforma
horstului dobrogean, se întinde, pe lunca fluviului, o dantelãrie de bãl i ce înso e te albia acestuia
pânã în zona sa de vãrsare.

Dupã ce apele Dunãrii se despart creând triunghiul deltaic, se formeazã în zona acestuia o
re ea hidrologicã din gârle i sahale, lacuri, bãl i i jap ca un adevãrat pãienjeni . Fiecare grind
care s-a creat în procesul genetic al Deltei, fiecare ostrov sau plaur consolidat a constituit locul de
atrac ie pentru om, cãci atât pãmântul care s-a nãscut aici, cât mai ales apele ce-l înconjurau, îi
rãsplãteau eforturile cu bogã ii mult cãutate în toate centrele de pe continent, de la Mediteranã i
pânã la cele din nordul îndepãrtat.

Pozi ia geograficã a inutului istro-pontic a f ca din timpurile preistorice pe acest p mânt
sã se intersecteze marile drumuri comerciale care uneau Anatolia i centrele mediteraneene cu
cele din nordul Europei ori din stepele nord-pontice.



Studierea fondului stuficol, al florei i faunei Deltei Dunãrii, face obiectiul activitã ii tinerilor
cercetãtori tulceni care continuã opera unor eminen i savan i ca Grigore Antipa i Constantin
Brãtescu.

Mu m nãstirile Celic-
Dere, Coco , Monumentul Paleocre cu cripta martirilor de la Niculi el, monumentele de
arhitecturã oriental din Babadag sau morile de vânt, sunt numai c teva din locurile care
medita ii i ofer pilde ale trecutului.

Originalitatea deosebitã, sub aspect faunistic i floristic, fac din Delta Dunãrii unul dintre cele
mai interesante i atractive complexe turistice de vânãtoare i pescuit din arã, i chiar din Europa.
Anual mirifica Deltã, mereu nouã, spune un cãlduros „ ” numero ilor turi ti.
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ORAŞUL ISACCEA





SCURT ISTORIC

Saccea
Alexiada

Vicina

municipiu

Isaccea are un trecut istoric zbuciumat, adevãrat buchet de legende, frumuse e i ve nicie.
Însu i numele ora ului este obiectul unei dispute aprinse printre istorici. Marele istoric

Nicolae Iorga era de pãrere c numele localitã ii provine de la , un conducãtor local de prin
sec. al XI-lea, pomenit pentru prima datã de cãtre Ana Comnena în lucrarea „ ”. Al i istorici,
inclusiv cei moderni, precum C. C. Giurescu, sus in ipoteza cã Isaccea ar fi una i aceea i cu vestita

, centru de mare înflorire economicã, culturalã i religioasã de unde se va înãl a în scaunul
primei Mitropolii a ãrii Române ti, mitropolitul Iachint.

Istoricul tulcean, prof. Nicolae Rãdulescu, sus ine originea toponimicului Isaccea simplu: s-
a format conform regulilor fonetice turce ti, adãugând în fa ã vocala „I”.Alte exemple: Ibrãila, Ismail
(Smil-ul românesc), Izmir (Smirna grecescã etc.).

Cert este cã dovezile arheologice i epigrafice atestã cã localitatea este strãveche. Mai întâi
pe aceste meleaguri au existat ge ii, pomeni i de Herodot, peste care în secolul III a.Chr. au venit
cel ii, ce aveau sã întemeieze mai multe ora e printre care Aegyssus (Tulcea), Arrubium (Mãcin) i
Noviodunum (Isaccea), ultimul aflat lângã a ezarea dacicã Genucla. Apoi au venit romanii, care
aveau sã o stãpâneascã mai multe sute de ani, în Isaccea ei având i cea mai mare bazã navalã de
la Dunãrea de Jos, a ezarea fiind ridicatã la rangul de .

Dupã o lungã perioadã de înflorire, în anul 602, frontul nordic al Imperiului Roman, devenit
între timp Bizantin, este rupt i în imperiu se scurg for ele de invazie ale avarilor, slavilor i hunilor,
distrugând totul în calea lor.Asemenea invazii vor mai fi timp de secole.

Totu i, într-o perioadã de acalmie, în secolul al XI-lea, se organizeazã în Dobrogea trei
stãtule e feudale române ti, printre care i cel condus de Saccea, din care va deriva probabil
numele ora ului. Aceastã situa ie ne aratã i faptul cã atunci i întotdeauna elementul autohton era
majoritar. De altfel, în secolul al XIV- lea, întreaga Dobroge, pânã la Marea Neagr va intra în
componen a ãrii Române ti, condusã de voievodul Mircea cel Bãtrân.
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Dupã anul 1484 peste Isaccea i împrejurimi se va
întinde, timp de câteva secole, stãpânirea otomanã, ora ul
devenind un important centru militar fortificat (numit între timp
Obluci a) pe unde se vor scurge uria ele armate otomane în
expedi iile lor de cucerire spre nord. În aceste condi ii Isaccea
capãtã func ii noi, fiind unul din cele mai mari depozite pentru
aprovizionarea armatelor. Se construiesc mari magazii i
hambare, unde se depozitau produsele extorcate de la
popoarele cucerite .
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În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea la orizont î i face apari ia un nou colos, armata
rusã, care timp de un secol va duce lupte înver unate împotriva ora ului fortificat Isaccea. În
aceastã perioadã de adevãratã nebunie istoricã, au avut loc apte - opt rãzboaie ruso - turce
pustiitoare, Isaccea trecând dintr-o tabãrã în alta i tot de atâtea ori fiind arsã pânã-n temelii. Dar,
de i distrusã metodic, elementul românesc va rãmâne primordial astfel cã dupã atâtea furtuni,
acest ora ca salcia s-a tot îndoit, dar nu s-a rupt, d pânã ast i.

Dupã rãzboiul din 1877-1878 la care a participat i popula ia localã, Isaccea i întreaga
Dobroge româneascã vor trece, dupã o absen ã de 461 de ani, la patria mamã, România.
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AŞEZAREA

Isaccea, strãveche a ezare dobrogeanã situatã în partea de nord a jude ului Tulcea, este un
orã el ce se înal ã pe coline, pe malul drept al Dunãrii, la frontierã cu Ucraina, într-o zonã plinã de
farmec natural.

Are o suprafa de 9.671 ha, din care intravilan 369 ha. În teritoriul administrativ al ora ului
se include localitatea Revãrsarea i sta ionarul sanatorial Tichile ti.

Localitatea Revãrsarea, numitã de-a lungul timpului i Piatra Cãlcatã, Principele Nicolae,
tefan Gheorghiu, este un sat înfiin at dupã rãzboiul din 1877 prin defri area pãdurilor virgine, locul

fiind populat cu veterani i coloni ti.
Sta ionarul Tichile ti, a luat fiin ã cu ani în urmã, acolo unde fusese un schit i vie uiau câ iva

cãlugãri rãspopi i (lipoveni fãrã popã).
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POPULAŢIA

VECINI

CĂI DE ACCES

nord
est
sud-est
vest

Dupã ultima statisticã Isaccea are o popula ie cosmopolitã de 5.364 locuitori, din care 2.681
bãrba i i 2.683 femei, în mare parte români, urma i în ordine de turci, ucraineni, tãtari, igani,
macedoneni .a. Dupã credin ã, predominã religia ortodoxã care se practicã în 3 biserici pe stil nou
i într-o bisericã pe stil vechi. Musulmanii î i practicã religia în geamia Azizie, iar credincio ii

evangheli ti de ziua a VI-a, într-o cas în ultimii ani. Un lãca de cult baptist se aflã în
sta ionarul sanatorial Tichile ti.

- la , fluviul Dunãrea formeazã grani a cu Ucraina
- la , la numai 21 km, se aflã comuna Somova
- la , la 11 km, comuna Niculi el
- la , la 20 km, comuna Luncavi a

Ora ul este strãbãtut de DN , Tulcea - Brãila, care asigurã legãturile cu municipiul i alte
localitã i din jude i din arã. Legãturile cu jude ele Galati i Brãila se fac cu bacurile, peste Dun re,
în punctele I. C. Brãteanu i Sm .
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ASPECTE CLIMATICE

Clima este temperat - continentalã. Iernile
sunt lungi i geroase, cu temperaturi scãzute
duc înghe bãl ilor i chiar a Dunãrii.
Crivã ul, vântul rece ce se deplaseazã din zona
nord-esticã a Rusiei cãtre sud-vest, produce
viscole i temperaturi foarte scãzute. Verile sunt
uscate i cãlduroase.
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RELIEFUL

Relieful ste alcãtuit din forma iuni prealpine ( isturi cristaline, depozite sedimentare,
magnetice, diabaze i porfire) alpine unde se conservã i amprente ale mi cãrilor mai vechi
(hercinice i acaledonice).

Localitatea este a ezatã într-o zonã unde se întâlnesc armonios Podi ul Niculi elului cu
Depresiunea Saon (Isaccea-Niculi el) i Lunca Dunãrii.

Trãsãturile proprii reliefului colinar se regãsesc mai mult în partea de sud sud-vest, unde
apar frecvent înãl imi ce depã esc 200 m. Nivelul de luncã, principala treaptã geneticã a reliefului
fluvial, î i modificã aspectul mai ales la viituri, ducând la formarea ostroavelor în albia minorã a
Dunãrii.
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În faţa portului a apărut, la începutul anilor 1980, o limbă de nisip. Cu o uluitoare rapiditate,
micul ostrov s-a transformat într-o adevărată insulă, năpădită întâi de ierburi, dar care astăzi
găzduieşte o adevărată pădure.



FLORA

Din de pãdure cuprinde: tei, stejar, frasin, ulm, salcâm,
carpen, alun, corn dar i rã inoase - brad, molid i plante ierboase - scumpia, bujorul simplu,
lãcrãmioara, ghiocelul, brebenelul, dedi elul, ceapa-ciorii, leurda, salimandru .a.

Flora de baltã cuprinde: plopul, salcia pletoasã, salcâmul alb i cel ornamental, rãchita, tuia,
papura, stuful, pipirigul, nufãrul, nuca de baltã, izma, multe dintre acestea cu virtu

punct de vedere al florei, zona
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binecunoscute localnicilor. Scumpia este, după părerea multora, o adevărată minune a Domnului.



FAUNA

Dintre animalele ce trezesc interes vânãtoresc amintim: cãprioara, mistre ul, iepurele,
dihorul, nev stuica, bursucul, lupul de stuf i de pãdure, vulpea, vidra, nurca, câinele ennot,
broasca estoasã de câmp de apã.

Dintre pãsãrile statornice sau migratoare particularizãm: privighetoarea, fazanul,
pot rnichea, prepeli a, co ofana, mierla, pupãza, ciocârlanul, cinteza, pi igoiul, prigoria, corbul,
oimul, buha, acvila de câmp, vulturul erpar, pescãru ul, cormoranul, igãnu ul, lopãtarul, stârcul,

egreta, ra a, gâsca, corcodelul, gârli a, sitarul, li i a, cocorul .a.
Pãsãrile de baltã prezintã interes pentru vânãtoarea la pasaj, în special pentru gâ te, ra e,

li i e, sitari, cormorani.
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Fluviul Dunãrea i bãl ile lãturalnice oferã pentru pescuit diverse specii de pe ti, dintre care
amintim: statornici (somn, mreanã, alãu, biban, lin, ipar, crap, ro ioarã, babu cã, avat, ghibor ,
bibanul soare, guvida, sabi a, tiuca) sau calãtori (scrumbia, rizeafca, nisetrul, morunul, pãstruga i
cega).
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CULTURAŞIARTA POPULARĂ

Dimensiunea esteticã a culturii i a artei populare locale are strânse legãturi cu vechimea
milenarã autohonã i cu unitatea spiritualã a creatorilor ei, existen i fãrã întrerupere în acest spa iu
în care s-au produs fundamentale procese ale etnogenezei românilor.

este spefic dobrogeanã, un uria caleidoscop al culturilor diferitelor popula ii ce
locuiesc împreunã de sute de ani i care i-au pãstrat trãsãturile etnice specifice artei i culturii
proprii ãrii matcã. Climatul continental, cu multã piatrã i loess, a impus aceea i materie
primã pentru construc ii, a condi ionat modul de via ã al localnicilor. Un fenomen interesant - aceste
popula ii, spiritual atât de diferite, s-au adaptat aceluia i mediu.

Astfel, din punct de vedere arhitectonic, folosirea acelora i materiale de construc ie ofer „o
imagine arhitectonicã” specific dobrogeanã.
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Folosirea motivelor zoomorfe, îmbinarea motivelor geometrice în diferite variante i
dimensiuni realizarea , dau un aspect plãcut construc iilor,
în general joase i lungi, amplasate pe terenul plat care nu oferã o protec ie naturalã contra
vãnturilor dominante.

Interioarele caselor au pãstrat stilul de distribuire a spa iilor i a pieselor de uz casnic, dar i
de „gãtealã” a acestora.

Iscusin a creatorului în alegerea motivelor, îmbinarea armonioasã a culorilor, respectarea
tehnicii de lucru dau na tere la adevãrate opere de artã.
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Costumul popular, expresie a tradi iilor închegate de-a lungul veacurilor, este purtat de
localnici cu diferite ocazii, i reflectã mentalitatea i concep ia creatoare a acestora. El constituie o
etalare de valori i o demonstra ie a talentului i a gustului pentru frumos. Formele de via ã
economicã i socialã, în cursul diferitelor epoci istorice, î i gãsesc o oglindire plasticã în felul de a
se îmbrãca i mai ales în felul de a- i ornamenta vestimenta ia.

Elementele definitorii în caracterul portului popular din acest loc îl constituie croiala i
ornamentica, unitare în aceastã bine conturatã regiune etnograficã.

Stilizarea elementelor luate din naturã ca a imaginilor cu con inut simbolic este realizatã
într-o interpretare proprie, în care se recunoa te puternica personalitate a unui stil bine conturat,
cu adânci tradi ii în cultura spa iului dunãrean.

ţ
ş ş ţ

ş ţ ş ţ
ş ş
ş ş ţ

ş

şi ţ
ş

ţ ţ

Ansamblul folcloric al
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DATINI ŞI OBICEIURI TRADIŢIONALE LOCALE

Dacã nu vã pute i bucura de datinile i obiceiurile tradi ionale de primãvarã i varã, ora ul Isaccea
vã oferã posibilitatea de a participa la c teva sãrbãtori tradi ionale :

” - luna mai
- „ ” - luna octombrie
- „ ” - luna decembrie

ţ ş ţ ş ş
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- „Zilele culturii la Isaccea
Vremea culesului - sãrbãtoarea recoltei
Colinde obiceiuri de iarnãşi



a ezarea neoliticã
din punctul „ ”, rezerva ia arheologicã , bisericile ortodoxe Sf. Gheorghe

i Sf. Voievozi, geamia Azizie, mormântul lui Isak Baba.

.

OBIECTIVE TURISTICE LOCALE

Vecinãtatea Dunãrii i posibilitatea practicãrii unor ocupa ii diverse au fãcut ca zona Isaccea
sã reprezinte, sub raport arheologic, o veritabilã vatrã de istorie milenarã. În zonã sunt cunoscute
20 de obiective arheologice, cele mai remarcabile aflându-se în vatra localitã ii:

Interesante descoperiri arheologice,
dat din prima epocã a fierului i pânã în epoca medievalã, s-au fãcut în vecinãtatea vesticã a
localitã ii Revãrsarea, la intersec ia cu valea Tichile ti i pe malul lacului Saon, în punctul „

”.

În zona de NV a localitã ii Isaccea, la 1 km de actualul curs al Dunãrii, se aflã
Comunitatea neoliticã s-a stabilit aici, acum aproximativ 7.000 de ani, cercetãrile sco ând în
eviden ã o a ezare Boian cu douã niveluri de locuire, identificându-se i cercetându-se par ial nouã
locuin e.
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- Situatã pe malul drept al Dunãrii, la cca. 2 km est de ora ul Isaccea, în dreptul ultimului
mare vad al fluviului înainte de vãrsarea acestuia în mare,
prezintã o importan ã aparte în istoria inuturilor de la Dunãrea de Jos. Este alcãtuitã din ruinele
fortifica iei romane de pe promontoriul ovoidal din punctul Eski-Kale (= ) în
vecinãtatea cãruia, la sud i la est, se întâlnesc urmele unei a ezãri civile circumscrise de un sistem
defensiv compus din trei rânduri de valuri de pãmânt cu an uri exterioare.

Platforma de teren de la sud-vest, marcatã de prezen a uria ei (cu o
circumferin ã de 400 m, o înãl ime de 73 m i o pantã de 75°- 90°), este punctatã de numeroase
movile funerare din necropola cetã ii romane (Movila Popii, Movila Babei Gahi a, Movilele lui
Pascale i ambalagiu .a).
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zona arheologicã

movile Kurgan-Vizir

Noviodunum

Pontonul vechi

Cetatea -
Fortul turcesc

Noviodunum



Movilele se în iruie de-a lungul unor liniamente radiale, de-o parte i de cealaltã a unor
artere rutiere antice care uneau cetatea cu teritoriul. i astãzi grupuri de movile care se întind pânã
în ValeaAcic-Tepe, veritabil estuar al Dunãrii în antichitate, semnaleazã vizitatorului prezen a marii
necropole.

Pânã în prezent au fost cercetate 26 de movile, reprezentând jum din numãrul celor
existente. Informa iile desprinse din cercetarea necropolei se referã la perioada cuprinsã între
sfâr itul secolului I i sfâr itul secolului II p.Chr. i scot în eviden ã riturile i ritualurile funerare
practicate la în epoca romanã timpurie. Men ionatã de autori antici i bizantini
(Ptolemeu, Ammianus, Marcellinus, Procopius din Caesarea, Jordanes i Constantin
Porphyrogenetul) în surse cartografice i n relatãrile unor cãlãtori medievali, a jucat
un rol strategic i economic la Dunãrea de Jos.

Principal sediu al flotei romane de pe Dunãre ( ), la Noviodunum au
sta ionat unitã i militare din legiuni celebre : , , .
Inscrip iile descoperite pânã în prezent atestã o popula ie cosmopolitã, specificã ora elor
dunãrene de pe limes-ul (grani a) moesic, unde predominau elemente greco - orientale.

Cercetãrile arheologice prezintã Turnul Mare ca o veritabilã fortãrea ã, fiind o dovadã
incontestabilã a puterii i importan ei principalului centru al flotei dunãrene. Construit la sfâr itul
sec. III p.Ch. turnul mare de la prezintã similitudini cu Iatrus, în nordul Bulgariei, unde
turnul mare al cetã ii, situat pe frontul de sud, prezintã aproape acelea i dimensiuni i o structurã
internã asemãnãtoare. În turn au fost identificate nouã niveluri de locuire (sec. IV-XI p.Chr). În
ultima perioadã romano-bizantinã, turnul a folosit i ca loc de depozitare a alimentelor.
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Dacã înainte de navãlirea tãtarilor (1241) Noviodunum devenise un adevãrat ora bizantin,
cu edificii majestoase, iar viatã se reluase i în a ezarea , începând cu a doua jumãtate
a sec. al XIII-lea p.Chr, aria locuitã se retrage tot mai aproape de cetate, unde o întâlnim pânã la
cucerirea otomanã (1420).

Turcii cuceritori mutã centrul de greutate spre vest, unde fusese întemeiatã, probabil de
tãtari, o micã a ezare, încã din sec. XIII p.Chr. Aceastã localitate a luat denumirea de pe
care o avusese anterior a ezarea din cetate, ca fostã re edin ã feudalã a lui Sacza (cf. Anna
Comnena).

În preambulul registrului fiscal al satelor componente ale vakîfului de la Isaccea (func ie
islamicã), datat la 25 iulie 1645, se aratã cã vakîful a fost creat de rãposatul Osman al II-lea pentru
între inerea cetã ii i geamiei construite din ordinul sãu în târgul Isaccea.
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MORMÂNTUL LUI ISAK-BABA

„ ”, un monument istoric prin tradi ia localã i de practicã
religioasã musulmanã. Legenda spune c aici s-ar fi descoperit un sarcofag cu osemintele lui Isak-
Baba, întemeietorul Isaccei i care a cãzut în luptele turcilor cu moldovenii, r fiind de fra ii
Todor. Legenda circulã în varianta transmisã de fostul hoge Hur it Osman.

În paralel cu acestã legendã circulã o alta, precum cã în acestã luptã de la malul Dunãrii,
Isac-Baba i-a pierdut capul, iar calul sãu l-a adus, a a, fãrã cap, pânã la locul unde se aflã azi
mormãntul. În cinstea sa s-a ridicat acest monument iar a ezarea a primit numele de Isaccea.

Un loc… de domeniul legendei ţ ş
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LĂCAŞURI DE CULT

Izvoarele hagiografice cre tine localizeazã la cetatea un mare numãr de
martiri (32 sau 36), ceea ce indicã prezen a unei puternice comunitã i cre tine, cu organizare
bisericeascã i lãca uri de cult. Mãrturiile arheologice eviden iazã o pãtrundere timpurie a
cre tinismului încã din a doua jumãtate a sec. I p.Chr., ceea ce plaseazã ora ul Isaccea în rândul
celor mai puternice centre paleocre tine din zona Dunãrii de Jos.

ridicatã la sfâr itul sec. al XVIII -lea - începutul sec. al XIX-lea, pe
locul unui modest lãca de cult. În 1842 Înalta Poartã a încuviin at refacerea lui (document scris în
limba arabã i tradus de hogea de la Isaccea, Osman Hur it). Inscrip iile dãltuite pe crucile din
curtea bisericii au scrisul românesc, cu caractere chirilice, i dateazã din anii 1832-1834. La
început a fost construitã cu naos. În 1942 i s-a adãugat pronausul. Are formã de cruce. Stilul este
bizantin. Naosul i altarul au fost zidite ini ial, îngropate în pãmânt pânã la jumãtate, fiind construitã
sub ocupa ia otomanã (religia musulmanã nu admitea ca turlele bisericilor cre tine sã fie mai înalte
ca minaretul geamiei). Crucea din altar

Mai sunt i alte mãrturii privind vechimea bisericii: o icoan cu chipul Sf. Gheorghe, datatã
1824; o altã icoan , nedatatã, mult mai veche. Maniera picturii este comunã bisericilor din secole
XVII-VIII. Pe icoana Sf. Gheorghe sunt arãtate etapele martirajului s u, cu fragmente din acatistul
Sf. Gheorghe i cu indica ia cã a fost fãcutã de „Nicolae i so ia sa Chiri a”.
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şi cea de pe turlă au avut la bază semiluna - pecetea epocii,
dictat al stăpânirii otomane. În anii noştrii turla a fost înlocuită şi o parte din pământul ce îngropa
zidurile îndepărtat.
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Biserica „Sf. Gheorghe”, ş



Ca datã a fondãrii bisericii se poate lua anul 1830 - dupã cele relatate de cãlãtorul francez
Boucher de Perthes în lucrarea sa „ ”, dar i altele, care sublinia în
1853 cã „

”.
Biserica posedã un valoros iconostas de lemn, datând din epoca lui Vasile Lupu (cca.1645),

adus aici de la fosta mânãstireAdam (jud. Gala i).
Constructorii bisericii au folosit pentru piciorul mesei din altar, un monument funerar de

epocã romanã.

Voayage en Constantinopole
se vede foarte departe, o bisericã mare înãl atã acolo în 1830 i anume chiar pe locul unde

împãratul Nicolae inuse o cuvântare solda ilor sãi, i unde fãcuse cu ei rug ciune înaintea plecãrii
ru ilor contra turcilor
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(stil rusesc) s-a zidit între anii 1843-1844. De-a lungul timpului
aceasta bisericã a suferit multe modificãri, dar nu a fost pictatã pânã în anul 1998, pe când era
pãstoritã de pr. Doroban u Remus. Lucrarea s-a încheiat în acela i an.Are în dotare multe icoane în
ulei, pictate pe lemn.

Legenda spune cã un rus (ucrainean), vrând sã treacã Dunãrea înot la români, la Isaccea,
era cât pe ce sã se înece. Atunci, îngrozit, s-a uitat la cer i s-a rugat: „

” - i a a a i fãcut.

Începând cu anul 1843 aici au slujit preo ii: Colovenco ..., Ivan Curlanschi, Artem ..., Petre
Crãciunescu, Gavrilescu …, Ionescu Gheorghe, Pavel Popescu, Ionescu Nicolae, Anastasio
Palade, Niculescu …, Davidescu ..., Petre Motoc, Oancea Constantin, Boghici Vasile, Petri or
Aurel, Mititelu Dãnu , Doroban u Remus, Mocanu Costel.

Biserica „Sf. Voievozi”
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Ajutã-mã, Doamne, sã ajung
la mal i cu tot ce voi agonisi voi ridica o casã de rugãciuni pentru credincio iş ş



Biserica ordodoxă de la Revărsarea Biserica Creştină Baptistă Isaccea

Biserica de rit vechi Isaccea
- aspect din interior
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Geamia Azizie

Situată în centrul oraşului, GeamiaAzizie este un monument istoric ridicat în epoca feudală,
datând probabil din secolele XVII - XVIII şi restaurată în 1860 de Mahmud Efendi.

Construcţia cuprinde o cameră, sala de rugăciuni a credincioşilor musulmani. La intrarea
din faţă, în interior, este prevăzută cu o treaptă înaltă unde credincioşii îşi lasă încălţămintea. Lângă
cladire se înalţă minaretul (25 m), cu un diamentru de 3,55 m.

Este construită din piatră, cărămidă şi lemn. S-a restaurat de mai multe ori, respectându-se
arhitectura originală.

Serveşte şi astăzi practicilor religioase ale cultului musulman. În sala de rugăciuni se află o
placă de piatră, unde sunt inscripţii dăltuite, cu caractere arabe.



ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Despre învăţământul isăccean putem spune că are tradiţie solidă, la care au contribuit
dascălii ardeleni Nifon Bălăceascu şi Ion Roman, refugiaţi din motive politice pe meleagurile nostre.
Cele două scoli primare (de fete şi de băieţi) datează din anul 1879 -1880, la care se adaugă primul
gimnaziu fondat de I. G. Roman. În 1893, prin noua lege a învăţamântului, şcolile devin mixte.

Printre învăţătorii tulceni menţionaţi de Hajdeu în opera întâlnim
figura luminoasă a învăţătorului P. Paraschivescu, din Isaccea.

În 1903 ia fiinţă prima grădiniţă publică. Copiii de naţionalitate turcă urmau cursul de religie
pe lângă geamia din localitate, unde, din spirit „conservator”, mulsulmanii îşi creaseră (şi la
Isaccea) „azil confesional” în care, alături de religie, se preda şi Coranul.

Închise în timpul primului război mondial, şcolile îşi reiau activitatea în anul şcolar 1917
(ianuarie-iunie). După reluarea cursurilor din 1917 populaţia musulmană a trebuit să intre în noul
ritm de şcolarizare, fiind urmărite atent şi integrate toate fetele musulmane de vârstă şcolară.

Aetimologicum Magnum,
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În 1949 se construie te la Isaccea impunãtoarea „ coalã de piatrã”, la acea vreme o
podoabã a bãtrânului ora nord-dobrogean.

În 1959 ia fiin a învã ãmântul seral în acest ora , iar în 1962 s-a dat în folosin prima coalã
medie.

Dupã 1963 s-a trecut la construirea noului local al colii medii din Isaccea, care avea sã
devinã Grupul colar „Constantin Brãtescu”.
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BIBLIOTECA ORĂŞENEACĂ ISACCEA

Situată într-un local corespunzător desfăşurării activităţilor destinate cărţii, Biblioteca
Orăşenească Isaccea dispune de un fond de publicaţii de cca. 30.000 de volume de natură
enciclopedică, literatură română şi străină dar şi lucrări de ştiinţă teoretică şi aplicaţii practice.
Fondul conţine lucrări de referinţă din domeniile istorie, geografie, medicină, artă, religie,
agricultură, biologie şi care răspund unor largi cerinţe de lectură ale publicului cititor isăccean. În
cadrul bibliotecii orăşeneşti se organizează perioadic expoziţii aniversare ale unor personalităţi
naţionale sau locale, expoziţii de pictură, întâlniri cu scriitori şi editori, lansări de carte, seri literare,
evocări istorice, audiţii şi vizionări colective, prezentări de carte, activităţi posibile şi datorită
existenţei unei dotări adecvate (televizor color, calculator, DVD, aparat video), ceea ce face ca
îndrumarea spre lectură a celor circa 1.000 de utilizatori înscrişi anual să se realizeze la parametrii
unei biblioteci orăşeneşti moderne.



MONUMENTUL P

Bazilica de la Niculi el, descoperitã în anul 1971, este edificiul unui „ ” în care s-au
gãsit, într-un sicriu de lemn, rãmã i ele martirilor Zoticos, Attalos, Kamasi(os) i Philippos. Bazilica
dateazã din timpul împãratului Valens (sec. IV d.Chr.), fiind consideratã cea mai veche construc ie
de acest gen. Ea reprezint prima transpunere în arhitectura paleocre tinã, a concep iilor ce
stãteau la baza mausoleelor greco-romane.
Construitã pe ruinele unui alt edificiu religios, i mai vechi, dovede o puternicã dezvoltare a
cre tinismului în zona cetã ii „Noviodunum”, de care apar inea i localitatea Niculi el.

Martyriconul, cu resturile martirice i cu inscrip iile din interior, este un monument unic în
Europa, înscriindu-se „ printre valorile civiliza iei universale.

OBIECTIVE CULTURAL-TURISTICE ÎN APROPIERE

ALEOCREŞTIN DE LA NICULIŢEL
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MÂNĂSTIREA COCOŞ

Mânãstirea Coco a fost întemeiatã pe la 1833 - 1835 (pe locul unui fost schit de siha tri) de
localnici al comunei Niculi el, cu sprijinul unor cãlugãri i mocani ardeleni. Era cea mai mare
mânãstire din Dobrogea la acea vreme.
Se aflã la cca. 6 km depãrtare de Niculi el, pe DJ 229 A, pe o strãveche vatrã, într-un loc pitoresc i
retras. Înconjuratã de pãdurea de foioase (culminând cu teiul din lizierã i pânã la osea), planta ia
de vie i livada de nuci strãjuiesc întreg ansamblu muzeistic al mânastirii, oferindu-i un
ancadrament peisagistic deosebit, înãl ãtor i plin de verdea ã.

Mânãstirea Coco este integratã, sub toate aspectele, în rândul mãnãstirilor tradi ionale ale
Bisericii noastre ortodoxe: Mânãstirea Cozia, Mânãstirea Neam i Mânãstirea Cernica.
Expozi ia de icoane vechi i de artã religioasã, colec ia de carte veche religioasã i chiliile în stil
oriental au fost declarate în 1959 monument istoric.
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Din 17 ianuarie 1973 biserica adãposte te la loc de cinste, într-o frumoasã i simbolicã
raclã, moa tele Sfin ilor Martiri Zoticos,Attalos, Kamasis i Philipos.

Este prima bisericã ortodoxã ridicatã în Dobrogea i recunoscutã oficial de Statul otoman, în
1841.

Monument de arhitecturã, biserica ridicatã în 1853 i refãcutã în 1913, are pictura interioarã
în frescã executatã de Francisco de Biasse, din Milano.
Muzeul, amenajat în 1975 în vechile chilii construite în 1853 arhitecturã orientalã, prezintã:
firmanul de întemeiere semnat de sultanul Abdul Medgid, evanghelia dãruitã de Mitropolitul
Veniamin Costache la 1841, ve minte preo e ti vechi de peste 100 de ani, obiecte de cult, icoane
din secolele XVIII-XIX, goblenuri, cãr i vechi de la 1800, însemnãri privind revolu ia de la 1848,
fibule romane, amfore, inscrip ii, monede.
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Legenda mânãstirii ne spune cã la începutul secolului al XIX-lea, trei cãlugãri Visarion, Gherontie i
Isaiia, ucenici ai stare ului Paisie Velincovici de la Mânãstirea Neam ului, au plecat în pelerinaj la
muntele Athos. Dupã ce au adus prinos de mul umire i închinãciune locului sfânt, s-au îndreptat
spre casã, plutind pe Marea Neagrã cu o corabie care a intrat pe gurile Dunãrii. Ajungând în
apropiere de Isaccea, impresiona i de frumuse ea locului, au hotãrât sã facã un popas. În prima
noapte au avut to i acela i vis: se fãcea cã a aparut un coco de munte, vorbindu-le în grai
românesc, arãtând cã acesta este solul Domnului trimis cu poruncã divinã ca ei sã ridice un lãca
de cult, de rugãciune pe locul ales pentru odihnã. Ascultãnd cuvãntul sfânt, cei trei cãlugãri au
purces la alegerea locului prielnic pentru întemeierea mânãstirii. Ei au construit un schit din nuiele
pe care
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l-au numit Schitul Cocoş.

M nă ăstirea Cocoş
- aspect din interior



Mânăstirea Saon este aşezată în partea de nord a comunei Niculiţel, pe malul lacului Saon,
la o distanţa de 17 km de Isaccea şi 3 km faţă de DN 22, Tulcea-Măcin. A luat fiinţă în anul 1846. În
anul 1881 monarhii construiesc actuala bisericuţă cu hramul „ ”.
Amplasamentele, biserica mare şi cea mică, clopotniţa, trapeza, picturile şi icoanele din interior
constituie pentru vizitator un moment de pioasă reculegere creştinească.

MÂNĂSTIREA SAON

Intrarea Maicii Domnului



BISERICA SFÂNTUL ATANASIE

Biserica Sfântul Atanasie, monument istoric de
excep ie, este construitã în sec. XIII-XIV poartã
amprenta artei bizantine.

Este folositã i în prezent ca lãca de închinãciune.

ţ şi
Din acest punct de vedere

este unică în România.
ş ş



MÂNĂSTIREA CELIC-DERE

Mânăstirea Celic-Dere datează din secolul al XVIII-lea.
Câţiva călugări ardeleni, reîntorşi după zece ani petrecuţi la şfântul Munte Athos, se

stabilesc în acestă poieniţă, pe o veche vatră monahicească, şi construiesc o bisericuţă din bârne
de lemn precum şi câteva chilii pentru locuit. În urma unei nefericite intâmplări schitul a fost distrus
într-un incendiu. În locul său, călugării, sub îndrumarea arhimandriţilor Dosoftei Chihău şiAtanasie
Lisivencov, au construit, în anul 1840, o bisericuţă cu chilii aşezate în formă de patrulater.
Aşezământul monahal era amplasat pe valea pârâiaşului Celic-Dere şi a fost ridicat cu aprobarea
Mitropolitului grec Dionisie din Tulcea şi a sultanului Abdul Medgid de la Constantinopol. Numele
mânăstirii a fost luat de la cel al pârâiaşului, Celic-Dere, care în limba turcă înseamnă „pârâu de
oţel”, denumit astfel deoarece în albia sa au fost descoperite arme datând din epoci îndepărtate.

În anul 1845 mănăstirea de călugări Celic-Dere s-a transformat în mânăstire de călugăriţe,
monahii fiind strămutaţi lângă balta Saon unde îşi construiesc o altă bisericuţa şi câteva chilii.

Vechea biserică nu a rezistat decăt 60 de ani, din cauza umidităţii excesive şi a infiltrării
apelor ce veneau în urma ploilor de pe versanţii dealurilor învecinate. Astfel, în anul 1901, se pune
temelia actualei biserici cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi se construieşte biserica de la
subsol. Iniţial, aceasta a avut destinaţia de gropniţă, însă mai târziu, întrucât biserica de la etaj nu
avea sistem de încălzire, gropniţa a fost transformată în biserică de iarnă, cu hramul “Izvorul
Tămăduirii” şi în ea s-a slujit din 1932 până în anul 1954.

Dintre obiectele importante şi cu valoare istorică, artistică şi documentară merită a fi
menţionate : 27 documente scrise în limbile turcă, arabă şi persană, Biblia lui Şerban Cantacuzino -
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- datând din anul 1688, Epitaful Mãntuitorului - brodat în anul 1865 de Maica Antonia, Icoana maicii
Domnului - pictatã pe lemn în anul 1600, broderii artistice, mitrã de arhimandrit, brâu i benderni ã,
crucifixuri sculptate - din secolul al XIX-lea, unele încrustate cu pietre pre ioase, manuscrise i
tipãrituri - de la 1696 pânã în 1898, icoana „Adam si Eva în Rai” - pictatã în prima jumãtate a
secolului al XVIII-lea i alte icoane din secolele XVIII - XIX.
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VIILE DIN ZONA ISACCEA-NICULIŢEL

Viile din zona Isaccea - Niculi el sunt cunoscute din vremuri strãvechi. Degustãrile de vinuri
specifice zonei (Aligote, Riesling, Feteascã, vinuri ro ii etc.) se fac în cadrul S.C. Sarica - Niculi el,
unde se poate vizita i micro-muzeul cu specific, amplasat la centrul administrativ de la Ferma
Sarica.
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CASTRUL ROMAN

Ocuparea Dobrogei de nord, pe la anul 28 î.Chr. a pus în fa a romanilor problema fortificãrii
limes-ului dunãrean în scopul de a face fa ã atacurilor neamurilor barbare i ale dacilor liberi.

Nu se poate încã preciza din ce perioada dateazã castrul roman aflat în punctul numit de
localnici „ ”, la cca 3 km de centrul localitã ii Niculi el. Se pare cã cetatea de la Niculi el fãcea
parte din sistemul de ap rare (Tulcea) i (Isaccea).

Tot aici, pe dealul „ ”, s-a descoperit o bisericu ã cu plan treflat (cât i un val de
pãmânt învecinat), prima de acest fel din arã.

Una din cele patru (ferme), de la Niculi el, s-a descoperit amplasatã în
partea nordicã a unui platou pe care se afla a ezarea vicanã din epoca romanitã ii timpurii, o
construc ie rectangularã, orientatã exact pe axul unui drum antic flancat de movilele ridicate de
popula ia romanã din a ezarea din apropiere. de la Niculi el (pagus) prezintã o concep ie
arhitecturalã specificã fermelor italice, eviden iind simplitatea i strictul necesar. Cercetãrile au
stabilit o fazã de reconstruc ie la sf. Sec. II d.Chr, i douã distrugeri. Dupã a doua distrugere,
probabil invaziei go ilor condu i de Kniva, nu se mai reia locuirea în ferma respectivã.
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Cetã uia
Aegysus Noviodunum

Cetã uia

villae villa rustica
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Primãria Isaccea

Casa de Culturã Isaccea

Grupul colar „C. Brãtescu”

Biblioteca Orã eneascã

Biserica „Sf. Gheorghe”

Str. 1 Decembrie, nr. 1 Tel. 0240-540.112;
Tel / fax 0240-540.716

Site: http//isaccea.romclub.ro
E-mail:

Primar: ing. Ilie Petre

Str. 1 Decembrie, nr. 31; Tel / fax 0240-506.404
E-mail:

Persoanã de contact : Stelian Mihail (director)
Mobil: 0723.159.507

Str. 1 Decembrie, nr. 91 Tel. 0240-540.301, 540.509
Persoanã de contact: Gãteje Gheorghe (director)

Servicii: învã ãmânt, cazare internat (aprox. 50 locuri)

Str. Mircea-Vodã, nr. 16, Tel. 0240-540.758
Persoan de contact: Paraschiva Petcu (bibliotecar)

Str. Vlad epe , nr. 2, Tel. 0240 - 540.581
Preot: Nadoleanu Gheorghe

primaria-isaccea@yahoo.com
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casaculturaisaccea@yahoo.com

Biserica „Sf. Voievozi”

Biserica ortodox de rit vechi

Biserica Cre tinã Baptistã

Poli ia Isaccea

C.E.C.

Cooperativa de credit „Delta COOP Tulcea”
Agen ia Isaccea

Str. Curentului, nr.1, Tel. 0240-540.675
Preot: Mocanu Costel

Str. M. Kog lniceanu, nr.3
Preot Chelaru Iacov

Str. Nufãrului, nr. 2, Tel. 0240-540.680
Pastor: Dordea Adrian

Str. Dâmbovi ei, nr.4, Tel. 0240-540.444

Str. Vidin, bl. 60 (parter), Tel. 240-540.359
Persoan de contact: Dumitra Florea

Str. Mircea-Vodã, nr.10, bl. 85 (parter)
Tel. 0240-540.098

Persoanã de contact: Elena Dascãlu
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Po ta

Administra ia Finan elor Publice
Trezoreria ISACCEA

Bancomat „Raiffeissen”

Loteria Rom n RA Agen ia nr. 36-17

Cabinet medical MG

Cabinet medical MG

Cabinet medical stomatologic
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Str. 1 Decembrie, nr.3, Tel. 0240-540.300
Persoan de contact: Ioan Nedu (diriginte)

Str. 1 Decembrie, nr. 29, Tel. 0240-540.068; 540.220
Persoane de contact: - Apostol Stere ( ef administra ie)

- Fleseru Lilica ( ef serviciu)

Str. 1 Decembrie, nr. 1

Str. Mircea-Vodã, nr.10, Tel.0240-540.115
Persoan de contact - Mariana Tudor

Str. N. Grigorescu, nr. 3,Tel. 0240-540.555
Persoan de contact - dr. Magdalena erban

Str. N. Grigorescu, nr. 3, Tel. 0240-540.161
Persoan de contact - dr. Iulian Ciuc

Str. N. Grigorescu, nr. 3, Tel. 0723-893.084
Persoan de contact - dr. George Cosma
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Cabinet medical MG

Cabinet asistente medicale comunitare

Spitalul sanatorial Tichilesti

SC MELISSA FARM SRL

SC. Farmacia 30 AF

Cabinet medical veterinar

Benzinãria SC. US OIL SRL

Str. Victoriei, nr. 6, Tel. 0723-610.944
Persoan de contact - dr. Dinu Rãdulescu

Str. 1 Decembrie, nr.1, Tel. 0748-477.740; 0748-426.934
Persoane de contact - Geta Sigui i Lucica Danti

Tel. 0240-540.339; 540.340
Persoan de contact - dr. Rãzvan Vasiliu

Str. Vidin, nr.3, bl.32 (parter), Tel. 0240-540.186
(Program: Luni - Vineri 8,00 - 20,00

Sâmb t - Duminic 8,00 - 12,00)
Persoan de contact - farmacist Gabriela tefan

Str. 1 Decembrie, nr. 33, Tel. 0240-540.228
(Program : 8 -12 ; 16 -19)

Persoan de contact : Gheorghe Pavel

Str. Eroilor, nr.1, Tel.0240-540.303
Persoan de contact - dr. Naim Halil

Str. D. Gherea, nr.1
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PECO SNP PETROM SA

SC USAGRA SRL

Cooperativa de consum (Braserie)

DISCO „FUN CLUB”
HOTEL SC. „PESCARUL DELTEI” SRL

Coaforul „SC. YVA BEAUTY SRL”

Str. N. Grigorescu, nr.11, Tel. 0240-540.140; 0741-
314.577

(Program zilnic : 8,00 - 14,00; 16,00 - 18,00)
Persoan de contact - Jenicã Curcã

Str. 1 Decembrie, nr. 41, Tel. 0240-540.619; 540.773;
0743-095.565

Ofer mas i cazare pentru 12 persoane

Str. 1 Decembrie, nr. 16, Tel. 0240-540.307
Ofer zilnic mas pentru 80 persoane

(Program zilnic: 9,00 - 13,00; 16,00 - 24,00)

Str. 1 Decembrie, nr.1, Tel. 0741-009.740
Capacitate de deservire: 60 persoane

(Program : Luni - Joi: 9,00 - 01,00
Vineri - Sâmb t 10,00 - 02,00

Duminic 10,00 -18,00)

Str. Mircea-Vodã, nr.16, Tel. 0240-540.064; 0740-077.419
(Program: Mar i - Vineri: 11,00 - 19,00;

Sâmbãtã 8,00 - 16,00)
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Piscicola SA - Sat Revãrsarea
Tel. 0240-540.700 ; 0746-888.394

Asigurã zilnic, masã i cazare pentru max.20
persoane.

Program de agrement (plimb ri cu bãrcile,
pescuit).

Oferã vizitatorilor un cadru natural mirific, unde
flora i fauna de baltã creazã permanent imagini

unice.
Persoan de contact - Valentin Drãgan
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Recomandãri sugestii de cşi ălătorie

* Nu cãlãtoriti fãrã o trusã medicalã de prim ajutor;

* Dacã cutreiera i pãdurile de pe Culmea Pricopanului, mai ales la „Cruce”, e bine sã ave i în
trusa medicalã i un ser antiviperic;

* În zilele fierbin i, îmbrãca i-vã adecvat, cu îmbrãc minte u oarã, deschisã la culoare, sã nu vã
lipseascã pãlãria i ochelarii de soare;

* dacã dori i sã mergeti la pescuit, lua i legãtura cu Primãria i Poli ia de Frontierã, pentru a intra
în posesia permisului i a regulamentului de practicare a pescuitului sportiv, cât i de închiriere a
locului de campare;

* O vizitã la atelierul pictorului Cicerone Ciobanu, de talie interna ionalã, vã va încânta i ochiul i
sufletul în egalã m surã. Aici ve i recunoaste unul dintre cei mai înzestrati pictori ai unei genera ii
dãruite din bel ug cu harul picturii;

* O searã literarã în compania poetului Marian Dopcea vã dã posibilitatea cuno terii unei
persoane deosebite, bogatã spiritual, gata sã ofere informa ii din cele mai diverse domenii;

* O searã traditionalã, cu produse culinare specifice locului, va întipãri în memoria dumneavostrã
o amintire ineditã.
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Ghidul a apãrut urmare a activitã ii grupului de ini iativã din cadrul proiectului

Tehnoredactare : Varvara Teliceanu
Foto : Stelian Mihail

Mul umim pentru sprijinul acordat
Institutului de Cercet ri Eco-Muzeale Tulcea
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„Cetã eanul n primul rând”

Sprijin financiar : PRIM RIA ISACCEA
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CCIsaccea

Aşezământ de cultură


