
DICŢIONARUL LOCALITĂŢILOR 
JUDEŢULUI TULCEA 

 
 
 
AGIGHIOL 
Alte denumiri: Aci-göl în 1600, pe harta lui Evlia Celebi; Hadji Ghenli, în 1849, 

în informaţiile agentului polon Korsak; Hagighiol, în 1851, în lucrarea lui I. Ionescu de la 
Brad 

 
Sat component al comunei Valea Nucarilor, este situat la 18 km SE de municipiul 

Tulcea şi 5 km V de centrul de comună, la poalele Dealului Pietros (206 m), într-o regiune de 
câmpie joasă, care mărgineşte la N lacul Razim. Valea pârâului Tulcea, care-l străbate, îl 
împarte în două părţi aproape egale. Vatra satului are o formă neregulată, cu o dispunere 
haotică a străzilor. Până în 1900 a fost reşedinţă de comună, având în componenţă şi satul 
Sabangia. 

Accesul este posibil dinspre municipiul Tulcea, pe drumul care duce spre estul 
peninsulei Dunavăţ, sau dinspre Babadag, urmând drumul care trece prin satul Zebil (circa 25 
km). 

În apropierea localităţii, în 1931 s-a descoperit un tezaur getic, într-un mormânt 
princiar, conţinând piese de podoabă şi armurărie din argint şi aur, care a devenit celebru. 

Mormântul din sec. IV î.Hr., atribuit unui reprezentant al aristocraţiei getice, este 
contemporan cu tezaurele descoperite în alte părţi ale Dobrogei (Mangalia, 2 Mai) sau ale 
ţării (Poiana Coţofeneşti, Băiceni - Cucuteni). Complexul funerar de la Agighiol ocupa un 
areal cu un diametru de 32 m, avea o înălţime de 2 m, formă boltită şi cuprindea trei încăperi. 
Camera princiară, în care se afla mormântul propriu-zis, adăpostea piese din argint sau argint 
aurit, între care un coif, cnemide (jambiere), cinci vase din argint şi alte obiecte din bronz şi 
fier. O a doua încăpere conţinea obiecte ce au aparţinut unei femei, iar cea de-a treia, piesele 
de harnaşament a trei cai, sacrificaţi probabil la moartea căpeteniei. 

 

 
Piesă din tezaurul de la Agighiol 

(sursa: Internet) 
 

Satul Agighiol apare menţionat în diverse documente, începând cu 1600 (E. 
Celebi), continuând apoi cu ştirile agentului polon Korsak (1849) şi pe numeroase hărţi din 
sec. XVII-XVIII. La începutul sec. XVIII era locuit de turci şi e posibil ca tot ei să-l fi 
întemeiat, anterior sec. XVII, pe locul unei foste aşezări geto-dacice sau într-un areal de 
locuire geto-dacică important. După războiul ruso-turc din 1828-29 turcii au părăsit  în mare 
parte satul, astfel că în 1849, Korsak mai număra aici doar 15 case, locuite de turci şi români. 



A urmat o rapidă populare a localităţii cu români, dintre care 213 familii de transilvăneni, 
paralel cu plecarea turcilor, astfel încât în 1850 toată populaţia era românească. 

În 1872 locuitorii au ridicat o şcoală şi o primărie, prima biserică fiind înălţată în 
1858, iar şcoala nouă, în 1879. Interesul românilor pentru instruire era mare, ceea ce a făcut 
ca în 1928 să existe o bibliotecă şcolară, dotată cu 563 volume. În 1898 (dicţionarul 
Lahovari) se semnalează existenţa unei şcoli de fete şi a uneia de băieţi, cu câte un învăţător, 
fiecare având o zestre de câte 10 ha de pământ, la fel ca şi biserica cu hramul Sfinţii 
Voievozi, încadrată cu un preot şi un cântăreţ. În aceeaşi sursă, numărul locuitorilor era de 
1576, din care cei mai numeroşi erau  românii (1234) şi  bulgarii (334). 

Populaţia a cunoscut următoarea evoluţie: 1465 locuitori în 1900, 2091 în 1912, 
2186 în 1930, 1935 în 1948, 2492 în 1956, 2775 în 1966, 2467 în 1977, 1830 în 1992 şi 1865 
în 2002. Se poate observa o tendinţă de scădere numerică după 1966, cauzată iniţial de 
migraţia sat-oraş, iar în prezent de procesul de îmbătrânire şi scădere a natalităţii, precum şi 
migraţiile în străinătate. În anul 2002 peste 99% din populaţia localităţii era de etnie română. 
 

 
Uliţă din sat (foto V. Leonov) 

 
Ocupaţia principală a locuitorilor este agricultura. Se cultivă cereale şi plante 

tehnice, cartofi, cândva existând aici o fermă specializată în cultura cartofului. Se cresc şi 
animale, mai ales cornute mari. În sat funcţionează două asociaţii agricole. Pescuitul este o 
îndeletnicire secundară, nu lipsită de importanţă. Ca dovadă, după anul 2000 au apărut 2 
ferme piscicole, care încearcă să pună pe picioare o activitate cândva rentabilă. Apropierea 
de oraş şi legăturile auto tot mai dese au favorizat dezvoltarea unei agriculturi axate pe 
satisfacerea pieţelor urbane cu legume şi zarzavaturi, sau produse lactate proaspete, activităţi 
care au creat prosperitate unei categorii însemnate de locuitori. 

O parte din complexul de creştere a bovinelor a fost repopulat cu animale, ceea ce 
constituie un început promiţător, existenţa posibilităţilor de irigare putând fi un alt atu 
important pentru dezvoltarea agriculturii. 

În Agighiol funcţionează o grădiniţă, într-un local modern, dat în folosinţă în 
2001, precum şi o şcoală cu clasele I-VIII, modernizată de curând, având în dotare o 
bibliotecă cu 2500 volume. 

Dispensarul medical este deservit de medicul din centrul de comună, locuitorii 
având la dispoziţie şi un punct farmaceutic. 

Reţeaua comercială, aflată într-un proces de dezvoltare şi diversificare, dispune de 
magazine mixte, chioşcuri alimentare şi baruri. Între celelalte dotări, trebuie amintite oficiul 
poştal şi biserica ortodoxă, slujită de un preot paroh. 

În apropierea satului se află unul din cele mai celebre puncte fosilifere de pe 
teritoriul României (Dealul Pietros), care adăposteşte faună de amoniţi de vârstă triasică 
mijlocie, descoperit în 1895 de savantul Gregoriu Ştefănescu şi declarat rezervaţie 
paleontologică (3 ha). 

Cu un minim de investiţii, cele două obiective (cel istoric şi cel paleontologic) ar 
putea deveni nişte atracţii turistice, în cadrul unui traseu extrem de interesant, care ar putea să 
mai cuprindă cetatea şi casa-muzeu de la Enisala sau obiectivele din Babadag. Până la o 
astfel de realizare, soluţia de dezvoltare a localităţii o constituie tot agricultura, deşi 
rezultatele acesteia sunt dependente de hazardurile climatice. Apropierea de municipiul 
Tulcea este un important atu de stabilitate şi o premisă de dezvoltare a satului  în viitor. 



Numele satului este de origine turcă (açi = amar; ghiol = lac) şi se traduce prin 
lacul amar, denumirea fiind luată de la lacul în care se varsă pârâul Tulcea, în fapt, un golf al 
lacului Razim care, datorită legăturii cu marea, are apa salmastră. 

 
 
ALBA 
Alte nume: Accadân ( corect Akkadân), până în 1923 
 
Sat component al comunei Izvoarele, este situat la 39 km SV de reşedinţa de judeţ 

şi circa 5 km de cea de comună, pe valea pârâului omonim, fiind străjuit de dealurile Caracuş 
şi Muchea Lungă, acoperite de pădure, din unitatea morfologică a Podişului Niculiţel. 

Vatra satului are forma unui pentagon, este de tip adunat, cu o textură neregulată. 
În Alba se ajunge fie dinspre drumul Tulcea-Măcin, fie Tulcea-Galaţi, în ambele 

cazuri urmându-se un drum secundar, care porneşte spre Niculiţel, dintr-o intersecţie situată 
la poalele nordice ale dealului Consul. Traseul dinspre Niculiţel este foarte  pitoresc, motiv 
pentru care el poate constitui o atracţie turistică. 

Satul a fost locuit de cerchezi şi turci (sec. XIX), apoi de românii veniţi din 
Moldova. În 1896 structura etnică a celor 370 locuitori arăta astfel: români, greci şi turci, 
exprimând ponderea fiecărei etnii la momentul respectiv. În 1904 satul încă mai avea o 
geamie, deservită de un imam, semn că etnicii turci nu părăsiseră încă localitatea. Înlocuirea 
lor s-a produs după acea dată, dovadă fiind faptul că în 1906 s-a construit şcoala iar în 1918 
biserica ortodoxă. 

Populaţia satului a evoluat astfel: 392 locuitori în 1900, 615 în 1912, 662 în 1930, 
592 în 1948, 702 în 1956, 573 în 1966, 487 în 1977, 361 în 1992 şi 304 în 2002. Dacă în 
numai 12 ani (între 1900-1912) populaţia a crescut cu peste 200 locuitori, după 1956, anul de 
apogeu, se constată o descreştere continuă, fără perspective de redresare în viitor. 

 

 
Satul Alba văzut dinspre Dl. Consul (foto V. Leonov) 

 
Până în 1980 Alba era unul din puţinele sate dobrogene în care se mai practica 

vechiul meşteşug al olăritului, care a dispărut între timp. Astăzi principala ocupaţie este 
agricultura, o agricultură mixtă, în care viţa-de-vie pare să dea un randament mai bun, în 
condiţiile climatice nu tocmai favorabile. Este şi motivul pentru care tinerii părăsesc 
localitatea, orientându-se spre zone mai favorabile sau cu un standard de viaţă mai ridicat. Se 
cresc şi animale (porcine, cornute mari şi mici, albine), mai ales în gospodăriile populaţiei, 
neexistând forme asociative, organizate. 

În sat funcţionează o grupă de grădiniţă şi o şcoală cu clasele I-IV. Singura dotare 
a satului este magazinul mixt. 

Casa de rugăciuni, care ţine loc de biserică ortodoxă, este slujită de un preot din 
Niculiţel. 

Situat pe o arteră secundară de circulaţie şi având în agricultură singura activitate 
economică şi sursă de venituri, satul Alba nu are perspective imediate de redresare şi e 
posibil ca nu peste foarte mult timp să fie dezafectat sau să se menţină la nivelul unui cătun 
modest. 

Vechiul nume al localităţii, Accadân, este turcesc şi înseamnă femeia albă sau 
femeia curată (ak = alb, curat; kadân = femeie). Numele de astăzi a fost atribuit în cuplu cu 



cel al satului Iulia, din aceeaşi comună, coincidenţă fiind faptul că l-am putea considera şi o 
traducere a numelui turcesc, deşi alte raţiuni au fost luate în calcul la rebotezarea sa în 1923. 

 
 
ALTÂN TEPE 
 
Sat component al comunei Stejaru, este aşezat la 3 km NE de centrul de comună, 

la poalele dealului cu acelaşi nume (319 m), din Podişul Casimcei. La el se ajunge urmând 
drumul judeţean dinspre Două Cantoane spre Topolog sau spre Beidaud şi Casimcea, o 
deviere spre N pornind cu circa 2 km înainte de a ajunge în centrul de comună, locul fiind 
marcat de un stejar izolat. 

Este una din cele mai tinere localităţi ale judeţului Tulcea, apărută pe lângă 
colonia muncitorească înfiinţată pentru exploatarea piritelor cuprifere, în 1926, care a atras 
locuitorii din satele din jur, dar şi din alte regiuni ale ţării. 

În jurul anului 1897 au demarat prospecţiunile geologice în zonă, lucrări conduse 
de inginerul Radu Pascu. Cu siguranţă, una din cauzele care au generat aceste lucrări a fost şi 
denumirea dată de turci dealului care străjuieşte localitatea. Lucrările la primul puţ de foraj, 
începute de inginerul amintit, au fost continuate de firma E. Wolff. Un al doilea puţ a fost 
forat până în 1916, apoi un al treilea. La începutul primului război mondial mina a trecut în 
patrimoniul statului, care utiliza minereul de cupru pentru obţinerea acidului sulfuric. 

Ocupaţia germană a contribuit la amplificarea lucrărilor la mină, fiind realizată cu 
această ocazie şi calea ferată care permitea transportul minereului către staţia Baia, de unde 
lua drumul Germaniei. Retragerea armatelor germane a însemnat părăsirea exploatării şi 
inundarea galeriilor. Începând cu 1926 mina a fost concesionată Creditului Minier, care o 
pune, practic, în valoare, apărând şi colonia muncitorească, ce a dat naştere unei noi localităţi 
pe harta judeţului. 

Vatra satului este de tip regulat, adunat, uliţele fiind paralele sau perpendiculare 
pe strada principală, pe care se găsesc cele câteva blocuri vechi, unele în stare de ruină şi 
clădirile administrative ale exploatării miniere, aflate într-o condiţie nu cu mult diferită. 

 

 
Imagine din Altân Tepe (foto A. Băisan) 

 
Populaţia a evoluat astfel: 148 locuitori în 1948, 437 în 1956, 629 în 1966, 587 în 

1977, 891 în 1992 şi 796 în 2002. Dacă cifra locuitorilor a crescut până în 1992, din acest 
moment ea a început şi va continua să scadă. Deşi mina era considerată una din cele mai 
rentabile la nivel de ţară, pe ramură, ea a fost în cele din urmă închisă. Spectrul închiderii ei 
şi şomajul (în ciuda declarării localităţii ”zonă defavorizată“) au dus la scăderea numărului 
de locuitori. 

 



 
Ruină (foto A. Băisan) 

 
În lipsa exploatării minereului de cupru, ocupaţiile principale se leagă creşterea 

ovinelor, cultura cerealelor neavând condiţii favorabile de dezvoltare datorită solurilor 
proaste şi superficiale, pretabile pentru păşunea sărăcăcioasă, tipică stepei dobrogene. 

Două mici abatoare, sateliţi ai unor societăţi de profil din Tulcea şi o secţie de 
îmbuteliat băuturi alcoolice completau cândva lista unităţilor de producţie, care ofereau loc 
de muncă pentru alte 25 de persoane. Şi acestea au fost dezefectate, ajungându-se la situaţia 
paradoxală ca muncitorii disponibilizaţi la vârste ”fragede“ să se întreţină pe ei şi familiile lor 
din ajutorul de şomaj, cei mai mulţi fiind pensionaţi, obişnuindu-se cu pensia înainte de a se 
obişnui cu munca ! 

Reţeaua comercială este alcătuită din magazin mixt, chioşcuri alimentare, un bar 
şi o brutărie. 

Satul dispune de oficiu poştal, cu centrală telefonică şi o biserică ortodoxă, slujită 
de preotul paroh din Stejaru. 

În peisajul dominat de construcţiile exploatării miniere, între care şi cantina, se 
detaşează prin aspect şi buna gospodărire şcoala cu clasele I-VIII şi SAM, care are şi un local 
în care funcţionează o grădiniţă. Şcoala dispune de o bibliotecă dotată cu 5000 de volume.  

Dispensarul uman este deservit de un medic şi un cadru cu pregătire medie. 
Turismul de sfârşit de săptămână ar putea fi o variantă de dezvoltare a localităţii, 

cu condiţia investiţiilor în spaţiile de cazare ale exploatării miniere sau în cabana 
concesionată de această unitate unui investitor particular. Zona în care este amplasată această 
cabană este deosebit de pitorească, oferind imagini superbe spre Podişul Babadagului. 

Numele satului provine de la cel al dealului la poalele căruia se află, în care 
piritele dau senzaţia strălucirii aurului, motiv pentru care turcii i-au spus Altân Tepe, adică 
dealul cu aur (alt = aur; tepe = deal). 

 
 
ATMAGEA 
 
Sat component al comunei Ciucurova, este amplasat la 7 km NV de centrul de 

comună, în apropierea obârşiei pârâului Ciucurova, fiind dominat de la distanţă de dealul 
Sacar I (402 m) din Podişul Babadagului, acoperit masiv cu păduri termofile. 

Este accesibil fie dinspre centrul de comună, situat pe drumul Tulcea-Hârşova, fie 
dinspre Horia, drumul din urmă fiind deosebit de pitoresc, mai ales când înfloresc teii şi zona 
este luată cu asalt de apicultori veniţi din toată ţara. 

Satul a fost fondat în jurul anului 1848 de un număr de aproximativ 60 de familii 
de saşi venite din Basarabia, sub conducerea lui Adam Kühn. Acesta a primit de la marele 
vizir Raşid Mustafa (1868) firman şi dreptul de a întemeia acolo aşezarea.  

Colonii germani poposiseră iniţial în Acpunar (Mircea Vodă), iar şederea lor în 
Atmagea nu a fost de prea lungă durată, deoarece după războiul Crimeei, tătarii şi cerchezii 
care au pătruns în Dobrogea i-au obligat să se îndrepte spre alte orizonturi. Cerchezii au 
devastat biserica germană, folosind materialul de construcţie pentru a ridica o geamie, în 
satul pe care l-au populat masiv (Slava Cercheză). 



 În 1896, Gr. Dănescu enunţa o cifră de 927 locuitori, în mare majoritate germani, 
iar în 1904 în sat funcţionau o grădiniţă, o şcoală (construită în 1883), o biserică protestantă 
(din 1866) şi o capelă baptistă (1870).  

În 1900 Atmagea era reşedinţă de comună, fără alte localităţi componente. 
Dicţionarul lui Lahovari, care folosea statistici din aceeaşi perioadă, dă o populaţie mult mai 
puţin numeroasă, formată din 450 germani, 7 români şi 5 evrei, dar face importante precizări 
privind dotarea satului: 67 pluguri, 4 maşini de secerat, 2 mori de apă şi una cu cai. Se 
înregistrau 60 vânturători de grăunţe, 3 fierari, un rotar, un tâmplar şi un cârciumar-băcan. 
După cum se poate observa, profilul ocupaţional era preponderent cerealier. 

Satul avea o grădiniţă germană şi o şcoală mixtă, ridicată în 1870 şi reparată în 
1883, cu un învăţător care preda câte o oră pe zi limba germană. În 1884 s-a construit o nouă 
şcoală mixtă germană (în 1893-94 avea 20 elevi), învăţătorul predând şi la cea românească. 
După ce la 9 august 1860 guvernatorul turc a permis germanilor să ridice biserică în sat, în 
1864 s-a terminat biserica protestantă (după Dănescu, în 1866) iar în 1870 o capelă baptistă, 
predicatorul fiind liderul baptist pentru judeţul Tulcea. 

Sursa invocată mai sus afirma că etnicii germani nu mai păstrau limba germană 
pură, nealterată, la fel ca şi religia, existând multe interferenţe cu limbile şi religiile cu care 
veniseră în contact. 

Populaţia a evoluat după cum urmează: 184 locuitori în 1900 (probabil 
majoritatea germanilor plecaseră, ori datele lui Dănescu sunt exagerate), 463 în 1912, 579 în 
1930, 662 în 1948, 795 în 1956, 665 în 1966, 412 în 1977, 185 în 1992 şi 220 în 2002, astăzi 
toţi fiind de etnie română. Brusca şi dramatica scădere a numărului de locuitori din ultimele 
decenii duce - inevitabil - la depopularea satului şi o iminentă dezafectare, datorită lipsei 
oricărei perspective de dezvoltare. 

Ocupaţia de bază a populaţiei este agricultura, care nu poate rezolva decât cel 
mult problema subzistenţei. Satul are o dotare extrem de modestă: un chioşc alimentar şi o 
agenţie poştală, alături de o biserică ortodoxă, slujită de preotul paroh din Ciucurova. 

Clădirea şcolii a fost recent reabilitată, ea adăpostind grupa de grădiniţă şi clasele 
simultane ale ciclului primar. 

 

 
Biserica satului mai aminteşte de etnicii 

germani care au ridicat-o (foto V. Leonov) 
 
În 1996 s-a propus spre ocrotire o zonă de 34,5 ha care corespunde vârfului Sacar 

I (Secaru), punctul culminant al subunităţii Podişul Atmagei, parte componentă a Podişului 
Babadag, rezervaţie care ocroteşte vegetaţia şi fauna specifice silvostepei dobrogene.  

Numele satului este de origine turcă. Unii cred că ar proveni de la cuvântul at, 
atribuit cailor iuţi dobrogeni (puţin plauzibil), cei mai mulţi consideră că ar proveni de la 
atma-ge, care înseamnă şoim, probabil de la numărul mare de păsări răpitoare care mai pot fi 
întâlnite şi astăzi în zonele de stâncării din apropierea satului. 

 
 



BABADAG 
 

 
 
Oraş situat în nordul podişului căruia i-a dat numele, Babadagul ocupă o 

depresiune străjuită de prelungirile Dealului Roşu, spre NV, iar spre S şi SE de dealurile 
Dumbrava, Şermetul şi Coium Baba, cu înălţimi cuprinse între 200-250 m. Spre NE 
depresiunea se deschide larg către lacul Babadag şi complexul lagunar Razim-Sinoie. Spre N, 
dealurile sunt golaşe, lăsând să se vadă alcătuirea lor din loess. Cele care mărginesc spre S 
localitatea sunt acoperite la partea lor superioară de pădure, care conferă peisajului o imagine 
mai plăcută, reconfortantă. 

 

 
Simbol heraldic interbelic 

(sursa: Internet) 
 

Oraşul este străbătut de DN22 (E87) care leagă municipiile Tulcea şi Constanţa, 
precum şi de calea ferată Medgidia-Tulcea. Vatra  are tendinţa de răsfirare şi dezvoltare pe 
versanţi, unde în ultimii ani s-au ridicat case şi vile arătoase. Pârâul Tabana îl străbate pe 
direcţia V-E, adunând o serie de organisme torenţiale de pe versanţi. Deşi este un pârâu 
anemic, mai tot timpul secat, nu de puţine ori a produs necazuri locuitorilor, mai ales 
primăvara şi vara, când ploile torenţiale îl fac să iasă din matcă, inundând toate străzile din 
zona centrală. 

Pe fundul depresiunii, textura străzilor este destul de regulată, din centrul civic, 
ocupat de cartiere de blocuri, desprinzându-se în evantai străzi care se continuă cu drumuri ce 
duc spre Tulcea, Baia şi Enisala. Dacă pe versanţii de sub poala pădurii au apărut cartiere cu 
case care trădează bunăstare şi uneori bun gust, la intrarea dinspre Tulcea în oraş se află un 
cartier de rromi, cu case în diverse stadii de degradare sau construcţie, fiind zona cea mai 
inestetică a oraşului. 

Dovezile arheologice atestă existenţa omului din timpuri străvechi, fiind scoase la 
lumină urme ale unei aşezări întărite din sec. XI-VIII î.Hr., precum şi ale uneia romane (sec. 
II-IV d.Hr.), în punctele Tabia şi Toprachioi. 

Călătorul arab Ibn Batutah (1334-35) îl menţiona ca fiind o aşezare tătărască, 
căzută în stăpânirea turcilor după 1414. Oraşul este citat şi de alţi călători, în sec. XVII, între 
care Evlia Celebi şi palatinul Kulmie. 



 

 
Geamia Ali Gazi Paşa din Babadag (foto P. Şolcă) 

 
Celebi a vizitat în mai multe rânduri (1641, 1652, 1657, 1659, 1667) Babadagul, 

realizând descrieri care conţin informaţii valoroase despre mărime, aspect, locuitori şi 
ocupaţiile acestora. Într-o astfel de descriere aflăm că oraşul avea 3000 de clădiri cu un etaj, 
palate (seraiuri) înalte, cu două etaje, 4 geamii, 11 schituri (techele) şi mai multe case de 
rugăciune, 3 seminarii, 20 de şcoli, 8 hanuri, 3 băi publice şi vreo 70 particulare. 

Comerţul era asigurat de numeroase cafenele şi prăvălii, în majoritate româneşti, 
în care se puteau cumpăra mărfuri diverse, de la stofe la arcuri şi săgeţi. Meşteşugurile erau 
practicate de armurieri, cizmari, croitori, şelari şi giuvaergii. 

Pe perioada stăpânirii turceşti oraşul a căpătat o importanţă deosebită, fiind  - 
practic - cel mai important oraş din Dobrogea, centru administrativ, religios, dar mai ales 
garnizoană militară care, după unele estimări, în momentul de apogeu, număra 100000 de 
locuitori. Oraşul avea o poziţie strategică deosebită şi de aici circulau poştalioane pe 
principalele drumuri dobrogene, adică spre Tulcea, Isaccea şi Măcin. Rolul administrativ şi l-
a păstrat chiar şi după părăsirea Dobrogei de către turci, în 1900 Babadagul fiind centru de 
plasă care avea în subordine 24 de comune. 

Legenda ni-l prezintă drept fondator modern pe Baba Sarî Saltîk Dede, cel care în 
1262-63 a colonizat aici un număr de 10-12000 de turci, fondând viitoarea garnizoană 
militară.  Colonia s-a mutat în Crimeea după numai doi ani, dar după moartea unuia din 
pretendenţii la tronul sultanilor selgiucizi, Izzeddin Kaykavus, survenită în 1278, a revenit la 
Babadag. Sarî Saltîk Dede a murit la 17 mai 1304, după care o parte din cei care-l însoţiseră 
s-au reîntors în Anatolia, puţini rămânând să locuiască la poalele dealurilor împădurite ale 
Babadagului. 

O altă ipoteză afirmă că Saltîk Dede, considerat un fel de sfânt musulman, ar fi 
ordonat ca la moartea lui trupul să-i fie secţionat şi îngropat în şapte locuri diferite de la 
extremitatea vestică a imperiului bizantin, aflat la apusul existenţei sale, pentru a motiva 
colonizarea şi stăpânirea unor locuri de pelerinaj pentru musulmani, al căror imperiu era în 
plină expansiune. După alte păreri, s-au realizat mai multe morminte despre care s-a lansat 
ideea că ar fi ale lui, de teama ca mormântul real să nu fie profanat. 

 

 
Complexul religios musulman (foto V. Leonov) 

 



Dicţionarul Lahovari prezenta următoarea situaţie a populaţiei, la sfârşitul 
veacului al XIX-lea: 1088 bulgari, 668 turci, 590 români, 219 armeni, 207 evrei, 72 ţigani, 69 
tătari, 47 ruşi, 19 greci şi 17 germani. Structura confesională înregistra 1744 ortodocşi, 905 
mahomedani, 219 armeni, 205 mozaici, 17 luterani şi 5 catolici. 

Existau două şcoli primare, de băieţi şi de fete, fiecare cu câte doi institutori, 
respectiv institutoare, 3 biserici ortodoxe, 3 geamii şi o sinagogă, telegraf şi un spital. 
Ocupaţiile principale erau agricultura şi creşterea vitelor, industria fiind ca şi inexistentă. 

În 1928, I. Simionescu făcea o interesantă descriere a oraşului care, pe bună 
dreptate, avea să capete în timp denumirea de ”Sinaia Dobrogei“, datorită poziţiei sale 
pitoreşti: Babadagul este orăşelul cel mai pitoresc din interiorul Dobrogei. Înconjurat de 
dealuri împădurite ori acoperite cu puţintele vii, stă liniştit, cu casele înşirate de-a lungul 
şoselei ce-l străbate de la un capăt la altul. 

Încă nu s-a scuturat cu totul de haina-i veche, când Paşa din Babadag, a tot 
puternic, îşi avea aici reşedinţa. Pe aici treceau călătorii străini de-şi luau hârtiile pentru 
uşurinţa drumurilor. Din el supraveghea toată Moldova, până dincolo de Nistru. 

Se mai râdică încă svelt minaretul de piatră, înalt cât un far, pus în colţul 
geamiei spaţioase, lângă ea curge din belşug cişmeaua în care îşi spălau mâinile 
credincioşii de demult şi drumeţii ce veneau să se închine la mormântul unui sfânt 
mahomedan, îngropat în Babadag. 

Printre vechile căsuţe cu acoperişul de ţiglă, tot mai puţine, se văd şi azi clădiri 
cu două rânduri. Mai ales de când la Babadag se termină ramura de drum de fier, care 
trebuia încă demult să fie continuată până la Tulcea, orăşelul tihnit de la mijlocul 
veacului al 19-lea, începe să se mai învioreze. 

Se vede treaba că evenimentele istorice la care oraşul a fost martor au adus mari 
distrugeri, multe din seraiurile, clădirile şi construcţiile de cult pe care le descria Celebi fiind 
dispărute la vremea când savantul vizita Dobrogea. 

Faţă de acel moment, Babadagul a suferit numeroase prefaceri, încât dacă n-ar fi 
geamia din centrul oraşului şi ţigăncile în şalvari turceşti, aproape că nu ai bănui trecutul plin 
de măreţie prin care a dominat celelalte aşezări dobrogene. 

Chiar dacă blocurile din centru nu se remarcă printr-o estetică deosebită, fiind 
blocuri ca oricare altele, ceea ce s-a ridicat după 1990 arată frumos, iar cadrul natural în care 
se dezvoltă oraşul nu şi-a ştirbit încă din frumuseţea şi pitorescul descris de I. Simionescu, 
chiar dacă ici-acolo se înalţă clădiri care altădată însemnau activitate economică şi bunăstare 
pentru locuitorii oraşului, astăzi fiind simple schelete care se degradează continuu. 

În ultimul secol populaţia Babadagului a cunoscut următoarea evoluţie:  
       locuitori în 1900,  în 1912, 4607 în 1930,  în 1948,   în 1956, 7343 în 1966, 

8541 în 1977, 10437 în 1992 şi 10037 în 2002. În această ultimă cifră, alături de români, se 
mai înregistrează 1227 turci, cei mai mulţi dintre ei fiind de fapt rromi, care au adoptat portul 
vechi turcesc, uneori şi limba sau religia musulmană. 

Înainte de 1989 Babadagul avea un profil economic destul de complex, în care 
predomina industria uşoară şi alimentară. Se construise o fabrică de zahăr (gest neinspirat, 
astăzi acea fabrică fiind o ruină în stare de „conservare“), exista un complex de creştere a 
păsărilor şi un abator pentru valorificarea acestora, funcţiona o secţie de prelucrare a 
lemnului, profilată pe mobilier şcolar, o moară şi o fabrică de pâine, un centru de vinificaţie 
şi altele. 

Din toate acestea au mai supravieţuit doar fabrica de pâine, o presă de ulei, un 
gater şi o secţie de prelucrare a lemnului precum şi un miniabator şi o secţie de prelucrare a 
cărnii. În Babadag funcţionează mai multe societăţi de construcţii precum şi numeroase 
ateliere meşteşugăreşti şi de prestări de servicii. 

Reţeaua comercială este reprezentată de mai multe restaurante şi baruri, magazine 
alimentare, chioşcuri, magazine mixte şi specializate, 2 pieţe agroalimentare, librării, 
cofetărie, alte unităţi fiind pe cale să se deschidă. 

Hotelul Dumbrava cu 40 de locuri, bar şi restaurant, ar putea oferi turiştilor 
posibilitatea de a petrece câteva zile în oraş. Lui i se adaugă popasul turistic Doi Iepuraşi, 
recent modernizat, precum şi tabăra şcolară Căprioara, cu 200 de locuri, amplasată sub poala 
pădurii, lângă o fostă tabără de sculptură în aer liber. 

Casa de cultură, dotată cu bibliotecă şi cinematograful oferă puţine atracţii 
locuitorilor, televiziunea prin cablu fiind mult mai apreciată. 



Dotarea sanitară este bună şi presupune un spital orăşenesc, câteva cabinete 
medicale particulare, 4 farmacii, un azil de bătrâni, un cămin pentru copiii cu deficienţe şi un 
spital de neuropsihiatrie. 

În Babadag s-a dat recent în folosinţă un modern palat de justiţie, oficiul poştal a 
fost modernizat, extins şi dotat cu centrală telefonică digitală. 

Între celelalte dotări mai reţinem o moară, depozitele pentru materiale de 
construcţii, ateliere de prestări servicii, două staţii de benzină, geamia şi bisericile ortodoxe, 
precum şi existenţa unei unităţi militare. 

Învăţământul dispune de 3 grădiniţe, 3 şcoli cu clasele I-VIII şi un grup şcolar, la 
care mai putem adăuga şi un club al elevilor şi copiilor. 

Turistul ajuns în oraş nu are de ce regreta, pentru că acesta dispune de câteva 
obiective de mare atracţie. Chiar în centrul oraşului te întâmpină geamia Ali Gazi Paşa, 
ridicată la începutul sec. XVI de un general din armata turcă, numele lui fiind purtat astăzi de 
ctitoria pe care a lăsat-o credincioşilor musulmani, singura care a înfruntat timpurile, 
păstrându-se până astăzi. Recent renovată, ea impresionează prin zidurile sale de piatră, 
interiorul masiv, cu tavanul lambrisat în formă de raze de soare, cu cafasul din lemn în care 
se aşează femeile şi covorul parcelat, pentru a indica poziţia fiecărui credincios. 

La intrare era un izvor cu apă limpede şi bună, unde credincioşii se spălau pe 
mâini înainte de a intra la rugăciune. De câtva timp izvorul a secat, probabil datorită 
prăbuşirii sistemului de alimentare, ingenios realizat de către turci, cu mai multe bazine de 
captare şi conducte de scurgere. 

În curtea geamiei, lângă eleganta casă a imamului, se află monumentul ctitorului, 
un mausoleu sobru, cu cupola ce aminteşte de construcţiile similare din Samarkand sau 
Buhara şi toată Asia Centrală, în mijlocul singurei încăperi fiind sarcofagul lui Ali Gazi Paşa. 
Mausoleul se integrează ansamblului arhitectural, fiind realizat din acelaşi material (calcar 
gălbui), rezultând un grup armonios de clădiri şi totodată impunător. 

Un alt obiectiv turistic poate fi presupusul mormânt al lui Baba Sarî Saltîk Dede, 
aflat pe strada Măcin, nu departe de geamie. Se presupune că adăposteşte rămăşiţele lumeşti 
ale sfântului musulman care a solicitat împăratului bizantin Mihai al VIII-lea Paleologul 
dreptul să se aşeze în imperiul său, luând cu sine o mică armată, cu care să apere graniţele 
imperiului, în zona gurilor Dunării. 

 

 
Casa Panaghia (sursa: Internet) 

 
După aceasta, turistul poate vizita expoziţia de artă orientală deschisă în Casa 

Panaghia (recent renovată şi ea), clădire mai veche decât geamia, care a servit -se pare - drept 
casă de rugăciuni. Expoziţia cuprinde obiecte cu caracter laic sau de cult, minunate covoare 
ţesute în ateliere celebre din Asia Centrală, broderii, caşmiruri, cusături cu fir de aur, lucrări 
de sidef, vase de aramă, mobilier şi armurărie. 

 



 
Pădurea Babadag toamna (foto V. Leonov) 

 
Pentru cei care vor să se răcorească sub poala pădurii, lângă tabăra Căprioara pot 

admira o mică expoziţie de sculptură în aer liber, sau pot merge pe potecile pădurii, până la 
vârful Coium Baba sau la rezervaţia naturală Chiorum Tarla, din spatele popasului turistic 
de la Doi Iepuraşi, unde se ocroteşte o asociaţie de plante de tip balcano - ponto - taurice, 
care se mai întâlneşte doar în silvostepa premontană din Crimeea. Între cele 700 de specii 
ierboase şi lemnoase, se detaşează unele cu caracter de unicat pentru România, între care şi 
Sophora prodanii, adusă – se pare – de turci, pentru seminţele sale otrăvitoare, folosite la 
săgeţi. 

De asemenea, au mai fost puse sub protecţie şi alte câteva areale, între care mica 
pădurice de liliac sălbatic Valea Oilor (0,35 ha), Dealul Bujorului (50,8 ha), care ocroteşte 
bujorul de pădure (Paeonia peregrina var. romanica) şi pădurea Babadag-Codru (524,6 ha). 

În galeria personalităţilor pe care oraşul le-a dat ţării, remarcăm pe Gh. Iosif, 
doctor în ştiinţe economice, matematician şi cercetător, Liviu Movileanu, doctor în biofizică, 
Decebal Farini, doctor inginer în transporturi, graficianul şi caricaturistul Albert Poch, artista 
lirică Iulia Isaev şi actorul D. Pâslaru. 

Numele oraşului este turcesc şi provine de la cuvintele baba = tată şi daa (dagh) = 
munte. El s-ar traduce prin muntele tatălui sau după alţii prin tatăl munţilor. În ambele 
cazuri explicaţia porneşte de la dealurile împădurite care mărginesc spre sud oraşul, care vor 
fi impresionat pe primii colonişti turci poposiţi pe aceste meleaguri şi care au determinat 
atribuirea denumirii de Sinaia Dobrogei. 

Mai semnalăm şi ipoteza lui D. Vultureanu, care crede că numele actual ar 
proveni de la Mercle Baba, cuceritorul Ungariei, mort şi îngropat la Babadag, ipoteză 
nesusţinută de nici un document. 

 
 
BAIA 
Alte denumiri: Kara-göz, pe defterul din 1537; Üci-göz, până în 1840; 

Hamangia (Hamangi), între 1840-1929 
 
Sat-reşedinţă de comună aflat la circa 60 km S de municipiul Tulcea, este 

amplasat pe şoseaua Tulcea-Constanţa, într-o depresiune deschisă spre E, către lacul 
Ceamurlia, un golf al marelui lac Goloviţa. 

Vatra sa, de tip adunat, are o textură neregulată în partea mai veche (cea sudică) şi 
una mai ordonată spre N. Zona de câmpie joasă, situată la confluenţa pâraielor Ceamurlia şi 
Hamangia, este străjuită, de la distanţă, de dealurile Hamangia (106 m) în SV şi Ienicerilor 
(151 m) în N, dealuri golaşe, acoperite cu o vegetaţie de stepă, modificată prin cultivarea 
terenurilor agricole şi păşunat. Există tendinţa de dezvoltare tentaculară, de-a lungul 
principalelor drumuri ce pornesc din centrul satului, spre Panduru şi Două Cantoane. 

Pe lângă şoseaua amintită (E 87), care străbate satul de la nord la sud, Baia mai 
este străbătută şi de calea ferată Tulcea-Medgidia, staţia fiind cunoscută sub numele Baia 
Dobrogea. 



Urmele arheologice descoperite în vatra satului au dat numele celei mai vechi 
culturi materiale din Dobrogea (Hamangia), de peste 7500 de ani, adică din neoliticul 
timpuriu. În tot timpul stăpânirii otomane satul a fost locuit de turci, înlocuiţi după 1850-
1878 de bulgari care, la rândul lor, au fost înlocuiţi de români şi de aromânii din Cadrilater, 
după 1940. 

Tradiţia orală consideră ca fondatori ai satului pe trei păstori bulgari (Dumitru 
Exar, Cosguliu şi moş Stoiu Dimitrof) care şi-au construit colibele la poalele a trei movile, 
ceva mai la sud de vatra actuală a satului. 

În jurul anului 1896 satul era locuit de 451 persoane, aproape toţi fiind bulgari. 
Aceştia aveau 90 de pluguri, un elevator de vânturat şi 3 maşini de secerat, ceea ce presupune 
o activitate agricolă destul de intensă şi de modernă, pentru acele timpuri. Şcoala mixtă, 
ridicată în 1880 era frecventată de 79 elevi şi încadrată cu un învăţător, iar biserica (din 
1860) avea un preot şi doi cântăreţi, purtând hramul Adormirea Maicii Domnului. 

În ultimul secol, populaţia a evoluat astfel: 641 locuitori în 1900, 846 în 1912, 
1390 în 1930, 1835 în 1948, 2831 în 1956, 2762 în 1966, 3121 în 1977, 3090 în 1992 şi 2881 
în 2002. Astăzi predomină populaţia română, aromânii înregistraţi nedepăşind 70 de 
persoane. 

Ca şi în alte cazuri, se observă o scădere numerică a populaţiei, cauzată de 
migraţia dinspre sat spre oraş şi degradarea condiţiilor de viaţă. Cei care au plecat primii au 
fost aromânii, care s-au deplasat mai ales spre Constanţa. 

Cea mai mare parte a populaţiei este ocupată cu agricultura (cultura cerealelor şi a 
plantelor tehnice, creşterea ovinelor), o mică parte lucra la flotaţia de minereu cuprifer, care 
prelucra primar piritele exploatate la Altân Tepe (abandonată), sau în diverse alte servicii. 

 În sat funcţionează mai multe asociaţii agricole specializate în cultura mare, 
precum şi două complexe zootehnice, unul pentru porcine şi altul pentru berbecuţi. Alături de 
acestea, în gospodăriile cetăţenilor se cresc ovine atât pentru lapte cât şi pentru carne, fiind o 
modă recentă exportul de ovine spre Turcia şi ţările arabe. Pescuitul este practicat de un 
număr relativ mare de persoane, însă neorganizat şi de multe ori sub formă de braconaj. 
Semnalăm apariţia a trei turbine eoliene pe unul din dealurile de lângă intersecţia de drumuri 
numită Două Cantoane, trei instalaţii moderne, care reînnoadă o veche tradiţie dobrogeană, 
aceea a morilor de vânt, care împânzeau odată regiunea dintre Dunăre şi mare. 

Satul dispune de o grădiniţă şi o şcoală cu clasele I-VIII, având la dispoziţie 4 
corpuri de clădiri şi o bibliotecă ce numără 7500 de volume. Căminul cultural poate servi şi 
ca cinematograf, biblioteca comunală putând oferi cititorilor un număr de 9800 de volume. 

Reţeaua sanitară este compusă dintr-un dispensar uman şi o farmacie iar cea 
comercială cuprinde magazine mixte, numeroase chioşcuri alimentare, baruri, brutării şi 
restaurante. Celelalte dotări sunt oficiul poştal, două benzinării, moară, depozite de cereale şi 
un hotel cu 30 de locuri (Razelm), care de multă vreme este scos din circuitul turistic, fiind 
nefolosit. În sat există o biserică ortodoxă cu preot paroh, o casă de rugăciuni baptistă şi un 
centru de primire a copiilor proveniţi din familii cu probleme financiare. 

 

 
Una din instalaţiile eoliene de la Baia 



(sursa: Internet) 
 

 Satul Baia rămâne un pol de dezvoltare zonală, în ciuda scăderii uşoare a 
numărului de locuitori, el având reale perspective de dezvoltare. Modernizarea agriculturii şi 
o mai eficientă organizare a muncii ar putea fi soluţiile pentru viitor. În ultimii ani, ca un 
semn al prosperităţii unor locuitori, în Baia s-au construit numeroase case cochete, cu aspect 
de vilă modernă, care contrastează evident cu blocurile inestetice şi nefuncţionale construite 
în urmă cu 25-30 de ani. 

Toate numele purtate anterior de localitate au fost turceşti. Nu ştim cu precizie 
motivul pentru care au fost atribuite primele două: Kara-göz (ochiul negru) şi Iuci-göz (trei 
ochi), dar putem presupune că ele se refereau la ochiurile de apă care mărgineau satul, 
ocupând spaţii mai extinse decât în prezent. Cel de-al treilea, Hamangia, tradus prin băieşi, se 
presupune că a fost atribuit în momentul în care golful Ceamurlia ajungea până la marginea 
satului, oferind loc ideal de scăldat în zilele toride de vară. 

Numele actual îl traduce pe cel turcesc şi se potriveşte perfect cu staţia de flotare, 
care în alte părţi ale ţării poartă numele de baie. Poate această denumire nu a fost aleasă 
întâmplător, ştiut fiind faptul că în 1926 tocmai începea exploatarea cuprului la Altân Tepe, 
iar prelucrarea lui la Baia era legată de linia ferată care fusese adusă cu puţin timp înainte, 
până la Babadag. 

 
 
BALABANCEA 
Alte denumiri: Balabanchioi 
 
Sat component al comunei Hamcearca, este situat pe valea Taiţei, la circa 6 Km S 

de reşedinţa de comună şi la 45 km NV de municipiul Tulcea, într-o zonă altădată 
mlăştinoasă (amenajată prin realizarea acumulării lacustre Horia), străjuită spre NV de dealul 
Crapcea, din Munţii Măcinului. 

La finele veacului al XIX-lea era centru de comună, administrând şi satele 
Hamcearca, Căprioara, Floreşti, Nifon şi Taiţa, cel din urmă fiind situat lipit de Nifon, care la 
acea vreme purta numele Ţiganca. 

Accesul este posibil dinspre Horia, urmând un drum secundar care se desprinde 
din şoseaua Tulcea-Măcin. Satul are o structură a vetrei de tip adunat, cu o textură 
neregulată, incluzând multe suprafeţe cultivate în perimetrul construit. 

Se presupune că a fost întemeiat de către turci în sec. XVIII. După informaţiile 
învăţătorului Marin Ghirindac (citat de D. Şandru), satul ar fi fost fondat pe la 1820, de către 
ruşii fugiţi din ţara lor, în apropierea unui sat mai vechi, turcesc, care purta acelaşi nume, la 
rândul său aşezat pe ruinele unei aşezări romane (!?). Aceeaşi sursă afirmă că din vechiul sat 
turcesc nu mai rămăsese decât un cimitir, afirmaţie contrazisă de situaţia ce rezultă din 
statisticile ulterioare. 

După 1878 locul turcilor sau ruşilor a fost luat de români, ţigani şi din nou ruşi, 
cei mai mulţi proveniţi din Basarabia. În 1880 s-a ridicat biserica creştină, deoarece imediat 
după 1878 aceasta funcţiona într-o casă de cerchezi, şcoala deschizându-şi porţile ceva mai 
târziu, la 15 octombrie 1891, fiind fondată de Consiliul Judeţean, în anul şcolar 1893-94 
având înscrişi 30 de elevi, cu un învăţător. 

În acea perioadă, în sat erau înregistraţi 140 români, 130 ruşi, 115 turci şi 2 evrei, 
locuitorii îndeletnicindu-se cu cultura grâului, meiului şi porumbului. 

 În 1904 satul mai avea încă un grup etnic musulman, precum şi o geamie 
amenajată într-o casă cercheză, deservită de un imam. În acea perioadă încă era centru de 
comună. 

Populaţia a evoluat numeric astfel: 508 locuitori în 1900, 852 în 1912, 897 în 
1930, 791 în 1948, 866 în 1956, 846 în 1966, 633 în 1977, 430 în 1992 şi 432 în 2002, 
evidenţiindu-se un regres pronunţat, pe măsura migraţiei spre oraş şi îmbătrânirii 
demografice. 

 



 
Casă veche (foto V. Leonov) 

 
Locuitorii trăiesc din practicarea agriculturii, o agricultură de tip mixt, pentru care 

au constituit mai multe asociaţii împreună cu locuitorii din centrul de comună. Randamentul 
acestei ocupaţii este modest şi nu poate asigura venituri consistente populaţiei şi un nivel de 
trai prea ridicat. 

Cele două localuri aferente şcolii adăpostesc grădiniţa şi şcoala cu clasele I-IV, 
având în dotare şi o modestă bibliotecă, cu 1600 de volume. 

Căminul cultural, renovat recent, adăposteşte şi un dispensar uman. Celelalte 
dotări constau în chioşcuri alimentare, mici restaurante, o moară şi o agenţie poştală. Biserica 
ortodoxă este slujită de un preot paroh. 

Aflat într-o continuă descreştere demografică, satul are şanse reduse de redresare, 
deoarece agricultura asigură doar subzistenţa. 

Satul Balabancea este locul în care s-a născut cunoscuta regizoare Maria Callas-
Dinescu. 

Numele satului are rezonanţă turcească şi poate fi tradus în mai multe feluri. Dacă 
considerăm că ar proveni de la un nume propriu, destul de des întâlnit astăzi, ar putea fi 
tradus prin satul lui Balaban (Balabanchioi), deşi nici o dovadă nu sprijină această ipoteză. 
Geograful C. Brătescu crede că s-ar putea traduce prin satul eretelui, ipoteză la fel de puţin 
plauzibilă ca şi prima. În turceşte, cuvântul  ”balaban“ are două accepţii: urs dresat şi 
respectiv mare, enorm. Este dificil să optăm pentru oricare din acestea, varianta satul întins 
părând mai plauzibilă (mai exista un Başchioi = sat mare) decât satul ursului dresat. 

 
 
BĂLTENII DE JOS 
Alte denumiri: Carasuhatu de Jos, până în 1964 
 
Mic cătun component până nu de mult al comunei Mahmudia, actualmente aflat 

în administraţia comunei Beştepe, este situat pe stânga braţului Sf. Gheorghe, la circa 4,5 km 
amonte de fostul centrul de comună. Este accesibil numai pe calea apei, în sat existând un 
debarcader unde opresc navele de călători care asigură legătura între Tulcea şi Sf. Gheorghe, 
accesul spre centrul de comună făcându-se mai greu, pe un drum de pământ, după traversarea 
braţului cu bărcile. 

 

 



Casă tradiţională (foto V. Leonov) 
 
Satul a fost întemeiat de pescari, probabil între sec. XVIII-XIX. În 1896 populaţia 

lui era formată din 144 persoane, ruşi şi români. De atunci, ea a avut următoarea evoluţie: 
271 locuitori în 1930, 231 în 1948, 253 în 1956, 206 în 1966, 149 în 1977, 98 în 1002 şi 118 
în 2002. În prezent, românii reprezintă 85% din populaţie iar ucrainenii 15%. 

Locuitorii se ocupă cu pescuitul, asemenea strămoşilor lor şi secundar cu 
legumicultura şi creşterea vitelor. În anotimpul de primăvară, când e sezonul scrumbiei, 
întreaga populaţie este conectată la acest eveniment. Accidental, capturarea unui sturion de 
dimensiuni apreciabile poate rezolva financiar problemele fericitului pescar. Nivelul scăzut 
de trai şi randamentul diminuat al pescuitului din ultimii ani au determinat migraţia multor 
tineri spre oraş, uşoara creştere din ultimul deceniu fiind pusă pe seama întoarcerii în sat a 
celor disponibilizaţi din industria municipiului Tulcea sau de la exploatarea de calcare din 
fostul centru de comună. 

În localitate nu există altă dotare decât un chioşc alimentar şi o mică biserică 
ortodoxă, slujită de preotul paroh din Mahmudia. Cu toate acestea, de curând au apărut 
căsuţe cochete de vacanţă şi  corpuri plutitoare, care prefigurează o activitate ce se impune 
tot mai plenar în deltă - agroturismul. 

Numele iniţial, Carasuhat, este de origine turcă (kara = negru; suhat = imaş, câmp 
de păşunat) şi s-ar traduce prin imaşul negru. Se pare că acest nume ciudat a fost cauzat de 
gresiile de culoare roşcată care, prin degradare, dau un nisip de culoare cenuşie. Numele a 
fost atribuit în cuplu cu al satului aflat mai în amonte, unde acest proces este vizibil şi 
denumirea se justifică. 

 
 
BĂLTENII DE SUS 
Alte denumiri: Carasuhatu de Sus, până în 1964 
 
Sat component al comunei Beştepe, este amplasat la 8 km amonte de Mahmudia, 

pe ambele maluri ale braţului Sf. Gheorghe, la doar 20 km aval de Tulcea. 
Deşi aparent are o poziţie mai bună decât omonimul său, satul a cunoscut o 

evoluţie identică a numărului de locuitori. În 1896 număra 52 de suflete, toţi etnici ruşi. În 
1900 numărul lor atingea 157, în 1912 erau 374, 271 în 1930, 183 în 1948, 145 în 1956, 214 
în 1966, 174 în 1977, 141 în 1992 şi 128 în 2002, toţi români. 

Spre deosebire de Băltenii de Jos, are un local de şcoală, în care până nu demult 
studiau câţiva elevi, astăzi aceştia fiind şcoliţi în centrul de comună. Cealaltă dotare socială 
este un chioşc alimentar. 

Se pare că împărtăşeşte aceeaşi soartă ca şi localitatea surată, neavând şanse prea 
mari de redresare. Casele de vacanţă apărute în ultimii ani, aparţinând unor cetăţeni din 
diverse colţuri ale ţării,  ar putea fi o soluţie, palidă, ce-i drept, ele oferind cel puţin nişte 
locuri de muncă şi piaţă (mai ales ilegală) de desfacere a peştelui. 

 
 
BEIDAUD 
 
Reşedinţa comunei cu acelaşi nume, este situată la circa 77 km SV de municipiul 

Tulcea, pe valea Hamangia, acolo unde această apă primeşte câţiva afluenţi (Solojan, 
Dulghea, Valea Adâncă). La S şi SE este dominat de dealul Peclic (170 m) iar spre NE de 
Movila Verde (103 m), motiv pentru care satul pare ascuns în vale, fiind greu de observat, 
atunci când te apropii de el dinspre Ceamurlia de Sus. Dealurile sunt acoperite cu pajişti de 
stepă rară, arbuştii semnalându-se ici-colo, la depărtare de sat. Păşunea naturală este spaţiu 
ideal pentru creşterea ovinelor, multe terenuri fiind cultivate agricol, dar sunt şi suprafeţe 
necultivate, cu stânci din şisturi verzi sau organisme torenţiale săpate în loessul care le 
acoperă. 

Pe vremuri, s-a încercat plantarea unor suprafeţe din apropierea satului cu pădure, 
acţiune nefinalizată, soldată cu apariţia unor pâlcuri de arbuşti termofili, piperniciţi din cauza 
ploilor insuficiente. 

Satul are o vatră de tip adunat, cu formă uşor alungită, aspectul general fiind 
destul de dezolant, puţine gospodării având un aspect îngrijit, plăcut. Pe strada principală dar 



mai ales pe uliţele secundare gospodăriile sunt delimitate de garduri făcute din lespezi de 
piatră, multe din ele ruinate, semn al nepăsării proprietarului sau neputinţei materiale. Slavă 
Domnului, piatră se găseşte din abundenţă în zonă, pentru a suplini lipsa pădurilor şi a 
lemnului pentru construcţii. Clădirile administrative, cea a şcolii şi alte câteva gospodării mai 
prospere, fac notă discordantă cu majoritatea celorlalte construcţii. 

De la Două Cantoane (E87) se desprinde spre dreapta un drum care duce spre 
Casimcea şi mai departe, prin Rahman, spre DN22 Tulcea-Hârşova-Bucureşti. Se poate veni 
şi dinspre Cheia şi Gura Dobrogei (jud. Constanţa), pe un drum care ajunge în satul Sarighiol 
de Deal, aflat la 7 km V de Beidaud. 

În apropierea satului a existat o aşezare traco-getică din epoca fierului (sec. VIII-
VII î.Hr.), dovedită de numeroase resturi ceramice scoase la iveală de arheologi. Numeroase 
etnii s-au succedat în timp pe aceste locuri, care beneficiau de o poziţie favorabilă. După 
români şi turci au venit bulgarii, care în 1896 formau grupul etnic cel mai numeros, atât în 
centrul de comună (care avea la acea dată 460 locuitori), cât şi în satele componente. În acel 
moment, satul avea o şcoală întreţinută de stat, cu un învăţător şi o biserică cu un preot şi un 
cântăreţ. În 1934 au sosit grupuri noi de de români din Moldova, iar după 1940 aromâni din 
Cadrilater (332 familii), care i-au înlocuit pe bulgari, astăzi nemaifiind în sat nici un bulgar. 

 

 
Mărturie a trecerii populaţiei bulgare pe 

aceste locuri (foto V. Leonov) 
 
Populaţia a avut o evoluţie crescătoare în prima parte a acestui secol, după care a 

scăzut dramatic, după cum evidenţiază datele statistice: 1848 locuitori în 1930, 1735 în 1948, 
1971 în 1956, 1674 în 1966, 1043 în 1977, 634 în 1992 şi 618 în 2002. Ultima cifră include 
aproximativ 110 macedoromâni şi 50 aromâni, restul fiind români. 

Ocupaţia de bază este agricultura, cultura plantelor tehnice şi a cerealelor ocupând 
suprafeţe relativ mari, randamentul depinzând însă de hazardurile climatice. Mai rentabilă 
pare a fi creşterea ovinelor, o specializare a regiunii în care se află situat satul. Cu toate 
acestea, numărul mare de asociaţii agricole familiale dovedeşte preocuparea localnicilor şi 
pentru cultivarea pământului. La aceasta se adaugă şi parcurile de maşini agricole care au 
apărut în curţile unor cetăţeni înstăriţi. Culturile preferate sunt cele de grâu, porumb, orz, 
rapiţă şi floarea soarelui, dar nu se neglijează nici legumicultura. 

În Beidaud există o grădiniţă şi o şcoală cu clase I-VIII, aceasta din urmă având o 
bibliotecă cu 3500 volume. Recent modernizată, şcoala dispune de un modern cabinet de 
informatică, urmând a fi racordată şi la internet, în condiţiile în care comuna este una din 
puţinele din judeţ în care nu există centrală telefonică digitală. 

Căminul cultural, loc de proiectare a filmelor şi de desfăşurare a principalei 
manifestări culturale (Festivalul Internaţional al Păstoritului), adăposteşte şi biblioteca 
comunală, cu 9500 volume. 



Satul are un dispensar uman, magazin mixt, chioşcuri alimentare, baruri, 
restaurant şi brutărie. Celelalte dotări înseamnă oficiul poştal, o moară, un atelier de 
tâmplărie şi biserica ortodoxă, slujită de un preot paroh. 

Fără a cunoaşte o evoluţie spectaculoasă, satul va continua să existe pe seama 
activităţii agricole, care ar trebui sprijinită mai activ de către stat. 

În apropierea localităţii, o suprafaţă de 1121 ha a fost declarată rezervaţie 
peisagistică. 

Numele localităţii este turcesc şi s-ar traduce prin boierul David, cuvântul “bei” 
însemnând boier, domn, în vreme ce ”daud“ ar putea fi echivalentul turcesc pentru David. În 
unele surse apare sub forma Bei-Daut. 

 
 

BEŞTEPE 
Alte denumiri: Islam Beştepe (Beştepea Turcească)  
 
Până nu demult component al comunei Mahmudia, astăzi comună având în 

subordine şi localităţile Băltenii de Sus şi de Jos, este situat la circa 25 km SE de municipiul 
Tulcea şi 7 km V de fosta reşedinţă de comună, la poalele vestice ale dealului Beştepe, din 
unitatea morfologică a Dealurilor Tulcei. 

Despre acest deal, I. Simionescu scria în călătoria sa dobrogeană: E o creastă cu 
cinci gheburi dealungul malului. De aceia şi numele turcesc Beştepe. Se vede din toate 
părţile, ca şi Ceahlăul din Moldova, răsărit peste capul celorlalţi munţi mai mărunţi. Deşi 
Beştepe nu are înălţime mai mare de 242 m., izolat cum e, îl zăreşti dela Reni ca şi dela 
Ismail, dela Enisala pe lacul Babnadag ca şi de pe mare. 

Urcuşul e uşor, domol, ca a mai tuturor dealurilor din Dobrogea, cioturi 
îmbătrânite de munţi odată falnici. Ploaia i-a spălat vreme de milioane de ani; fir cu fir 
din trupul lor au fost luate, date în seama vântului ori a  apelor. 

 

 
Primăria (foto V. Leonov) 

 
O suprafaţă de 415 ha din dealul Beştepe a fost declarată rezervaţie naturală 

peisagistică. 
Vatra sa este adunată, cu textură neregulată, satul fiind dezvoltat într-o zonă de 

confluenţă a mai multor văi (Turia, Lutul Alb şi Chior-Culac). Drumul Tulcea-Murighiol 
face legătura cu localitatea şi mai departe, cu aşezările de pe malul braţului Sf. Gheorghe. A 
fost şi înainte de 1900 reşedinţă de comună, cuprinzând şi satele Victoria (Pârlita) şi Bălteni 
(Carasuhat). 

În apropiere s-a descoperit amplasamentul unei cetăţi dacice din sec. IV-III î.Hr., 
întărită cu valuri de apărare. Aceasta ocupa un areal de 25 ha şi era cea mai mare din 
Dobrogea la vremea respectivă, servind ca loc de refugiu pentru populaţia din zona 
înconjurătoare, cu aşezări nefortificate. 

Satul a fost întemeiat de turci în sec. XVIII şi părăsit de ei după războiul ruso-turc 
din 1828-29. La acel eveniment, se înregistrau aici şi 78 familii de ardeleni, venite înainte de 
1800. După 1856 a fost repopulat cu români şi bulgari, tot din această perioadă datând şi cele 
mai importante clădiri: biserica (1860) şi şcoala (1882), ultima dispunând în 1929 şi de o 
mică bibliotecă, cu 552 volume. Şcoala a fost ridicată de locuitorii satului, fiind 
împroprietărită cu un lot de pământ de 20 ha, învăţătorul primindu-şi leafa de la stat. Cât 
priveşte biserica, aceasta avea hramul Sf. Dumitru şi era deservită de un preot, un cântăreţ şi 
un paraclisier. Satul mai avea şi o geamie cu hoge, lăcaşul fiind întreţinut de etnicii 



musulmani, statul român contribuind cu 60 lei. Din cei 1063 locuitori (în 1896), 743 erau 
români, 221 bulgari, 89 turci şi tătari, 7 evrei şi 3 armeni. 

Populaţia a avut următoarea evoluţie: 1117 locuitori în 1900, 1750 în 1012, 2179 
în 1930, 2087 în 1948, 2198 în 1956, 2284 în 1966, 2203 în 1977, 1901 îm 1992 şi 1785 în 
2002, astăzi aproape toţi locuitorii fiind români. 

Majoritatea populaţiei se ocupă cu agricultura (cereale, plante tehnice, viţă-de-vie, 
creşterea animalelor). Unii practică şi pescuitul, puţini sunt angajaţi la exploatarea minieră de 
la Mahmudia sau în diverse servicii. În sat fiinţează două asociaţii agricole şi există tendinţa 
să mai apară şi alte forme asociative. 

Localitatea are o grădiniţă (în local propriu) şi o şcoală cu clasele I-VIII, ultima 
dotată cu o bibliotecă cu 3500 volume. Dotarea sanitară este reprezentată printr-un dispensar 
medical şi un punct farmaceutic, în vreme ce cea comercială cuprinde o brutărie, magazin 
mixt, mai multe baruri şi chioşcuri alimentare. Mai adăugăm oficiul poştal  şi biserica 
ortodoxă, slujită de preot paroh. 

Asemenea altor localităţi din nordul Dealurilor Tulcei, satul ar putea deveni un 
important punct de interes turistic, pe un itinerar care ar trebui să cuprindă vestigiile romane 
sau medievale de o importanţă aparte. Pentru aceasta s-ar impune unele investiţii de 
infrastructură (drumuri, marcaje) şi publicitate. Efectele ar putea fi benefice pentru întreaga 
regiune. 

 

 
Peisaj stepic pe dealul Beştepe (sursa: Internet) 

 
Numele satului este de origine turcă (beş = cinci; tepe = deal) având semnificaţia 

cinci dealuri, fiind preluat de la dealul din apropiere, un frumos inselberg cu cinci cocoaşe 
orientat pe direcţia E-V, culminând la 242 m. De aici, turistul are o excelentă perspectivă 
asupra deltei, a dealurilor dinspre Tulcea sau lacului Razim. 

I s-a spus Beştepea Turcească, pentru a se deosebi de Beştepea Moldovenească, 
nume sub care era cunoscut satul Mahmudia. 

 
 
CALFA 
 
Sat component al comunei Topolog, este situat la circa 7 km SV  de centrul de 

comună, pe valea râului Topolog, între dealul Osâmbei (332 m) şi Movila Spartă (255 m), 
care-l străjuiesc spre S şi respectiv spre N. Cândva a fost centru de comună şi administra alte 
5 sate, cele mai multe fiind astăzi în componenţa comunei Casimcea sau dispărute. 

În sat se ajunge urmând drumul Topolog-Sâmbăta Nouă (6 km), de unde se 
urmează un drum nemodernizat (4 km) de-a lungul văii Hagiomer. Un alt drum nemodernizat 
leagă satul cu şoseaua Tulcea-Hârşova-Bucureşti. 

În apropierea vetrei actuale a existat o localitate mai veche, Osen-Bei, dispărută 
după războiul Crimeii. Se pare că satul Calfa a fost colonizat prin 1882 de către românii 
veniţi din Braşov, Făgăraş, Râmnicu Sărat şi Buzău, pe un loc unde existau câteva familii 



turceşti. Zona a fost locuită din timpuri străvechi, săpăturile arheologice scoţând la iveală 
urme ale culturii Gumelniţa (sec. XIII-XI î.Hr.). 

 

 
Casă din sat (foto V. Leonov) 

 
Mocanii şi ceilalţi români stabiliţi aici au ridicat biserica (1888) şi au construit 

şcoala (1890), alte familii de mocani, în număr de 72, fiind înregistrate în 1940, ele 
provenind din Ţara Oltului. În 1900 satul dispunea de biserică (cu hramul Sf. Dumitru), 
având câte un preot, cântăreţ şi paraclisier, şi o şcoală de stat, deservită de un învăţător.  

 De atunci, populaţia a crescut numeric până în 1948, scăzând apoi vertiginos 
până în zilele noastre: 478 locuitori în 1900, 621 în 1912, 617 în 1930, 707 în 1948, 687 în 
1956, 560 în 1966, 313 în 1977, 184 în 1992 şi 178 în 2002, fără ca acest proces să poată fi 
stopat. Dacă nu se produce nici o minune de natură economică, care să atragă populaţia să 
rămână în sat, acesta evoluează spre o dispariţie nu foarte îndepărtată. 

Astăzi, principala ocupaţie a locuitorilor este agricultura, dar randamentul acesteia 
nu oferă nici o perspectivă încurajatoare de dezvoltare a localităţii. 

Dotarea satului se rezumă la doar două magazine mixte şi o biserică ortodoxă 
slujită de unul din preoţii din Topolog. Elevii claselor I-IV şi copiii de grădiniţă beneficiază 
de un local nou de şcoală, care contrastează flagrant dar plăcut cu aspectul caselor din jur. 

 
 
CAMENA 
 
Sat component al comunei Baia (a mai aparţinut şi fostei comune Ceamurlia de 

Sus), este situat pe pârâul omonim, afluent al Slavei pe partea dreaptă, la circa 15 km NV de 
Baia, între dealurile Camena (131 m), Văcărie (178 m) şi Padarniţa (128 m). 

În sat se ajunge urmând drumul dinspre Două Cantoane, care urcă pe valea Slavei, 
spre Ciucurova, la doar 2 km după localitatea Caugagia desprinzându-se un drum lateral spre 
stânga, de doar 3-4 km, care duce în sat. Vatra acestuia are o formă neregulată şi o dispunere 
haotică a uliţelor, în parte şi datorită reliefului destul de accidentat. 

Săpăturile arheologice efectuate în perimetrul localităţii au dat la iveală urme ale 
aşezării romane Petra.  

Către timpurile moderne, satul a fost locuit de turci şi bulgari, cei din urmă 
traducând probabil numele antic în Camena, aşa apărând satul (Kamena) într-un defter din 
1675-76. După 1878 turcii au fost înlocuiţi cu români, iar după 1940, locul bulgarilor a fost 
luat de păstorii aromâni veniţi din Peninsula Balcanică. Prin 1896 se semnalau 263 locuitori, 
majoritatea bulgari, pe lângă care apăreau şi câţiva români, care se ocupau mai ales cu 
creşterea vitelor, deoarece solurile nu erau prea favorabile pentru cultura plantelor. 

Populaţia a avut o evoluţie destul de oscilantă, suferind în ultimele decenii o 
scădere însemnată: 521 locuitori în 1900, 913 în 1930, 690 în 1948, 803 în 1956, 913 în 
1966, 950 în 1977, 610 în 1992 şi 530 în 2002. În prezent, etnicii aromâni formează 54% din 
populaţie, restul fiind români. 

Populaţia de astăzi se ocupă cu agricultura, deşi solurile nu sunt prea favorabile, 
datorită substratului calcaros care aflorează adeseori la zi. Creşterea animalelor (ovine, 



caprine) are randament ceva mai ridicat. În sat funcţionează o asociaţie agricolă cu 
personalitate juridică şi mai multe forme asociative familiale. 

Localitatea dispune de o şcoală recent reabilitată, care găzduieşte elevii ciclului 
primar şi grădiniţa,  un cămin cultural (care nu-şi merită numele, din lipsă de activitate), un 
magazin alimentar şi o biserică ortodoxă deservită de preotul din Ceamurlia de Sus. 

Fără perspective reale de dezvoltare, satul este părăsit de populaţia tânără, care 
pleacă spre oraşe, în căutarea unor condiţii mai bune de viaţă. 

După cum am mai arătat, numele satului este de origine slavă, însemnând piatră, 
fiind o traducere fidelă a vechii denumiri romane, în perfectă concordanţă cu realitatea 
geografică. 

 
 
CARAORMAN 
 
Sat component al comunei Crişan (fost centru de comună, care mai avea în 

componenţă şi satul Uzlina), este situat în partea central-estică a grindului cu acelaşi nume, la 
circa 12 km SSV de centrul de comună, fiind legat de acesta printr-un canal amenajat, care 
duce mai departe, spre lacurile Puiu şi Roşu şi, prin canalele Roşu-Împuţita şi Busurca, spre 
Sulina. Recent s-a dat în folosinţă şi un drum care merge paralel cu canalul, legând cele două 
localităţi, el fiind nemodernizat, realizat din piatră sfărâmată. 

Vatra satului are aspect fuziform, fiind îndreptată pe direcţia NV-SE, urmând 
dispunerea vechilor cordoane litorale, din îngemănarea cărora a luat naştere grindul. Un 
sistem de canale protejează satul de inundaţii, o parte din locuinţe fiind construite pe 
platforme înălţate la 1-1,5 m. 

Datele despre fondarea satului sunt destul de contradictorii, depinzând de cei care 
le furnizează, de gradul lor de pregătire. Unele surse afirmă că fondatorii satului ar fi fost 
turcii şi cerchezii, pe la începutul sec. XVIII. Există informaţii că aceşti locuitori se 
îndeletniceau cu jefuirea corăbiilor care circulau în apropierea ţărmului Mării Negre,  în 
special cerchezii. După 1878 locul lor a fost luat de ruşi, care formau în 1896 totalitatea 
populaţiei. Trei ani mai târziu, dicţionarul Lahovari semnala un număr de 649 persoane, din 
care 625 ruşi, 15 lipoveni, 4 români, 4 evrei şi un ţigan. 

Migraţia ruşilor-lipoveni spre deltă începuse încă de pe la 1700, aşa cum se afirmă 
şi în raportul învăţătorului Gherasim Constantinescu (citat de D. Şandru), care are altă opinie 
despre fondatorii localităţii: Satul s-a întemeiat după războiul ruso-turc din 1829 (fals, 
n.n.). Atunci locuitorii Pătraşcu, Comârzan, Gav. Jalbă, I. Grosu ş.a. dobrogeni vechi, 
dicieni, din satul Cataloi, au cerut voie paşii din Tulcea să facă un sat în baltă, în pădurea 
Caraorman. Informaţia este parţial adevărată, deoarece la acea dată exista un sat cu numele 
Caraorman, dar nu excludem posibilitatea ca anumite evenimente (războaie, inundaţii) să fi 
dus la dispariţia temporară a acestuia, aşa cum nu excludem nici ipoteza că numeroşi mocani 
din zona Moeciu sau Săcele au populat în timp această localitate, deoarece, aşa cum afirmă 
învăţătorul menţionat, multe numiri din zonă amintesc de trecerea şi ocupaţiile lor: Grindul 
Mocanului, Grindul Iepei etc. 

Cert este că locuitorii satului au ridicat biserică în 1875, cu preot şi cântăreţ şi 
şcoală în 1881. Şcoala era construită din stuf şi vălătuci, la sfârşitul veacului al XIX-lea 
având un învăţător şi 71 elevi, adică mai mult decât are în prezent ! Tot atunci, satul avea în 
dotare 3 mori de vânt, 2 băcănii şi o cârciumă, precum şi peste 4000 de vite. 

Populaţia a evoluat iniţial crescător, în ultimele patru decenii scăzând vertiginos, 
datorită unor evenimente naturale, dar mai cu seamă datorită migraţiei tinerilor spre oraş şi 
îmbătrânirii celor rămaşi. Statistic, situaţia se prezintă astfel: 829 locuitori în 1900, 986 în 
1912, 837 în 1930, 935 în 1948, 894 în 1956, 822 în 1966, 655 în 1977, 494 în 1992 şi 434 în 
2002. Astăzi, 20% din populaţie este română, restul de 80% fiind ucraineni. 

Principala activitate a locuitorilor este pescuitul, în sat existând un complex 
piscicol şi o cherhana. Agricultura este secundară şi constă în creşterea animalelor (cai, vite), 
ramură favorizată de păşunile extinse. 

 



 
Borşul pescăresc - o atracţie irezistibilă 

pentru turişti (foto P. Şolcă) 
 

 
Bălţile şi canalele din zonă sunt patria somnilor 

(sursa: Internet) 
 
Şcoala din sat, recent renovată, adăposteşte grădiniţa, ciclul primar şi gimnazial, 

precum şi o mică bibliotecă, cu 1200 volume. Există un cămin cultural, cu o activitate 
sporadică, o agenţie poştală şi un dispensar medical. Reţeaua comercială este formată din 
magazin mixt, bar şi chioşcuri alimentare. Biserica ucraineană este deservită de preotul 
ortodox din Crişan. 

 

 
Aspect din pădure 
(foto V. Leonov) 

 
Perspectivele de dezvoltare se leagă de promovarea agroturismului şi pescuit, 

respectiv creşterea animalelor, ultima activitate fiind mai puţin îndrăgită de locuitori, dar 
responsabilă, între altele, de degradarea pădurii din apropierea satului, declarată rezervaţie 
naturală. 



În ultimii ani au apărut câteva pensiuni în gospodăriile unor cetăţeni 
întreprinzători, această nouă ocupaţie tinzând să se dezvolte, pe măsură ce veniturile realizate 
devin tot mai tentante. Satul are o poziţie foarte favorabilă, în apropierea lacurilor Puiu şi 
Roşu, precum şi lângă rezervaţia forestieră de la care a primit numele. La fel ca şi în cazul 
pădurii Letea, cea de la Caraorman este o asociaţie de plante termofile (stejar, frasin, tei) în 
care se dezvoltă plante agăţătoare, între care şi liana Periploca graeca. 

Încercările de a construi în sat o unitate de exploatare a nisipurilor cu elemente 
grele şi rare au eşuat lamentabil, din fericire pentru cadrul natural, rămânând mărturie doar 
nişte schelete metalice inestetice şi clădirile unor blocuri care se degradează de la un an la 
altul, fiind un adevărat pericol pentru cei care trec prin preajmă. 

Originea numelui satului este turcească (cara = negru; orman = pădure) şi 
semnifică pădurea neagră, sau pădurea întunecoasă. 

 
 
CARCALIU 
Alte denumiri: Camena, până în 1825  
 
Sat care formează singur comuna cu acest nume, este situat la circa 80 km V de 

Tulcea şi 8 km S de Măcin, într-o regiune în care relieful coboară sub 50 m, spre braţul 
Dunărea Veche. Din punct de vedere administrativ, cu cei 30,5 km², este cea mai mică 
comună din judeţul Tulcea. 

Din DN22D Tulcea-Măcin, în dreptul Lacului Sărat, se desprinde spre stânga un 
drum secundar, care şerpuieşte printre coline joase, după circa 5 km ajungând în sat. 

 

 
Imagine aeriană (foto din colecţia N. Casian) 

 
Vatra sa este de tip adunat, cu o textură destul de ordonată, casele sunt arătoase, 

bine îngrijite, dând impresia de prosperitate, de bunăstare. 
Satul s-a întemeiat pe locul unor foste colibe de pescari ruşi, pe la începutul sec. 

XIX, de către familii de ruşi fugari, alungaţi din ţara lor din cauza prigoanei religioase la care 
erau supuşi. Turcii l-au ocupat în 1825, când i-au schimbat şi numele, după ruinele unei 
fortăreţe romane care făcea parte din şirul de bastioane de apărare a graniţelor nordice ale 
imperiului, împotriva migraţiilor barbare. 

După 1878 turcii au fost înlocuiţi de ruşii-lipoveni şi români, primii formând şi 
acum majoritatea populaţiei. Prin 1898-99 majoritatea celor 1553 locuitori era rusă-
lipovenească.  

 În ultimele două decenii numărul locuitorilor a scăzut alarmant, datorită plecării 
(iniţial temporare, astăzi mai ales definitive)  tinerilor şi adulţilor apţi de muncă în diverse 
ţări, mai cu seamă în Italia, Turcia, Israel, Spania, în căutarea unor câştiguri superioare. 
Populaţia a evoluat astfel: 2075 locuitori în 1900, 3276 în 1912, 3828 în 1930, 4160 în 1948, 
4206 în 1956, 5163 în 1966, 5203 în 1977, 4271 în 1992 şi 3394 în 2002. 

Prima şcoală din sat s-a ridicat în 1885 iar primele biserici în 1884 (cea de rit 
vechi) şi 1910 (cea de rit nou). În dicţionarul Lahovari se pomeneşte de biserica de rit vechi, 
care avea hramul Sf. Treime, având un preot, un diacon şi un cântăreţ. În acel moment 
funcţionau în sat 3 şcoli, din care una românească (25 elevi) cu un învăţător, precum şi două 
şcoli ruseşti, totalizând 100 elevi. 



Dotarea satului consta în 30 pluguri, 3 cârciumi şi 2 băcănii, dar 320 de locuitori 
se îndeletniceau cu pescuitul, alături de ei existând şi 10 lemnari şi fierari. Numărul vitelor 
crescute era de doar 660, destul de puţin, dacă ne raportăm la situaţia păstoritului din acele 
timpuri. 

Populaţia actuală este preocupată preponderent cu agricultura, cultivându-se cu 
precădere cereale şi crescându-se animale. Veniturile însemnate realizate în diverse ţări, încă 
înainte de 1989, se regăsesc în aspectul deosebit de plăcut al caselor, al satului în general, 
cele mai multe gospodării fiind curate, îngrijite, cochete. Satul tinde să se dezvolte teritorial 
mai cu seamă în sectorul în care intră în sat drumul care-l leagă de oraşul Măcin, unde s-au 
ridicat câteva case noi. 

Şcoala dispune de 4 corpuri de clădiri, spaţiu suficient de şcolarizare pentru 
grădiniţă şi clasele I-VIII, fiind printre primele din judeţ în care s-a semnalat fenomenul de 
depopulare, generalizat ulterior. Biblioteca şcolară numără 5900 volume, la care se adaugă şi 
cele 8900 ale bibliotecii comunale, adăpostită de căminul cultural. 

 

 
Biserica monumentală (foto din colecţia 

N. Casian) 
 

În localitate funcţionează un dispensar uman, bine încadrat, la care se adaugă şi o 
farmacie. Reţeaua comercială este compusă din magazine mixte, chioşcuri alimentare şi o 
brutărie. Mai există o moară, oficiu poştal, trei biserici ortodoxe, din care una de rit nou şi 
două de rit vechi, slujite de 3 preoţi şi un diacon. Deosebit de impresionantă, prin arhitectură 
şi proporţii, este biserica de rit vechi din 1874, recent renovată, care adăposteşte în curtea ei o 
bisericuţă mai veche şi casa parohială modernă. 

În apropierea ruinelor care au aparţinut cetăţii numită de turci Kara Kale (cetatea 
neagră), de la care a derivat numele actual, s-a înfiinţat recent o mică staţie seismologică. 
Vechiul nume (Camena) este de origine slavă şi semnifică piatră, el apărând pe plăcuţa de la 
intrarea în sat, cu scriere bilingvă. 

 
 
CARDON 
 
Mic cătun component al comunei C. A. Rosetti, este situat în extremitatea SE a 

grindului Letea, în nordul golfului Musura. 
De la Sulina, un canal amenajat de-a lungul ţărmului golfului face legătura cu 

satul, din care porneşte un drum de aproape 8 km, întărit cu piatră spartă, până în centrul de 
comună. 

Între Sulina şi Cardon s-a deschis un drum, paralel cu canalul, care  înlesneşte 
accesul spre sat şi spre locurile cele mai izolate din deltă, chiar dacă inundaţiile din vara lui 
2006 l-au rupt în mai multe locuri, drumul fiind refăcut ulterior. 

Este o aşezare pescărească, apărută în apropierea unui pichet de grăniceri, 
probabil după al doilea război mondial, pentru că nu apare în statistici la recensământul din 
1941. 



Vatra satului este de tip risipit, cu o dispunere haotică a celor câtorva case, 
gospodăriile fiind despărţite de spaţii largi, cu ochiuri de apă, mlaştini, terenuri cultivate sau 
neproductive. Aspectul general este destul de deprimant, de neplăcut pentru vizitator. 

Populaţia a cunoscut o evoluţie descrescătoare, fiind propus spre dezafectare, 
câţiva locuitori încăpăţânându-se să rămână în sat, ocupându-se cu pescuitul şi creşterea 
animalelor. Statistic, lucrurile se prezintă astfel: 60 locuitori în 1948, 79 în 1956, 59 în 1966, 
26 în 1977, 19 în 1992 şi 27 în 2002. Unele case sunt părăsite iar cele care au rămas în 
picioare au un aspect destul de dezolant, la fel ca localitatea în ansamblu. 

Recent, în apropierea satului a fost construit un schit, cu hramul Buna Vestire, 
care va  putea fi folosit şi de locuitorii satului, deoarece acesta nu dispune de biserică, pentru 
a nu mai vorbi de alte dotări sociale. 

Numele satului este de provenienţă slavă, însemnând pichet de grăniceri. Gr 
Dănescu afirma că originea ar fi turcească şi ar însemna cetate, sau fortăreaţă de rang 
inferior. Nimic nu justifică această afirmaţie, deoarece aici nu a existat niciodată o cetate sau 
fortăreaţă, ci doar un modest pichet de grăniceri, care avea rolul de a supraveghea zona 
golfului Musura, astăzi în mare parte colmatat. 

    În sprijinul acestei afirmaţii vine şi dicţionarul Lahovari, care vorbeşte de existenţa 
unui pichet de grăniceri, cu un foişor de 30 m, care supraveghea drumul Sfiştofca-Sulina. Şi 
în localitatea Grindu se află o movilă numită Movila Cardonului, care a servit tot pentru un 
pichet de observare, amplasat pe malul Dunării, la fel ca şi cel de lângă Peceneaga care, ce-i 
drept, pe timp de război era întărit, arătând ca o cazemată sau fortăreaţă. 

Pentru prima variantă optează şi I. Iordan, care crede că numele cardon ar fi 
cuvânt slav, putând însemna atât rând, şir de grăniceri (cordon), cât şi linie de frontieră sau 
pichet de grăniceri. 

Jean Bart vorbeşte de un ciudat bătrân, cunoscut sub numele de Andrei Filozofof, 
care locuia singur într-o colibă, în care focul ardea permanent, servind drept reper pentru 
pescarii care se avântau în larg şi-i prindea noaptea pe mare. Pe pereţii casei sale, ciudatul 
personaj lipise ilustrate şi fotografii, în rame de scoici.  

Regele Cardonului, cum era el cunoscut, fusese cândva în slujba lordului Gordon 
şi avusese o aventură amoroasă cu o artistă din Sulina, care l-ar fi părăsit, lăsându-i o fiică 
drept amintire. Dezamăgit, bizarul Andrei, considerat de toată lumea un smintit, a ales să-şi 
trăiască restul vieţii ca un pustnic, în izolare, refuzând să locuiască cu familia fiicei sale, 
căsătorită cu un francez, director de bancă în Constantinopol. 

 
 
C. A. ROSETTI 
Alte denumiri: Satu Nou, până în 1907 
 
Sat-reşedinţă al comunei omonime, din NE deltei, este situat în partea central-

sudică a grindului Letea, într-un sector care poartă chiar numele satului, între localităţile 
Letea şi Sfiştofca. 

În sat se poate ajunge pe calea apei sau uscatului, pornind de la Sulina spre 
Cardon, de unde există un drum semiamenajat. De la Periprava, de pe malul drept al braţului 
Chilia, un drum neamenajat de 14 km face posibil accesul, mai dificil pe vreme nefavorabilă, 
drumul respectiv străbătând în zig-zag dunele de nisip acoperite cu hasmacuri (pâlcuri de 
pădure). 

Vatra satului, de tip adunat, are uliţe dispuse paralel, în funcţie de modul de 
orientare a dunelor din care este constituit grindul. Textura este rectangulară. Gospodăriile au 
grădini mari, cu soluri nisipoase, pe care localnicii se încăpăţânează să cultive cereale, 
legume sau viţă-de-vie. Împresionează curăţenia, ordinea desăvârşită din gospodării, în ciuda 
sărăciei pe care o degajă imaginea caselor, multe părăsite, altele în stare de ruină. Puţine case 
păstrează la acoperişuri elemente ornamentale traforate, semn al dragostei pentru frumos şi al 
prosperităţii de altădată. Unele locuinţe sunt moderne, bine utilate, proprietarii lor ocupându-
se cu agroturismul  şi realizând venituri destul de consistente, deşi poziţia în mijlocul 
grindului nu este una prea favorabilă. 

O bună parte a caselor sunt acoperite cu stuf, un excelent izolator termic şi tot din 
stuf sunt realizate şi multe garduri. Aproape în fiecare curte este câte o grădiniţă cu flori, ceea 
ce impresionează în mod plăcut străinul poposit aici. 



Conform tradiţiei orale, fondatorii satului sunt consideraţi monahul Sebastian şi 
un anume Pocaca, împreună cu alţi refugiaţi din imperiul ţarist, prin 1860. În zonă soseau 
încă de la începutul sec. XIX mocani din Transilvania şi Basarabia, numărul lor crescând 
după 1850, dar mai ales după 1900, după cum o indică înregistrările statistice: 432 locuitori 
în 1900, 489 în 1912, 596 în 1930, 677 în 1948, 518 în 1956, 486 în 1966, 435în 1977, 295 în 
1992 şi 295 în 2002, toţi români. Ca peste tot în deltă, fenomenul de îmbătrânire demografică 
este foarte pronunţat, bilanţul natural înregistrând valori extrem de scăzute, între -30‰ şi -
40‰.  

În 1904, M. D. Ionescu cita în sat un număr de 432 de locuitori, în 196 de case, 
dotarea localităţii constând din 3 prăvălii, 6 mori, două şcoli mixte, înfiinţate în 1882 şi 
biserica cu hramul Naşterea Maicii Domnului, ridicată în 1864 (1821, după Lahovari). Cu 
câţiva ani mai devreme, dicţionarul Lahovari pomenea de numai 60 locuitori ruşi şi români, 
în sat existând şcoala, biserica şi 5 cârciumi. 

Ocupaţia locuitorilor constă mai ales în creşterea animalelor (vite, cai), zonele 
înconjurătoare fiind ocupate de suprafeţe mari de pajişti naturale, care vor fi atras şi pe primii 
locuitori ai satului. O parte din animalele lăsate să pască liber s-au sălbăticit şi au pătruns în 
rezervaţia naturală, dând de furcă silvicultorilor. 

Creşterea animalelor a fost mereu o ocupaţie importantă, dacă ţinem cont că în 
1904 în sat existau nu mai puţin de 38 de fântâni, ştiut fiind faptul că în inima grindului 
uscăciunea este maximă iar apa o raritate. Chiar şi aşa, apele sunt destul de improprii pentru 
consum, fiind puternic mineralizate. 

Activităţile secundare sunt cultura cerealelor şi a viţei-de-vie, din care se obţine 
un vin numit de localnici cudric, vânătoarea şi pescuitul, cele din urmă îmbrăcând de multe 
ori şi aspectul de braconaj. Pădurea Letea adăposteşte încă un fond cinegetic bogat: mistreţi, 
căprioare, iepuri, fazani, la care se adaugă vânatul acvatic (bizami, enoţi). Agroturismul tinde 
să revigoreze viaţa unor familii, înregistrându-se o creştere a apetitului pentru această 
activitate, pe măsură ce unele investiţii au început să dea roade. 

Biserica ortodoxă, considerată un valoros monument de arhitectură creştină a fost 
conservată – la început - într-o manieră originală: deasupra ei a fost ridicată o construcţie 
nouă, de dimensiuni exagerate faţă de numărul locuitorilor satului, care a acoperit-o pe 
prima, iar la poartă s-a ridicat o bisericuţă, care este folosită până ce se va termina pictarea 
celei mari. Între timp, vechea construcţie a fost dezafectată. 

Şcoala din sat a fost fondată în 1882. Ea este frecventată de elevii claselor I-VIII, 
incluzându-i şi pe cei din satele componente ale comunei, unde mai funcţionează doar ciclul 
primar. Grupa de grădiniţă funcţionează într-o anexă a căminului cultural. Şcoala dispune de 
o bibliotecă dotată cu 3200 volume, cea comunală fiind mai bine dotată (12700 volume). În 
sat există un dispensar medical, magazin mixt, brutărie, bar, oficiu poştal cu centrală 
telefonică digitală (există şi telefoane publice).  

În nordul satului se găseşte rezervaţia forestieră Pădurea Letea,  protejată datorită 
aspectului său inedit. Este vorba de fâşii sau grupuri insulare de pădure, numite hasmacuri, 
separate de suprafeţe ocupate de dune, acoperite de un covor sărăcăcios de muşchi, ierburi şi 
cârcel (Ephedra distachia), plantă cu valenţe medicinale. 

 

 
Dune din pădurea Letea (foto A. Băisan) 

 



Fâşiile de pădure sunt amplasate între dune, pentru ca sistemul radicular al 
arborilor să ajungă mai uşor la pânza freatică. Pe dune uscăciunea este mare, contrastând cu 
răcoarea plăcută din insulele de pădure. 

În componenţa pădurii intră exemplare de frasin, plop, arţar, tei, stejar, unele 
având dimensiuni impresionante şi vârste matusalemice. Pădurea adăposteşte un număr mare 
de plante agăţătoare: curpenul de pădure (Clematis vitalba), iedera sălbatică (Hedera helix) şi 
o liană (Periploca graeca), care dau aspectul de pădure tropicală. 

Au fost semnalate patru cuiburi de vultur codalb, zburătoare de dimensiuni 
apreciabile, precum şi un păianjen cu un venin la fel de periculos ca şi cel de viperă sau de 
crotal, numit Văduva neagră. 

În ciuda statutului de rezervaţie naturală şi a faptului că există un sistem de pază 
şi protecţie din partea R.B.D.D., braconajul a căpătat proporţii îngrijorătoare, punând în 
pericol echilibrele naturale. 

În timpul războiului Crimeei şi mai apoi a celui de independenţă, regiunea a fost 
loc de tabere militare, servind ca punct de pornire în atacurile spre Sulina sau Odesa şi 
Sevastopol. Pe teritoriul comunei s-a făcut atacul armatelor aliate contra Rusiei în 
războiul Crimeei. În războiul de la 1877 un escadron de cazaci şi-au făcut lagărul aici, de 
unde au atacat şi au cucerit Sulina de la turci. (Lahovari) 

 
 
CASIMCEA  
Alte denumiri: Capsungea, Capsâncea 
 
Reşedinţă a comunei omonime, satul Casimcea este situat în SV judeţului, la circa 

100 km de municipiul Tulcea şi la doar 12 km aval de obârşia râului cu acelaşi nume. Vatra 
satului, de tip adunat spre centru şi cu tendinţe de răsfirare spre periferie, are o textură 
dezordonată, fiind situată într-o regiune deluroasă, cu altitudine de 160-180 m, ce aparţine 
Podişului Casimcei, care se deschide ca un amfiteatru spre SSE, unde se trece spre o unitate 
cu aspect de câmpie înaltă, unde stratul de loess acoperă -discontinuu - rocile foarte vechi 
(şisturile verzi) din Paleozoicul Inferior. 

 

 
Valea Mahomencea (foto V. Leonov) 

 
În sat se ajunge urmând DN22A Tulcea-Hârşova, din apropierea satului Rahman 

desprinzându-se un drum   secundar, care duce spre centrul de comună. Un alt drum, de la 
Două Cantoane, poate fi folosit de cei care vin dinspre Constanţa (E87). 

Satul are o istorie îndelungată, în perimetrul său descoperindu-se urme de locuire 
din neolitic, epoca bronzului şi perioada romano-bizantină. A fost populat cu turci şi tătari, 
probabil în sec. XVIII, dar a suferit numeroase distrugeri, fiind reîntemeiat în mai multe 
rânduri. În documentele din 1837 apare ca localitate turco-tătară, justificându-şi numele, care 
apare sub forma Capsungea. 

A suferit de pe urma jafurilor repetate ale başbuzucilor şi cârjalilor, fiind ars, ca şi 
alte aşezări mai mici care existau în jur (Saxancula, Turbencea, Siliştea), dar care nu s-au mai 
refăcut. După 1850 turcii au început să părăsească satul fiind înlocuiţi de oieri veniţi din 
Săcele, Covasna, Breţcu sau din alte părţi, proces şi mai evident după 1878. Pe la 1898 erau 
semnalaţi 1105 locuitori, majoritatea români. La acel moment, satul dispunea de o biserică cu 
un preot şi un cântăreţ şi o geamie cu hoge şi avea o şcoală deservită de un învăţător. 



 În 1940 era o populaţie de 183 familii, majoritatea fiind ardelene. Despre acele 
vremuri avem informaţii furnizate de învăţătorul Al. Ciurea (citat de D. Şandru): Primii 
mocani au venit pe aici pe la 1850. De abia după 15-20 de ani au început să-şi aducă şi 
familiile. Se instalau prin sate turceşti, pe unde aveau prieteni. Mai toate satele turceşti au 
fost colonizate cu mocani. Mai târziu, pe la 1880, au început să vină şi cojani. Dintre 
mocani foarte mulţi au renunţat la colonizare pe motiv că nu aveau nevoe de pământ. O 
parte din mocani au luat pământ cât au vrut până şi pe numele la toate slugile. De aceea 
majoritatea marilor şi mijlociilor proprietari sunt mocani de origine. 

Oieritul era atunci, ca şi acum o activitate extrem de rentabilă, care aducea 
prosperitate rapidă celor harnici, care o practicau. Acest lucru se deduce din mărturisirile 
unui mocan de prin părţile locului (Şt. Encica), citat de acelaşi învăţător: Odată, către 
sfârşitul iernii, am pornit turma (vreo 500 de oi) la păscut pe grindurile din deltă. Era pe 
aici o mulţime de insule plutitoare de care ştiam să mă feresc. Atunci însă, într’o 
dimineaţă cu ceaţă, m’am pomenit prin alte părţi. Rupându-se într’o parte gheaţa, câteva 
oi au rămas pe ghiaţa ruptă; şi toate oile s’au năpustit spre ele. De abia am scăpat eu şi 
încă un cioban cu care mai eram. Trei ani de zile apoi am fost slugă pe la alţii şi, cu 
timpul, mi-am refăcut iarăşi turma. 

La vremea respectivă, mocanii au înţeles mai bine decât alţii importanţa 
cumpărării pământului şi valoarea pe care acesta îl va avea în timp, astfel încât mulţi dintre ei 
au vândut o parte din oi şi au luat pământ, devenind mari proprietari. Între cei mai bogaţi 
mocani din Dobrogea la acea vreme se semnalează şi fraţii Sandu şi Ion Munteanu, care 
aveau câte 6000 şi respectiv 5000 ha, sau Şt. Nistor, cu 5000 ha de pământ. 

Generozitatea acestor oameni a contribuit la ridicarea bisericii (1880) şi şcolii 
(1881). 

Al doilea război mondial a cauzat mari pagube, fiind aşezarea tulceană care a 
suferit cele mai multe pierderi, între care avarierea a 200 de case, şcoala şi biserica. 

În ultimii 50 de ani satul a jucat rolul unui pol de convergenţă, fiind un târg relativ 
bine dezvoltat. Declinul său a început după 1989, când numeroşi locuitori tineri au migrat 
mai ales spre Constanţa, situată mai aproape decât reşedinţa de judeţ. Acest lucru este probat 
de datele statistice privind evoluţia populaţiei: 1088 locuitori în 1900, 1656  în 1912, 1731 în 
1930, 2091 în 1948, 2736 în 1956, 2176 în 1966, 1906 în 1977, 1557 în 1992 şi 1564 în 
2002, din care circa 50 erau turci, restul fiind români. 

Ocupaţia de bază a populaţiei este agricultura, care constă în cultivarea cerealelor 
şi plantelor tehnice, alături de creşterea animalelor (bovine, porcine, ovine). În sat 
funcţionează mai multe asociaţii agricole şi o secţie care se ocupă  cu reparatul maşinilor 
agricole. 

Grădiniţa din sat funcţionează într-o clădire a primăriei iar şcoala cu clasele I-VIII 
oferă spaţiu şi pentru elevii satelor componente (Corugea, Rahman, şi Cişmeaua Nouă), unde 
au rămas doar clasele primare. Şcoala a fost recent reparată şi modernizată şi dispune de o 
bibliotecă cu 4200 volume. 

 

 
Sculptorul I. Jalea (sursa: Internet) 

 
Satul are în dotare un dispensar uman şi o farmacie particulară, iar dotarea 

comercială este alcătuită din magazine mixte, chioşcuri alimentare, baruri, restaurant şi o 



librărie. Între celelalte dotări mai semnalăm oficiul poştal şi biserica ortodoxă, deservită de 
un preot paroh, moara şi două secţii de prelucrare a laptelui. 

În împrejurimile localităţii au fost puse sub protecţie câteva din arealele cu peisaje 
deosebite şi asociaţii de plante şi animale rare sau periclitate: Valea Mahomencea (1029 ha), 
Casimcea (137 ha) şi Colţanii Mari (53 ha). 

 
Rezervaţia Colţanii Mari (foto N. Dobrescu) 

 
Casimcea a dat lumii cultural-artistice şi ştiinţifice o serie de personalităţi, în 

frunte cu sculptorul Ion Jalea. Lui i se adaugă Ana Olariu-Ungureanu, doctor în ştiinţe 
medicale, N. Avram, doctor în ştiinţa şi ingineria metalelor şi pictorul Lazăr Anton. 

Numele satului este de origine turcă, fiind o formă modificată de la Kassin Giumi, 
echivalentul lui Sf. Dumitru. După unele păreri, ar putea proveni de la Kasin Giami (geamie 
de toamnă), variantă nejustificată, după părerea noastră. 

 
 
CATALOI 
Alte denumiri: Kataloy, pe defterul din 1575, Katalu (Korsak – 1849) şi Negreni 
 
Sat component al comunei Frecăţei (în 1900 era reşedinţă de comună, având în 

subordine şi satul M. Kogălniceanu, numit la acea vreme Enichioi), este situat la 14 km S de 
municipiul Tulcea, într-o intersecţie importantă de drumuri: E87 Tulcea - Constanţa, din care 
se desprind DN22A Tulcea - Hârşova şi un drum secundar, spre Teliţa şi Isaccea. La numai 2 
km de sat se află staţia de cale ferată, pe linia Tulcea - Medgidia. 

Localitatea este situată pe valea Teliţei, râu care primeşte în vatra satului câţiva 
afluenţi temporari. Spre N se înalţă Dealul Plantaţiei (70-80 m) iar spre S Dealul Cataloi (83 
m). 

Vatra are aspect neregulat, satul dezvoltându-se în funcţie de traseul Teliţei şi 
principalele căi de comunicaţie care-l traversează, având formă tentaculară. 

Apare menţionat în 1538 (sub forma Katalî Çardac), atunci când sultanul Soliman 
Magnificul a trecut pe aici, în campania de pedepsire a lui Petru Rareş. Forma ulterioară, 
Kerik-i-Katalin (târgul lui Cătălin), presupune o locuire românească anterioară acestei 
perioade, din numele respectiv derivând forma actuală, într-un interval extrem de scurt, după 
cum dovedeşte defterul din 1575. 

A fost locuit de turci şi români, precum şi de bulgari şi italieni, până la 1841, când 
aici se stabileşte o colonie germană venită din Basarabia. La doar câţiva ani (1857), alte 7-8 
familii germane au poposit în localitate, fiind însoţite şi de câteva familii de origine franceză, 
apoi de alte familii germane venite din Galiţia (1867). 

În 1858, după spusele lui Wilhelm Hamm, în Cataloi ţinea cârciumă un francez, 
pe nume Puissant din Dijon, care avea în locuinţa sa mobilier apreciat la vremea respectivă, 
ce trăda o situaţie materială foarte bună. Soţia acestuia, provensală, împrumutase obiceiurile 
locului, stând turceşte pe divan, unde fuma pipă şi citea. 

 În 1896, Gr. Dănescu menţiona următoarea structură etnică: 351 români, 332 
italieni, 299 germani, 163 bulgari şi 6 evrei, ceea ce înseamnă că după 1878 turcii părăsiseră 
satul. Acelaşi lucru se va întâmpla şi cu germanii, care vor începe să plece după războiul 
Crimeii, fiind înlocuiţi - între alţii - şi de greci. Acest din urmă grup etnic devenise atât de 



numeros, încât în 1904 existau nu mai puţin de trei biserici greceşti. Cu timpul, numărul lor 
s-a diminuat foarte mult. Biserica actuală s-a ridicat în 1874 iar şcoala în 1880. 

Dicţionarul lui Lahovari vorbeşte despre o populaţie de 1141 locuitori, alcătuită 
din 351 români, 332 italieni, 299 germani şi 153 bulgari. Şcoala avea doi învăţători iar 
biserica un preot şi un cântăreţ. În sat mai funcţiona un telegraf-telefon şi biroul de poştă. 

Trecând prin Cataloi (1928), în drumul său spre Babadag, I. Simionescu era 
impresionat de amalgamul etnic pe care îl etala această aşezare: Cataloi e poate cel mai 
interesant sat din Dobrogea, în privinţa amestecului de oameni. Nemţii au venit aici din 
Basarabia. S-au aşezat pe muchea de dâmb din drumul către Frecăţei. Le cunoşti îndată 
neamul, după casele alineate, mari, ca a tuturor nemţilor. Jos în vale, sunt însă şi mulţi 
bulgari. Drept decor deosebit, cătră toamnă, stau şiragurile de ardei înroşiţi sub streaşina 
casei, cu culori vii pela ferestre şi în lungul prispei. Printre ei sunt amestecaţi românii, 
veniţi tot din Basarabia. 

Despre etnicii italieni pe care i-a întâlnit în Cataloi, savantul scria: A doua zi 
dimineaţă, cea dintâi grijă a fost să le văd gospodăriile. Din curte ieşeau copii cu ochi de 
cărbuni şi păr cârlionţat. Tablou din Italia meridională. O neorânduială latină se vedea în 
fiecare gospodărie iar liniştea satului era întreruptă de chemări gălăgioase. Departe de 
locul lor de origine, aproape nimic nu ş’au lăsat din obiceiuri. 

Informaţii suplimentare despre italienii din Cataloi aflăm din articolul 
profesorului Mihai Milian, apărut în lucrarea Terra promessa:  în 1889 au venit în sat 40 de 
familii de italieni din comuna Miroslava (Iaşi), de pe moşia boierului Anghel, tatăl poetului 
D. Anghel. Aceştia au luat în arendă circa 1080 ha teren arabil, pe care l-au lucrat. În 1892 se 
cita existenţa unei biserici catolice (cea a italienilor), alături de una protestantă (a nemţilor), 
trei case de rugăciune ruseşti (?), o biserică românească (din 1875) şi una bulgărească. 

În aceeaşi perioadă, erau pomenite nouă mori de vânt şi una cu aburi, cea a 
familiei Flaminio Bianchi. Aceasta a funcţionat până în 1948, moment în care a fost 
naţionalizată. Biserica italienească a fost transformată în depozit de cereale, pe vremea 
comuniştilor, apoi dărâmată, aceeaşi soartă având-o şi cimitirul din spatele ei, arat de 
plugurile gospodăriei colective.  

Populaţia a cunoscut următoarea evoluţie: 1399 locuitori în 1900, 1922 în 1912, 
1787 în 1930, 1159 în 1948, 1404 în 1956, 1329 în 1966, 1438 în 1977, 1289 în 1992 şi 1274 
în 2002, aproape toţi fiind români. 

Ocupaţia predominantă este agricultura, pentru care există mai multe asociaţii 
preocupate cu cultura cerealelor şi plantelor tehnice. Fosta livadă a fost dezafectată, la fel ca 
şi complexul de creştere a vacilor de lapte, din care au rămas doar grajdurile, o serie de 
investitori particulari încercând să repună pe picioare o afacere altădată rentabilă, mai ales că 
în staţia de cale ferată este un siloz pentru cereale şi o fabrică de nutreţuri combinate, care ar 
putea furniza hrana necesară pentru animale. În sat funcţionează un atelier de croitorie şi o 
distilerie de ţuică. La intrarea în sat dinspre Tulcea s-a construit un atelier de instalaţii 
frigorifice. 

Şcoala din localitate dispune de două corpuri de clădire, care găzduiesc grădiniţa 
şi elevii claselor I-VIII. În dotarea şcolii intră o bibliotecă cu 5600 volume. 

Între dotările satului menţionăm căminul cultural, dispensarul medical, magazine 
mixte, chioşcuri alimentare, baruri, centrala telefonică şi o moară. Biserica ortodoxă este 
slujită de un preot paroh. 

 

 
Una din clădirile şcolii (foto M. Segal) 

 
În ultimii ani există tendinţa construirii unor locuinţe de vară pe raza comunei 

Frecăţei, care aparţin unor tulceni, unii din aceştia stabilindu-se în localitate, pentru diverse 
motive. Apropierea de oraş este un atu important care ar putea duce la dezvoltarea localităţii, 



prin stimularea investiţiilor în agricultura axată pe satisfacerea nevoilor pieţei. Există tendinţa 
ca spaţiul ocupat altădată de livadă să devină perimetru construibil. 

 
 
CAUGAGIA 
 
 Sat component al comunei Baia, este situat la 9 km NV de centrul administrativ 

al comunei, la numai 2 km de intersecţia de drumuri de la Două Cantoane. Drumul care-l 
străbate urmează spre amonte cursul Slavei, spre Ciucurova, iar de acolo spre Tulcea, Măcin 
sau Hârşova.  

Vatra satului este dispusă mai ales pe stânga râului Slava şi are un aspect adunat, 
relieful fiind o luncă largă, dominată spre NE de dealul Camena (80 m), sterp şi pietros, după 
cum îl arată numele şi spre SV de dealul Caugagia (circa 100 m). 

Satul a fost înfiinţat, se pare, în 1858 de câteva familii de bulgari venite din 
Ucraina, care au plecat după 1940, locul lor fiind luat de aromâni. Într-o informaţie furnizată 
de învăţătorul Constantin Himciu, citat de D. Şandru, se spune că pe aceste locuri erau câteva 
familii de ciobani ai unui hagiu din Babadag, care formau un mic cătun cu 18-20 de case, pe 
lângă care s-au aciuat şi câteva familii din Moldova şi Transilvania, satul risipindu-se după 
ce cerchezii l-au omorât pe hagiu. 

La 1896 se semnalau 121 bulgari, care formau întreaga păopulaţie a satului. 
Numărul de locuitori a cunoscut următoarea evoluţie: 216 locuitori în 1900, 278 

în 1912, 484 în 1930, 407 în 1948, 411 în 1956, 366 în 1966, 238 în 1977, 212 în 1992 şi 253 
în 2002, majoritatea români, la care se adaugă şi câţiva aromâni şi o familie maghiară. 

Aceşti locuitori se ocupă cu agricultura, fără ca această activitate să ofere şanse de 
dezvoltare, după cum o atestă şi numărul lor tot mai scăzut, satul fiind pe cale de dezafectare. 

 

 
Gospodărie ţărănească (foto V. Leonov) 

 
Încă mai există o şcoală cu clasele I-IV şi o grădiniţă. Satul are un cămin cultural, 

un magazin alimentar şi o biserică ortodoxă slujită de preotul din Ceamurlia de Jos. 
Numele este de origine turcă, fiind o formă uşor modificată   de la  ”kavgaci“, 

care semnifică certăreţ, belicos. M. D. Ionescu îl traduce prin bătăuş. 
 
 
 
CĂPRIOARA 
Alte denumiri: Geaferca Rusă, până în 1964 
 
 Sat al comunei Hamcearca (în 1900 aparţinea de comuna Balabancea), este situat 

la doar 1,5 km NE de centrul de comună. Este aşezat pe stânga râului Taiţa, la poalele unor 
dealuri împădurite din Podişul Niculiţelului, care depăşesc 300 m. La el se ajunge urmând un 
drum nemodernizat, din centrul de comună. 

A fost întemeiat după războiul Crimeii, de către o populaţie în care predomina 
elementul slav, deşi numele iniţial era turcesc. Pe tot parcursul existenţei sale a fost o aşezare 
de dimensiuni reduse. Prin 1896 avea doar 106 locuitori şi nu dispunea nici de şcoală şi nici 
de biserică.  



Populaţia a evoluat astfel: 131 locuitori în 1900, 235 în 1912, 189 în 1930, 213 în 
1948, 259 în 1956, 227 în 1966, 171 în 1977, 101 în 1992 şi 77 în 2002. Toţi locuitorii de 
astăzi sunt români. În 1922 a fost ridicată şcoala, care între timp nu a mai fost necesară, 
datorită scăderii numărului de locuitori. 

 

 
Peisaj din Căprioara (foto V. Leonov) 

 
Satul nu are nici o perspectivă de dezvoltare, singurele ocupaţii fiind agricultura şi 

exploatarea lemnului, motiv pentru care dezafectarea este doar o problemă de timp. 
Numele iniţial se presupune că provine de la un nume propriu, Geafer (vezi 

explicaţia de la Floreşti). 
 
 
CÂRJELARI 
 
Sat component al comunei Dorobanţu, este situat la circa 4-5 km E de reşedinţa 

de comună, pe pârâul Umârlar (afluent al Aiormanului), la poalele dealului Vărăria (225 m) 
din Podişul Atmagei. 

Vatra satului are o formă tentaculară, cu textură neregulată. 
În sat se ajunge fie pornind dinspre centrul de comună, fie dinspre Atmagea. Pe la 

1900 era centru de comună, administrând şi satele Ac-Punar (Mircea Vodă), Hasanlar şi 
Homurlar (General Dragalina). 

Se consideră că a fost întemeiat la începutul sec. XIX de către turci şi locuit de 
aceştia până în 1878, după care au sosit câţiva români bănăţeni, care numărau în 1880 circa 
70 de familii. Anterior acestei date trebuie să fi sosit aici şi alţi români, deoarece în 1868 s-a 
construit biserica ortodoxă, iar şcoala în 1883. 

Evenimentele acelor vremuri s-au succedat cu repeziciune şi creează confuzii, 
pentru că o altă informaţie arată că 1883 biserica funcţiona într-o casă cercheză, lucrată de un 
meseriaş aromân, Costea Cristea, în 1856. 

După părerea învăţătorului Gh. I. Vlad, înainte ca românii să se stabilească pe 
aceste locuri, aici existau câţiva cerchezi, care după 1878 au părăsit satul, lăsându-l pustiu. 
Moş Cârje, mocan din Transilvania, venit în Dobrogea şi aşezat în părţile Niculiţelului, a 
fost cel care a pus parul aici, găsind casele lăsate de cerchezi, pustii. După el repede au 
venit şi alţii. Mocanii au venit mulţi şi satul s’a mărit, rămânându-i numele Cârjelari, 
după numele lui moş Cârje. Nu ştim cât adevăr exprimă aceste informaţii, dar este cert că pe 
la 1896 în sat mai erau circa 450 locuitori. 

În ultimul secol, populaţia a cunoscut următoarea evoluţie: 851 locuitori în 1900, 
1227 în 1912, 1097 în 1930, 1300 în 1948, 1552 în 1956, 1062 în 1966, 805 în 1977, 595 în 
1992 şi 571 în 2002, toţi cei din urmă fiind de etnie română. Scăderea accentuată din ultimele 
decenii se explică prin migraţia tinerilor spre oraş şi scăderea natalităţii, fenomen care a 
cauzat şi desfiinţarea ciclului gimnazial la şcoala din localitate, obligând elevii claselor V-
VIII să facă naveta până la Dorobanţu. 

Cei rămaşi în sat se ocupă cu agricultura, pentru care s-au constituit mai multe 
societăţi cu capital privat. Se cultivă cereale şi plante tehnice şi se cresc animale, mai ales 
ovine, mai puţin pretenţioase la condiţiile păşunilor naturale din zonă. Deschiderea unei 
cariere de piatră (calcar siderurgic) în zonă aduce un oarecare venit comunei  dar circulaţia 



maşinilor grele a produs mai ales necazuri, degradând drumul existent, oricum prost 
întreţinut. 

În cele două localuri ale şcolii, rămasă acum cu spaţiu excedentar, funcţionează 
grupa de grădiniţă şi ciclul primar. Deşi în sat există o clădire care ar trebui să fie cămin 
cultural, aceasta nu-şi îndeplineşte misiunea pentru care a fost construită, viaţa culturală 
fiind, practic, inexistentă. Cele două chioşcuri alimentare şi biserica ortodoxă, slujită de un 
preot paroh sunt singurele dotări ale satului. 

Felul în care evoluează localitatea nu dă nici un semnal că declinul ei economic şi 
demografic se va opri, într-o perspectivă chiar mai îndepărtată. 

Cetăţenii din Cârjelari se mândresc cu faptul că din localitatea lor a plecat 
doctorul în teologie Gheorghe Ghia. 

În legătură cu numele satului mai există o altă variantă, deşi cea a învăţătorului 
Vlad este foarte tentantă, fără a fi susţinută de vreo dovadă, în special în ceea ce priveşte 
numele Cârje, care nu se mai regăseşte între numele de familie din prezent şi nici din trecutul 
apropiat. Această variantă consideră că numele ar putea proveni de la cârjali, nume generic 
sub care erau denumiţi cei care se dedau la jafuri şi abuzuri. Dacă acceptăm faptul că 
cerchezii au locuit pe aceste locuri, este un argumrent suficient pentru a susţine această 
ipoteză. 

 
 
CÂŞLIŢA 
 
Sat fondat în 1939, la circa 8 km S de Chilia Veche, de care aparţine 

administrativ. Este amplasat pe câmpul loessoid, plan şi fertil, detaşat de braţul Chilia din 
Câmpia Bugeacului şi înglobat în perimetrul deltei, cu mai multe mii de ani în urmă.  

A avut tot timpul o populaţie  puţin numeroasă, fiind dezafectat după 1975, un 
singur locuitor, un bătrân, încăpăţânându-se să rămână şi să locuiască aici, el fiind înregistrat 
ca atare la recensământul din 1992. 

După acest moment, alţi 12 cetăţeni din Tulcea sau din alte localităţi au revenit în 
micul cătun, pentru a se ocupa de agricultură, motiv pentru care la ultimul recensământ 
(2002) populaţia număra 13 persoane. 

Nu dispune de nici un fel de dotări sociale, cei 13 locuitori ocupându-se cu 
agricultura (cultura cerealelor şi creşterea vitelor), singura posibilitate de acces fiind drumul 
nemodernizat care-l leagă de centrul de comună. 

Are şanse reduse de a se dezvolta. 
După nume, se pare că a fost cândva sălaşul unor turme. 
 
 
CEAMURLIA DE JOS 
 
Sat-reşedinţă de comună, este situat la circa 58 km SE de municipiul Tulcea, în 

nordul lacului Ceamurlia, un fost golf al lacului Goloviţa, amenajat pentru piscicultură. De la 
Două Cantoane există un drum de circa 5 km care trece prin sat, spre Jurilovca şi mai 
departe, spre Sarichioi, iar la numai 2 km de sat este staţia de cale ferată pe linia Tulcea-
Medgidia. 

Vatra satului, având forma unui poligon neregulat şi o textură haotică a uliţelor, 
ocupă o regiune joasă, de câmpie, cu altitudini de 20-40 m, la E de gura de vărsare a râului 
Slava. Pe la 1900 era reşedinţa comunei care mai cuprindea şi satul Caugagia. 

 



 
Început de turism (sursa: Internet) 

 
Satul are o istorie foarte veche, în arealul său fiind descoperite importante dovezi 

ale culturii Hamangia, precum şi o statuie-menhir, un monument funerar al păstorilor 
indoeuropeni de la începutul epocii bronzului.  

Pe la începutul sec. XIX s-au stabilit aici bulgarii, alături de familii de turci şi 
români. Dicţionarul lui Lahovari pomeneşte de o populaţie de 712 persoane, aproape în 
totalitate bulgărească. Ca şi în alte sate, bulgarii au migrat spre sud, după 1940, fiind înlocuiţi 
de români şi aromâni. Biserica satului datează din 1860, şcoala din 1883 iar primăria din 
1882. În anul şcolar 1893-94 şcoala avea 57 elevi şi un învăţător, în timp ce biserica era 
încadrată cu un preot şi un cântăreţ. Ambele instituţii erau dotate cu câte 10 ha de pământ. 

În ultimul secol populaţia a evoluat astfel: 1064 locuitori în 1900, 1493 în 1912, 
1697 în 1930, 1361 în 1948, 1930 în 1956, 1870 în 1966, 1439 în 1977, 1280 în 1992 şi 1258 
în 2002, din aceştia din urmă 35 fiind aromâni, restul români. 

Ocupaţia preponderentă este agricultura, la care se adaugă pescuitul, practicat 
neorganizat. Se cultivă cereale şi plante tehnice şi se cresc bovine, porcine şi ovine, în 
proporţii aproape egale. În localitate se înregistrează nu mai puţin de 21 asociaţii profilate pe 
cultivarea pământului, la care se adaugă alte numeroase forme de asociere familială şi de 
arendare a pământurilor. Există posibilitatea irigării pământului, insuficient valorificată. 

Şcoala din localitate, cu clasele I-VIII, dispune de o mică bibliotecă, cu 2600 
volume. Într-o clădire apropiată funcţionează grădiniţa. 

Satul are un cămin cultural, în care se pot proiecta şi filme, iar biblioteca 
comunală dispune de 5800 volume. Celelalte dotări se referă la dispensarul uman, magazine 
mixte, chioşcuri alimentare, brutărie, oficiu poştal şi biserica monumentală, realizată după 
proiectul unui arhitect italian, recent renovată, slujită de un preot paroh. 

Satul a dat lumii artistice româneşti pe pictorul Ion Stoica. 
Numele este de origine turcească (çamur = nămol) şi se traduce prin nămolita sau 

mlăştinosul, probabil datorită zonei acvatice din apropierea satului. 
 
 
CEAMURLIA DE SUS 
Alte denumiri: Ieni Kazah, probabil până în 1850 
 
Sat component al comunei Baia, este situat la 12 km NV de reşedinţa de comună, 

la obârşia pârâului Ceamurlia, într-o prelungire spre SE a dealului Altân Tepe, precum şi a 
altora mai mici (Solojan, Ienicerilor, Calagiu). Vatra satului este răsfirată în lungul căilor de 
comunicaţie, având o textură neregulată. 

De la Două Cantoane, un drum de circa 8 km ajunge în sat, unde se desparte în 
două direcţii: spre Stejaru şi Altân Tepe, respectiv spre Beidaud şi Casimcea. 

Circulă părerea că ar fi fost întemeiat de cazacii zaporojeni, înainte de 1855, 
motiv pentru care administraţia turcească i-a atribuit primul nume, care în traducere 
înseamnă cazacii noi. În lista agentului polon Korsak, întocmită la 6 octombrie 1849, listă ce 
cuprindea localităţile în care acesta identificase populaţie de cazaci şi unde propunea 



colonizare cu ruteni, apare localitatea Ciamurli, în cercul Babadag, fără a preciza care din 
cele două Ceamurlii este. Credem că e vorba de Ceamurlia de Sus, deoarece cazacii au locuit 
doar aici, urma lor nefiind găsită şi în localitatea de pe malul lacului Goloviţa. Interesant este 
faptul că numele satului este cel actual şi nu cel iniţial. Există posibilitatea ca cele două 
denumiri să fi circulat în paralel, cum s-a întâmplat şi în cazul altor localităţi. 

 Locul cazacilor a fost luat mai târziu de bulgari, probabil până în 1877, apoi, 
după schimbul de populaţie din 1940, de aromânii din Cadrilater (303 familii). În 1896 
populaţia era formată din 1618 bulgari, 161 tătari, 82 români, 11 greci, 6 ţigani şi 3 armeni. 
În 1860 s-a construit biserica iar în 1881 şcoala. În 1900 era reşedinţă de comună şi 
administra satele Cerbu, V. Alecsandri, Stejaru şi Camena. 

Populaţia a cunoscut apoi următoarea evoluţie: 1811 locuitori în 1900, 1792 în 
1912, 1725 în 1930, 1674 în 1948, 1743 în 1956, 1762 în 1966, 1424 în 1977, 1006 în 1992 
şi 904 în 2002, 90% din ei fiind aromâni iar 10% români. 

 

 
Turmele la păscut (foto V. Leonov) 

 
Populaţia de astăzi este ocupată mai ales cu agricultura, în special creşterea 

ovinelor, activitate tradiţională, pentru care a funcţionat şi o mică fabrică de caşcaval. Cultura 
cerealieră este asigurată de o asociaţie agricolă înregistrată oficial şi altele fără personalitate 
juridică, fără a atinge randamentul zootehniei, pe de o parte datorită calităţii solurilor, iar pe 
de altă parte datorită climatului secetos. 

În sat funcţionează o grădiniţă şi o şcoală cu clasele I-VIII. Celelalte dotări sunt 
reprezentate de căminul cultural, dispensarul uman, magazinul mixt, chioşcurile alimentare, 
baruri, restaurant şi un oficiu poştal. Biserica ortodoxă este deservită de preotul paroh. 

Ca şi în cazul satelor din jur, aspectul este unul care lasă mult de dorit, semn al 
sărăciei populaţiei, nepăsării şi ignoranţei. Multe case sunt netencuite şi nevăruite, gardurile 
făcute din lespezi de şisturi verzi sunt ruinate, iar gospodăriile trădează lipsă de ordine şi bun 
gust, în vreme ce la intrările în sat movilele de gunoi de grajd sau moloz alterează aspectul 
plăcut al cadrului natural. 

Creşterea animalelor va rămâne activitatea cea mai productivă, ţinând cont de 
condiţiile naturale şi de tradiţii, deşi satul nu are perspective prea mari de dezvoltare, după 
cum o evidenţiază situaţia demografică.  

Numele actual a fost atribuit în dublet cu cel al satului Ceamurlia de Jos, în acest 
caz el nefiind justificat de realitatea geografică. 

 
 
CEATALCHIOI 
 
Reşedinţă de comună, satul Ceatalchioi este situat în extremitatea de NV a Deltei 

Dunării, pe malul drept al braţului Chilia, la km 104 de la gura de vărsare a acestuia şi la 22 
km NV de municipiul Tulcea. Satul este accesibil pe calea apei, existând un debarcader care 
deserveşte cursele de pasageri de pe relaţia Tulcea-Periprava. Un drum semiamenajat şi prost 
întreţinut, cu piatră spartă, face legătura între satul T. Vladimirescu şi comunele Pardina şi 
Chilia Veche, trecând şi prin Ceatalchioi. 



 
Vatra sa are o formă alungită, pe dreapta braţului, pornind de la un nucleu sudic 

ceva mai dezvoltat, iar textura este specifică satelor risipite, cu o concentrare redusă a 
numărului de gospodării pe unitatea de suprafaţă.  

Satul a fost fondat la mijlocul sec. XIX de câteva familii de români, ruşi şi 
bulgari, veniţi din stânga Dunării. În 1878, văduva Domnica Belci-Cânci a oferit fondurile 
pentru construirea bisericii cu hramul Sf. Dumitru. La recensământul din 1896 satul era 
populat cu 188 persoane, în totalitate ruşi-lipoveni, ceea ce înseamnă că românii fie 
părăsiseră localitatea, fie se declaraseră ruşi, lucru improbabil pentru ambele variante. În 
1904 s-a construit localul şcolii. 

În timp, populaţia a cunoscut o uşoară creştere, până în 1955, după care a urmat o 
descreştere accentuată, chiar dacă între timp s-au realizat importante lucrări de amenajări 
agricole, în urma cărora a rezultat polderul Sireasa. După 1992, o parte din muncitorii 
disponibilizaţi din Tulcea au revenit în sat, încercând să pună pe picioare o agricultură de 
piaţă, aşa explicându-se creşterea importantă a numărului de locuitori, în toate satele 
comunei. În 1900 erau 342 locuitori. De atunci şi până astăzi, populaţia a evoluat astfel: 433 
locuitori în 1912, 632 în 1930, 560 în 1948, 629 în 1956, 525 în 1966, 350 în 1977, 255 în 
1992 şi 375 în 2002. Astăzi, cei mai mulţi dintre locuitori sunt români, alături de care pot fi 
întâlniţi şi câţiva ucraineni. 

Profilul ocupaţional al locuitorilor este agro-piscicol. Incinta Sireasa-Pardina este 
cultivată cu cereale şi plante tehnice (in, tutun, floarea soarelui, grâu şi porumb) iar păşunile 
de pe grinduri oferă loc pentru creşterea ovinelor şi caprinelor (secundar şi porcinelor), 
animale puţin pretenţioase. Pescuitul completează gama activităţilor, fără ca el să atingă 
randamentul din interiorul deltei. Legumicultura asigură şi ea o parte din produsele cerute pe 
piaţa tulceană, la fel ca şi culesul ciupercilor. 

În sat funcţionează o şcoală cu clasele I-VIII şi o grupă de grădiniţă. Dotările sunt 
modeste: căminul cultural, cu o modestă bibliotecă, dispensarul uman, magazinul mixt, bar şi  
restaurant. Biserica ortodoxă este slujită de un preot paroh. 

Numele satului reflectă o realitate geografică ce se manifestă ceva mai spre 
amonte, respectiv bifurcarea Dunării în mai multe braţe. Paul din Alep scrie despre Chatel ca 
despre separaţiunile, de unde scoborârea la Marea Neagră se face pe trei canaluri separate. 
I. Ionescu de la Brad vorbeşte de le fort Satal entre Sactchea et Ismail (fortul Ceatal între 
Isaccea şi Ismail), iar pe harta lui Fr.v Weiss (1829), intitulată Carte Europäischen Turkey, 
apare forma Csatal. În toate cazurile este vorba de cuvântul turcesc ”çatal“, care înseamnă 
bifurcaţie. Traducerea poate fi satul de la bifurcaţie şi se explică prin faptul că în apropierea 
localităţii, Dunărea se desparte pentru prima dată, dând naştere braţelor Chilia şi Tulcea. 

 
 
 
CERBU 
Alte denumiri: Hagi Omer, până în 1968 
 
Sat component al comunei Topolog (în 1900 aparţinea de comuna Ceamurlia de 

Sus), este situat în prelungirea satului Sâmbăta Nouă, spre SE, către obârşia pârâului 
Hagiomer, afluent al râului Topolog, de la care şi-a luat numele iniţial. Vatra satului, de tip 
adunat, are o textură neregulată, fiind străjuită spre NE de dealul Osâmbei (359 m) iar la S şi 
E de dealul Beipunar (332 m). Uliţele converg, de regulă, spre şoseaua care străbate satul. 

 

 
Satul cu împrejurimile sale (foto V. Leonov) 



 
Accesul în sat este posibil dinspre centrul de comună sau dinspre V. Alecsandri. 
Datele de care dispunem consideră drept fondatori ai satului pe oierii veniţi din 

Ţara Oltului şi pe alţi români din zona Buzău şi Râmnicu Sărat,  în jurul anului 1880. Prin 
1896 erau citaţi şi câţiva turci şi bulgari, pentru ca după 1900 să poposească aici mocani 
veniţi din Transilvania şi Ţara Făgăraşului. În 1928, numărul acestor familii era de 57. 

După 1900 populaţia a evoluat după cum urmează: 188 locuitori în 1900, 335 în 
1912, 489 în 1930, 723 în 1948, 687 în 1956, 647 în 1966, 313 în 1977, 321 în 1992 şi 325 în 
2002. La ultimul recensământ populaţia era pur românească iar tendinţa era de puternică 
îmbătrânire şi descreştere numerică. 

Locuitorii se ocupă cu agricultura, predominând cultura cerealelor, plantelor 
tehnice şi creşterea ovinelor, care este tradiţională. Îmbătrânirea localnicilor şi plecarea 
copiilor lor spre oraşe face ca randamentul agriculturii să rămână modest, deşi unele încercări 
au dovedit că în condiţii climatice favorabile şi cu eforturi susţinute, se pot obţine recolte 
bune. 

În sat funcţionează o grupă de grădiniţă şi o clasă mixtă (I-IV),  câteva magazine 
mixte, care au şi funcţie de bar, precum şi o biserică ortodoxă, cu preot paroh. 

Treptat, satul tinde să se depopuleze, chiar dacă într-un ritm lent. Tinerii migrează 
spre oraşe, cei care se întorc în sat fiind mai ales pensionarii sau şomerii. 

Numele vechi al satului este turcesc şi provine de la valea care străbate satul. 
Probabil că acest nume se trage de la un anume Omer, care purta titulatura de hagi, deci 
fusese în pelerinaj la Mecca. 

 
 
CERNA 
Alte denumiri: Cerna-giberan, pe defterul din 1573 
 
Satul de reşedinţă al comunei omonime, este situat pe şoseaua Tulcea-Măcin, la 

circa 55 km SV de municipiul Tulcea, într-o depresiune de la poalele SV ale Munţilor 
Măcinului. Vatra satului, de tip adunat, are o textură neregulată, ca urmare a fragmentării 
reliefului. Spre NV se înalţă dealul Chervant (203 m), la N dealul Arheuziu (313 m), la E 
dealul Cerna (226 m) iar la SE Colina Dălchi (260 m). Satul este străbătut pe direcţia NE-SV 
de apa râului Cerna. Se afirmă că vatra iniţială se afla cu circa 800 m mai la sud de cea 
actuală. 

În apropierea localităţii, săpăturile arheologice au scos la lumină urme de locuire 
romană (vase, monede, pietre sculptate, precum şi un monument cu inscripţia numelui unui 
escadron roman, botezat după împăratul Antonius, care a guvernat între 211-216 d.Hr.). 
Pornind de la aceste descoperiri, se bănuieşte că localitatea ar fi jucat rolul unei aşezări 
romane cu garnizoană militară, care avea menirea să apere drumurile din nordul provinciei, 
fiind pe aceeaşi axă de comunicaţie cu castrul de la poalele dealului Consul, care servea 
aceluiaşi scop.  

După unele afirmaţii (Hristo P. Kapitanov – 1936), satul Cerna ar fi fost locuit 
încă din secolul VII d.Hr. de populaţii slave, respectiv bulgari, aduşi de invazia condusă de 
hanul Asparuh – 650, care şi-ar fi stabilit o cetate întărită pe lângă Niculiţel. Şederea lor ar fi 
fost vremelnică, până prin 679 când, în urma luptelor cu bizantinii, bulgari s-au retras spre 
sudul provinciei Dobrogea. Bulgarii par a fi responsabili şi de atribuirea numelui Cerna, care 
este anterior ocupaţiei turceşti, deoarece tuecii nu au putut să-l modifice, adăugându-i 
terminaţia « giberan », care întăreşte ipoteza. 

Aceeaşi sursă afirmă că la trecerea sa prin Dobrogea, Asparuh ar fi găsit mase 
compacte de bulgari vechi, deşi nu se face precizarea despre care parte a Dobrogei este 
vorba. 

Satul apare menţionat în defterul din 1573, având terminaţia ”giberan“ (creştin), 
ceea ce denotă faptul că era locuit de o populaţie predominant sau în totalitate creştină. În 
sec. XVIII era locuit de români şi de turci, pentru ca în prima jumătate a veacului al XIX-lea 
să se stabilească aici şi numeroşi bulgari, alături de câteva familii germane şi o colonie de 
pietrari italieni.  

 



 
Interior din casa memorială P. Cerna 

(sursa: Internet) 
 

Între bulgarii veniţi din regiunea Şumla (Şumen) se afla şi învăţătorul Panait 
Stanciof, tatăl viitorului poet Panait Cerna. Faptul este confirmat şi de învăţătorul Gh. 
Iorgulescu (1935), în monografia comunei Cerna, apărută la Brăila, document în care se 
făceau şi estimări privind numărul etnicilor bulgari din judeţul Tulcea la acea vreme (circa 
80000). 

 

 
P. Cerna (sursa: Internet) 

Kapitanov, în încercarea sa de a cunoaşte locurile şi locuitorii satului de obârşie a 
poetului Panait (Panaiot) Stanciof - Cerna (1936), afirmă că la acea vreme, din cele circa 
3600 de suflete, doar 200-250 erau locuitori români, 4 erau ruşi, 3 italieni şi 2 evrei, restul 
fiind bulgari (circa 1000 de familii). 

După 1878 s-au produs multe modificări în structura etnică, o parte din turci 
părăsind satul, fiind urmaţi de etnicii germani şi italieni. Totuşi, în 1904 mai exista o geamie 
cu imam. Între 1840-1846 s-a construit prima biserică ortodoxă, de către etnicii bulgari, apoi 
şcoala (1880-81) şi primăria (1886). La sfârşitul veacului al XIX-lea satul avea doi învăţători, 
care asigurau şcolirea celor 176 elevi, zestrea şcolii fiind lotul de 10 ha de teren alocat de 
stat. Biserica avea un preot şi un cântăreţ şi dispunea, la rândul său, de 17 ha de pământ. Mai 
exista o biserică şi o geamie cu hoge, aceasta având doar 5 ha de teren arabil. 

Satul dispunea de 212 pluguri şi o maşină de secerat, se creşteau circa 8000 de 
animale, în localitate funcţionau 2 mori de apă, 8 de vânt şi una cu abur, existau un dulgher, 2 
fierari, 4 băcani şi 4 cârciumari. 

 



 
Imagine din sat (foto V. Leonov) 

 
Populaţia a evoluat astfel: 1969 locuitori în 1900, 2967 în 1912, 3390 în 1930, 

1918 în 1948, 2175 în 1956, 2425 în 1966, 2394 în 1977, 2437 în 1992 şi 2217 în 2002. 
Scăderea masivă produsă între 1930 şi 1948 trebuie pusă pe seama plecării bulgarilor spre 
sud, în limitele actualului stat bulgar. În prezent, exceptând câţiva maghiari, veniţi odată cu 
deschiderea carierelor din zonă, populaţia este românească, incluzând aici şi un număr relativ 
însemnat de meglenoromâni. 

Ocupaţia de bază este agricultura, cultivându-se cu predilecţie cereale şi 
crescându-se cornute mici şi mari. O parte a forţei de muncă era cuprinsă în exploatarea 
cuarţitelor, cariera având o viaţă sincopată, în funcţie de cea a beneficiarului, Combinatul 
Metalurgic din Tulcea,  în prezent închis. 

În localitate funcţionează grădiniţa, iar în trei corpuri de clădire, şcoala cu clasele 
I-VIII şi SAM. Căminul cultural dispune de o bibliotecă cu peste 10000 de volume, celelalte 
dotări ale satului fiind dispensarul uman, o farmacie, o bogată reţea comercială, formată din 
magazine mixte, chioşcuri, baruri, brutărie, un oficiu poştal, o benzinărie şi biserica ortodoxă, 
încadrată cu un preot paroh.  

Aceasta din urmă are o arhitectură monumentală, fiind, de departe, cea mai 
impresionantă clădire a satului, chiar dacă între timp au fost ridicate şi alte clădiri, în diverse 
etape. Ea a fost construită între 1890-1897, de firma antreprenorul tulcean  Giovani,  fiind 
inaugurată la 8 noiembrie 1897, în prezenţa episcopului Partenie al Dunării de Jos şi a 
prefectului judeţului Tulcea, poetul Ioan Neniţescu. Vechile icoane, afectate de invaziile 
cercheze, au fost adăpostite la Galaţi, la începutul sec. XX. Una dintre ele, considerată 
deosebită, cea care reprezenta mironosiţele mergând să ungă cu mir pe Iisus crucificat, a fost 
păstrată într-un incipient  muzeu al satului, pierzându-i-se urma prin 1935.                                                        

În apropierea bisericii a fost amenajată casa memorială a poetului Panait Cerna, 
care serveşte drept principal obiectiv turistic. Această casă a fost cumpărată de învăţătorul 
Panaiot Stanciof, pentru a locui aici împreună cu soţia sa, Maria Taşcu, dintr-o familie de 
aromâni din sat, fosta sa elevă. Învăţătorul bulgar, sosit în Cerna în 1876, după o activitate 
revoluţionară pentru care putea să-şi piardă viaţa, nu a trăit pe aceste meleaguri decât puţină 
vreme, până la 23 februarie 1881, când moare de plămâni, sau după alte opinii, dispare din 
localitate şi migrează – probabil spre Bulgaria - deoarece era urmărit pentru atitudinea sa 
iredentistă, el nereuşind să-şi cunoască fiul, care s-a născut cam la şase luni mai târziu, fiind 
crescut de tatăl vitreg, Costea Naum, cu care mama poetului s-a recăsătorit la puţină vreme 
după naşterea acestuia. 

Din sat au mai plecat şi alte personalităţi, între care poetul, folcloristul şi autorul 
dramatic Gabriel Coatu-Cerna, regizorul Traian Ştefan Roman şi jurnalistul, poetul şi 
publicistul Dumitru Bobină. 

Pe şoseaua Cerna-Măcin, în înşeuarea dintre bazinele văilor Cerna şi Plopilor se 
află rezervaţia paleontologică Dealul Bujoarelor, care însumează o suprafaţă de 8 ha, 
împreună cu zona de protecţie. Ea a fost descoperită de către D. Cădere (1907) şi studiată - 
între alţii - de I. Simionescu. Punctul fosilifer adăposteşte faună badeniană (Paleozoic), 
fosilele aflate în şisturile argiloase având mai ales forma impresiunilor negative interioare. În 
total, au fost descrise 30 de forme, din care 22 sunt brahiopode, la care se adaugă briozoare, 
moluşte, crustacee şi ostracode. Din păcate, chiar în apropierea ei s-a deschis o carieră care 



periclitează această rezervaţie, punând serioase semne de întrebare în legătură cu 
normalitatea celor care au aprobat o asemenea situaţie ! 

Sperăm că nu aceeaşi soartă vor avea celelalte două rezervaţii naturale recent 
declarate: Muchiile Cernei-Iaila (1891 ha) şi Chervant-Priopcea (568 ha). 

Deschiderea unor cariere pentru exploatarea rocilor pentru construcţii şi 
practicarea agriculturii (cultura cerealelor şi creşterea ovinelor, pe păşunile extinse) sunt 
activităţile care vor asigura viitorul localităţii, ceea ce nu înseamnă că ele trebuie făcute 
oricum. 

Numele satului este de origine slavă, fiind preluat de la cel al apei care 
traversează localitatea, traducându-se prin neagra. 

După Dumitru Bobină Cerna, scriitor născut în localitate, numele ar fi fost atribuit 
după un război pustiitor, urmat de o epidemie de holeră, când satul a fost izolat printr-o 
brazdă de pământ negru şi când, deasupra localităţii plină de trupuri de oameni şi animale 
moarte, pluteau cârduri negre de ciori, iar fumul negru şi gros se înălţa din resturile caselor 
arzând, cu pereţi înnegriţi, ca un doliu. Este o legendă povestită de unul din bătrânii satului, 
moş Constantin Cenco, la venerabila vârstă de 105 ani. 

 
 

CHILIA VECHE 
Alte denumiri: Licostoma, în timpul grecilor; Achillea, în timpul stăpânirii 

genoveze; Eski Kili, în timpul ocupaţiei otomane; Kiliastara (Adam Neale – 1805) 
 
Sat-reşedinţă al comunei cu acelaşi nume, este amplasat la circa 80 km NE de 

municipiul Tulcea, pe dreapta braţului care poartă acelaşi nume, între km 44-47 de la gura de 
vărsare a braţului în mare. 

Satul este amplasat în partea nordică a câmpului Chiliei, fragment din Câmpia 
Bugeacului, tăiat de braţul ezitant al Dunării şi înglobat la deltă. Vatra sa ocupă o suprafaţă 
netedă şi relativ joasă, cu altitudine maximă de 4 m, acoperită la partea superioară cu un strat 
de loess şi aluviuni, ultimele fiind rezultatul repetatelor inundaţii ale Dunării. Este o 
localitate de tip adunat, cu o textură dezordonată. 

În Chilia se ajunge fie cu vasele de pasageri care circulă între Tulcea şi Periprava, 
fie folosind drumul semiamenajat (prost întreţinut) care porneşte din T. Vladimirescu. 
Această ultimă cale de acces este nerecomandată pe vreme de ploaie sau zăpadă, fiind totuşi 
folosită de microbuzele care fac curse regulate între Tulcea şi sat. 

Satul liniştit de astăzi a cunoscut cândva o viaţă tumultoasă, fiind un important 
punct strategic, care supraveghea navigaţia în zonă dar şi comerţul care se desfăşura în 
bazinul vestic al Mării Negre. Dovezi de locuire umană apar încă din neolitic. În antichitate, 
braţul şi localitatea purtau denumirea de Licostoma (Gura Lupului). Tot grecii au dat şi 
numele Achillea, preluat de romani sub forma Aquila şi mai apoi de turci (Eski Kili).  

Herodot pomeneşte de braţul Chilia, afirmând că pe el se făcea transport de 
mărfuri, semn că era bine cunoscut de navigatorii epocii sale. Aici, grecii au construit cetatea 
Achillea, în sec. IV î.Hr.  

Primul document care menţionează numele Chilia aparţine perioadei împăratului 
bizantin Constantin Porphirogenetul. Ceva mai târziu, aflăm din lucrarea geografului arab 
Idrisi (1514), întitulată Desfătarea omului (apărută la Palermo, la curtea regelui sicilian 
Roger) că aşezarea era amplasată într-o câmpie roditoare, cultivată cu grijă de locuitorii săi, 
care aveau proprietăţi mari, bine udate, deci avea o viaţă înfloritoare. Menţiuni asemănătoare, 
care confirmă însemnătatea aşezării Kilia Vechia, găsim în harta apărută în sec. XVII la 
Amsterdam, intitulată Exactissima totius Danubii fluvi tabula. De asemenea, episcopul latin 
din Nicopol, Petru Stanislavov, descria în amănunt oraşul - cetate, arătând următoarele: 
Cetatea are două porţi de fier şi două punţi care se ridică, e locuită exclusiv de 1600 turci, 
în 300 case, cu 4 moschei. Suburbiile sunt foarte întinse; în ele se coprind 500 case de 
tătari, sau 3000 de oameni şi 5 moschei de lemn, 400 case de schismatici de diferite naţiuni 
sau 1600 de oameni, două biserici şi 3 case de catolici, plus 5 alte de raguzani, de toţi unii 
şi alţii, 30 suflete. 

Dintr-un izvor mai vechi (care se referă la expediţia emirului din Efes, Umur Beg, 
între 1335-1339), aflăm că Chilia făcea parte din Valahia, fiind situată la graniţele estice ale 
provinciei româneşti. Cronica acestei expediţii arată că „Paşa în fruntea a 300 de vase 
porneşte pe Marea Neagră... oamenii lui ajunseră la Chilia, la graniţa Valahiei şi prădară 



ţara. Când creştinii văzură sosirea lor, îşi dădură de ştire unii altora, prin mijlocul 
ierburilor aprinse. Ei sosiră, strângând mulţi ostaşi dar în lupta care avu loc, creştinii fură 
învinşi şi cei ce căzură prizonieri, fură ucişi cu toţii.“ (preluat din C. C. Giurescu) 

Totuşi, perioada de apogeu a cetăţii, care avea rang de oraş, este atinsă în timpul 
ocupaţiei genoveze (sec. XIII-XIV). Genovezii au intuit rolul perfect pe care aşezarea îl 
putea juca în comerţul lor de la gurile Dunării şi s-au grăbit să o ocupe şi să o amenajeze, 
ajungând o colonie de prim ordin, condusă de un consul. Acest rol a fost sesizat şi de 
domnitorii români. Iancu de Hunedoara a făcut toate eforturile pentru a o stăpâni iar Ştefan 
cel Mare a ridicat o cetate întărită pe malul stâng al braţului, distrusă în mare parte de 
ocupaţia bolşevică de după al doilea război mondial. Într-o vreme, pe ruinele vechii cetăţi se 
construiseră silozuri pentru cereale ! 

Trebuie menţionat că la vremea respectivă (sec. XV), braţul Chilia debuşa în mare 
în dreptul cetăţii sau în apropiere. De atunci şi până astăzi, în aproape 500 de ani, procesul de 
construire a deltei a fost extrem de rapid, gura de vărsare înaintând spre E cu aproape 40 km ! 
Acest fenomen a fost pus pe seama defrişărilor care s-au realizat în Europa Centrală în 
perioada medievală, fapt care a dus la o eroziune accelerată a solurilor şi accentuarea ritmului 
de colmatare. 

Mai trebuie spus că din aceeaşi cauză vechile ruine ale cetăţii genoveze au fost 
acoperite cu aluviuni, fiind interceptate întâmplător, când vreun cetăţean sapă un beci sau o 
fântână. 

Turcii au întărit - la rândul lor - cetatea Chilia, concepută ca un avanpost militar în 
coasta Rusiei, ceea ce a generat numeroase conflicte militare, care au provocat distrugeri 
materiale şi pierderi de vieţi omeneşti, scăzând totodată şi din siguranţa vieţii şi afacerilor, 
motiv pentru care Chilia Veche a intrat într-un declin economic. 

Când trecea prin Chilia, în 1805, medicul englez Adam Neale afirma: „La 
extremitatea terenurilor joase care au avansat spre Pontul Euxin, am trecut prin faţa unui 
sat numit Kiliastara locuit de pescari, care au venit cu bărcile lor spre a ne oferi la vânzare 
peşte, iar noi am cumpărat 5 sturioni mari…” 

Vorbind despre locuitorii satului, medicul englez comite eroarea (una din multe 
alte erori din cartea sa apărută la Edinburg, în 1810) de a-i considera „popor harnic, dar 
necurat şi barbar, descendenţi din Bastarnae Peucinae (trib de origine teutonică, din Alpii 
Bastarnici, care au obţinut permisiunea să se aşeze în insula Peuce sau în Delta 
Dunării)…care se îndeletniceau cu pescuitul de ton sau de sturioni, care se găseşte din 
abundenţă pe aceste locuri.” Din tot acest text trebuie să reţinem doar abundenţa sturionilor 
de la acea vreme, lucru care astăzi nu mai este valabil, din păcate. Cât priveşte pe locuitorii 
pescari întâlniţi de Neale, aceştia trebuie să fi fost ruşii-lipoveni, alungaţi din ţara lor de 
persecuţiile religioase, care au găsit în imperiul otoman protecţie şi libertate de a trăi şi 
munci. 

După 1846, pe malul drept al braţului s-au stabilit familii de pescari, paralel cu 
cele de oieri din Basarabia, care au primit pământ şi scutire de dări din partea imperiului 
otoman. La sfârşitul sec. XIX localitatea număra 2300 locuitori, ruşi şi români (1500 ruşi şi 
540 români), la care se adăugau 60 bulgari, 30 greci, 130 evrei şi alte etnii. În acel moment, 
satul avea o şcoală mixtă (ridicată în 1879) cu 128 elevi şi 2 învăţători, o biserică 
lipovenească cu un preot şi un cântăreţ şi una românească (1854), cu 2 preoţi, 2 cântăreţi şi 
un îngrijitor. 

 



 
Biserica din localitate 

(foto V. Leonov) 
 
Dotarea satului era demnă de performanţele trecutului: 200 pluguri, 30 mori de 

vânt, 4000 de animale şi 10 meseriaşi. Pe lângă pescuit, localitatea avea un comerţ înfloritor, 
în 1893-94 fiind înregistrate 66 nave care operaseră în portul Chilia, unde se importau 
coloniale şi produse manufacturate şi se exporta peşte proaspăt sau sărat şi afumat. De 
această activitate se ocupau nu mai puţin de 30 de comercianţi. 

Amenajările agricole din anii ’60-’80 şi realizarea (chiar dacă parţială) drumului 
pe uscat, au asigurat o anume stabilitate a populaţiei, deşi fenomenul de îmbătrânire 
demografică este prezent şi aici. Cifrele statistice indică următoarea evoluţie: 2414 locuitori 
în 1900, 3015 în 1912, 3494 în 1930, 3694 în 1948, 3733 în 1956, 4248 în 1966, 3762 în 
1977, 2946 în 1992 şi 3539 în 2002, fiind localitatea cu una din cele mai puternice creşteri de 
populaţie din ultimul deceniu, fapt care nu înseamnă neapărat un echilibru demografic, 
deoarece cei care s-au întors în sat sunt, de regulă, dincolo de vârsta fertilă, fiind fie 
pensionari, fie disponibilizaţi din industria municipiului Tulcea. Astăzi, 175 de locuitori sunt 
etnici ruşi-lipoveni, 15 ucraineni, restul fiind români. 

Dacă în evul mediu aşezarea juca un rol comercial deosebit, când circulau asprii 
de argint bătuţi chiar aici, astăzi a pierdut această funcţie, ocupaţiile principale fiind 
agricultura şi pescuitul. Terenul pe care se practică agricultura este fertil, atât pe câmpul 
loessoid cât şi pe polderele amenajate în urmă cu 2-3 decenii. Se cultivă cereale, plante 
tehnice, viţă-de-vie, se cresc cornute mari şi mici, iar pescuitul se practică pe Dunăre şi 
numeroasele braţe în care se despleteşte cursul principal. Vastele câmpuri care înconjoară 
localitatea sunt terenuri ideale pentru vânătoare, mai ales toamna. 

În ultimii ani tinde să se dezvolte şi agroturismul, deocamdată timid, fiind 
semnalată o pensiune cu 25 de locuri. Se reînnoadă astfel un mai vechi proiect, care prevedea 
construirea unui hotel, abandonat în perioada de tranziţie. 

Satul are o şcoală care dispune de trei localuri,  în care funcţionează grădiniţa şi 
clasele I-VIII. Între celelalte dotări, la loc de cinste se află căminul cultural (bibliotecă cu 
peste 12000 de volume), dispensarul uman, o farmacie, oficiul poştal şi o moară. Reţeaua 
comercială cuprinde circa 50 de unităţi, între care magazine mixte şi specializate, baruri, 
restaurante şi chioşcuri alimentare. În Chilia Veche există o impunătoare biserică ortodoxă, 
cu o arhitectură care o aseamănă cu bisericile bănăţene, turlele acestui edificiu având aproape 
50 de metri, fiind probabil clădirea cea mai înaltă din deltă, după faruri. 

Numele satului este forma modificată a grecescului Achillea, acesta fiind atribuit 
în onoarea eroului Ahile, care era venerat pe Insula Şerpilor, unde se înălţase un templu în 
cinstea lui. Pe insula amintită, pe care grecii o numeau Leuce, legendarul erou troian şi-ar fi 
serbat nunta cu frumoasa Elena, eveniment la care au luat parte - conform legendei - 
numeroase zeităţi, între care şi Neptun, zeul mărilor. 

 
 



CIŞMEAUA NOUĂ 
Alte denumiri: Ramazanchioi sau Ramazanchia (Lahovari), paralel cu 

Vaideeni, până în 1960 
 
Sat component al comunei Casimcea, este amplasat la 11 km NV de centrul de 

comună, pe valea râului Osâmbei, afluent al Topologului, într-o mică depresiune de la 
poalele dealului Corugea (Pod. Casimcei). Un drum nemodernizat care trece peste dealul 
Corugea leagă satul de localitatea cu acelaşi nume, un alt drum şi tot nemodernizat ducând 
spre satul Rahman. 

Vatra sa este de tip adunat, cu formă neregulată şi o textură haotică. 
Se presupune că a fost întemeiat de mocanii transilvăneni, pe la 1880. Totuşi, 

numele turcesc presupune existenţa unui număr de etnici turci anterior, ipoteză confirmată de 
relatarea învăţătorului C. Căpăţână (citat de D. Şandru): Satul Ramazanchioi este un sat 
format numai din români, mocani originari din judeţele Făgăraş şi Braşov. 

După spusele bătrânilor, Gh. Boanţă şi I. Hudiţan, satul românesc a luat fiinţă 
în anul 1886, când au venit şi s’au aşezat aici un număr oarecare de mocani din Topolog. 
Aceştia, când au venit din Transilvania, s’au aşezat în marginea satului Topolog-Tătar, 
înfiinţând satul Topolog-Român. 

Înmulţindu-se locuitorii acestui sat, o parte din mocani s’a retras şi s’a aşezat 
în marginea satului Ramazanchioi-sat turcesc de 35-40 de familii pe vremea aceea. 

Cu timpul, turcii au emigrat şi astfel satul a rămas populat numai cu români. 
 

 
Crucea de la intrarea în localitate 

(foto V. Leonov) 
 
Cert este că afluxul de mocani din Transilvania a continuat multă vreme, astfel că 

în 1940 se stabileau aici încă 53 de familii, cele mai multe din zona Făgăraşului. Ocupaţia 
pastorală a stat la originea numelui actual, deoarece păstorii aveau o grijă deosebită să sape 
făntâni şi să amenajeze adăpători pentru turme, într-o regiune unde apa era o problemă, 
atunci, ca şi acum. După cum se afirmă şi în dicţionarul lui Lahovari, satul acesta a fost 
cândva mare, dar năvălirile cerchezilor l-au distrus şi l-au adus la dimensiunea respectivă. 
Pământul era deosebit de roditor, mai ales la culturile de mei şi ovăz. 

Populaţia a cunoscut următoarea evoluţie: 208 locuitori în 1900, 272 în 1912, 291 
în 1930, 355 în 1948, 348 în 1956, 324 în 1966, 216 în 1977, 109 în 1992 şi 81 în 2002, toţi 
români. 

Satul evoluează încet dar sigur spre dezafectare, agricultura neputând asigura un 
nivel de trai care să încurajeze populaţia să rămână în sat. De altfel, dotarea satului se reduce 
la un magazin alimentar şi biserica ortodoxă, slujită de preotul din Calfa. De câţiva ani a 
dispărut şi şcoala, elevii fiind nevoiţi să se deplaseze la Casimcea. Aspectul satului este 
dezolant, imaginea sa exprimând neputinţa, sărăcia şi ruina. 



Numele iniţial al satului era turcesc (ramazan = post) şi se traduce prin satul 
postului sau satul ramazanului. Cel cu care mai era cunoscut, Vaideeni, era o poreclă şi 
exprima încă de pe atunci situaţia de astăzi. 

 
 
CIUCUROVA 
Alte denumiri: Çukurova, în defterul din 1675; Cirkanova (Korsak – 1849) 
 
Sat-reşedinţă de comună, este situat într-o zonă depresionară a Podişului Babadag, 

străbătută de apa cu acelaşi nume. Este mărginit de dealuri înalte de peste 300 m, între care 
Sacar I şi Dealu Mare, acoperite în mare parte cu păduri de stejar. 

Accesul este posibil dinspre Tulcea (40 km, pe DN22A) sau Două Cantoane 
(DN22D), încrucişarea dintre cele două drumuri realizându-se chiar în vatra satului. Aceasta 
are formă alungită, cu o textură destul de neregulată, mai ales în sectorul vestic, cel mai 
vechi, unde şoseaua principală are un traseu sinuos. 

Satul este menţionat documentar într-un defter turcesc din 1675, el fiind amplasat 
pe locul unei foste aşezări romane. Cu siguranţă, a fost afectat de numeroase evenimente 
istorice, dispărând şi reapărând, deoarece poziţia pe care o ocupă a fost una favorabilă, la 
intersecţia unor drumuri importante. 

 

 
Aspect din sat (foto V. Leonov) 

 
Tradiţia orală ni-l prezintă ca întemeietor pe un anume Naum, în 1765, probabil 

după ce fusese părăsit de vechii locuitori, dacă acest lucru s-a întâmplat în realitate sau este o 
situaţie similară cu cea din cazul satului Cişmeaua Nouă. A fost distrus de războiul din 1828 
şi reînfiinţat după 1830, ceva mai la vest de vechiul amplasament, prin colonizarea cu ruşi, 
turci, bulgari şi români. 

În 1832, paşa din Babadag a mutat pe etnicii turci pentru a stinge permanentele 
conflicte pe care aceştia le aveau cu ruşii, fără ca elementul musulman să dispară complet, el 
rezistând până în zilele noastre. 

În 1862 soseşte un nou grup de etnici germani, care se adaugă unuia anterior, la 
rândul lor fiind urmaţi de un alt grup, din nordul Germaniei, germanii rezistând în sat până în 
1904, atunci când se semnala o biserică germană şi o geamie turcească cu imam. Ruşii se 
pare că s-au concentrat mai spre est, pe valea Slavei, în cele două sate, Slava Rusă şi Slava 
Cercheză. 

După plecarea germanilor, locul acestora a fost luat de ţiganii veniţi din Moldova. 
Prima biserică ortodoxă din sat este, se pare, ctitoria aceluiaşi Naum, (1820), mai 

târziu (1883) construindu-se şcoala şi primăria (1893). Biserica era făcută din lemn şi avea 
un preot şi un cântăreţ. Pe la 1896 satul avea o populaţie de 759 locuitori, din care 404 
germani, 201 ruşi, 125 tătari, 19 români şi 11 evrei. În sat se înregistrau 240 pluguri, 2 mori 
de apă şi una cu abur, funcţionau 2 comercianţi, un tâmplar şi un dulgher. 

Populaţia a cunoscut următoarea evoluţie: 699 locuitori în 1900, 1048 în 1912, 
1000 în 1930, 1271 în 1948, 1604 în 1956, 1577 în 1966, 1498 în 1977, 1436 în 1992 şi 1475 
în 2002. La ultimul recensământ, pe lângă populaţia predominant românească, se înregustrau 
şi peste 100 ucraineni, 7 aromâni şi câţiva rromi, numărul acestora fiind în realitate mult mai 
mare, dar toţi ceilalţi s-au declarat români. 

Ocupaţia de bază a locuitorilor este agricultura, la care se adaugă exploatarea 
lemnului, satul fiind amplasat sub poala pădurii. Se cultivă cereale şi se cresc animale, 



predominant ovine. Există o asociaţie agricolă iniţiată de un investitor italian. Apicultura 
beneficiză de condiţii excelente, datorită pădurii care conţine foarte mulţi tei şi salcâmi, 
dovadă fiind centrul de preluare a mierii de albine, prin care cetăţenii din localitate şi 
împrejurimi îşi valorifică produsele apicole. În sat fiinţează o firmă particulară de transport. 

 

 
Pictură de Al. Ciucurencu (sursa: Internet) 

În cele două localuri ale şcolii sunt instruiţi şi educaţi elevii claselor I-VIII şi cei 
de grădiniţă. Satul dispune de un cămin cultural (7500 volume în bibliotecă), dispensar uman, 
magazin mixt, chioşcuri alimentare şi baruri, precum şi oficiu poştal. 

În Ciucurova funcţionează o biserică ortodoxă, cu preot paroh, două case de 
rugăciuni, din care una pentru cultul penticostal şi o alta baptistă, precum şi o geamie recent 
renovată, al cărei minaret se observă chiar de la intrarea în sat, dinspre Tulcea. 

Satul va continua să existe, deşi gradul său de dezvoltare economică rămâne 
modest. În ultimii ani a început, totuşi, să se schimbe în bine şi aspectul unor case, semn că 
pentru unii prosperitatea nu mai este doar o noţiune abstractă. 

Popasul turistic din apropierea localităţii oferă turistului sau călătorului un 
moment de răgaz extrem de plăcut, el fiind amplasat într-o intersecţie de drumuri. 

Cea mai cunoscută personalitate care s-a născut în satul Ciucurova este pictorul 
Alexandru Ciucurencu. 

Numele localităţii este de origine turcă şi semnifică vale adâncă, fiind tradus în 
româneşte prin forma Adâncata. Unii cred că ar putea proveni de la cuvântul turcesc 
”çuncur“ (desiş), caz în care s-ar putea traduce prin valea cu lăstărişuri. M. D. Ionescu îl 
traducea prin forma Gropeni, însă personal înclinăm spre prima variantă, ţinând cont de 
realitatea geografică. Mai trebuie spus că această variantă este sprijinită şi de existenţa în 
Cadrilater a unei localităţi cu acelaşi nume şi cu o poziţie geografică similară. 

 
 

CLOŞCA 
Alte denumiri: Dautcea, până în 1923; Încoronarea, între 1923-1948 
 
Sat aparţinând comunei Horia, este situat la circa 3 km SE de reşedinţa de 

comună, la poalele nordice ale Dealului Fetei, din Podişul Babadagului. Spre NE se zăreşte 
silueta Dealului Consul (333 m), un frumos inselberg care străjuieşte spre sud drumul 
Tulcea-Măcin. 

Singura cale de acces spre sat este drumul semiamenajat care porneşte din centrul 
de comună. Satul are o formă regulată, vatra sa este de tip adunat, cu textură ordonată. 

 



 
Aspect din sat (foto V. Leonov) 

 
Se presupune că a fost fondat de români, spre finele sec. XIX. Recensământul din 

1896 ne spune că toţi cei 244 locuitori erau români. Un argument important ar putea fi şi 
numele turcesc, care presupune existenţa uneia sau mai multor familii cu numele David. 

Populaţia a evoluat astfel: 56 locuitori în 1900 (greu de explicat o astfel de 
scădere în numai 4 ani), 226 în 1912, 296 în 1930, 429 în 1048, 474 în 1956, 415 în 1966, 
271 în 1977, 135 în 1992 şi 142 în 2002, aproape toţi români. 

Ocupaţia de bază este agricultura, fără ca aceasta să aibă un randament prea 
ridicat. Evoluţia populaţiei indică un puternic proces de îmbătrânire, lucru dovedit şi de 
numărul extrem de mic de copii şi tineri. Rămas din vremuri ceva mai prospere, căminul 
cultural există doar cu numele, nemaifiind cine să-l frecventeze, în cazul în care şi-ar mai 
îndeplini misiunea pentru care a fost construit. Satul mai are o biserică ortodoxă, cu preot 
paroh şi un magazin mixt. 

După cum am mai arătat, primul nume al localităţii a fost dat de turci, putând fi 
tradus prin ai lui David, sufixul ”cea“ sau ”gea“ fiind des întrebuinţat pentru botezarea 
localităţilor, inclusiv când era vorba de folosirea numelor proprii. 

Numele actual face parte din tripleta Horia-Cloşca-Crişan şi a fost atribuit, ca şi 
celelalte două, fără nici o legătură între moţii revoluţionari şi satele din Dobrogea ci doar din 
dorinţa de a schimba o serie de denumiri care nu mai corespundeau ideologiei comuniste, 
proaspăt ajunsă la putere în ţară. 

 
 

COLINA 
Alte denumiri: Caraibil, până în 1964 
 
Sat al comunei Murighiol, este situat la circa 12 km SV de reşedinţa de comună, 

într-o regiune de câmpie care mărgineşte la N lacul Razim. Are o vatră de tip adunat, în 
formă de patrulater şi o textură regulată. 

În sat se ajunge dinspre centrul de comună sau dinspre Valea Nucarilor (pe 
drumul care vine dinspre Tulcea, trecând prin Agighiol). 

În aceste locuri a existat o aşezare romană (sec. II-III d.Hr.), peste care, mult mai 
târziu, s-a dezvoltat una turcească, Ahmed Facî, menţionată în sec. XVII de Evlia Celebi, 
aşezare care a dispărut între timp. 

Actuala aşezare a apărut anterior anului 1850, fiind locuită de tătari şi turci, care 
în 1900 încă erau majoritari, la acea vreme în sat funcţionând o geamie cu imam. De atunci, 
numărul turcilor şi tătarilor s-a redus constant, ei fiind înlocuiţi cu români şi ruşi-lipoveni. 

În 1850 I. Ionescu de la Brad îl dădea distrus, dar a fost repede refăcut, deoarece 
în 1900 reapare în statistici, având 366 locuitori. Dicţionarul lui Lahovari pomenea de 379 
locuitori, toţi tătari, care se ocupau cu creşterea vitelor şi cultivarea pământului. Populaţia lui 
a evoluat în continuare după cum urmează: 348 locuitori în 1912, 373 în 1930, 394 în 1948, 
379 în 1956, 456 în 1966, 369 în 1977, 147 în 1992 şi 182 în 2002, între etnicii români 
înregistrându-se şi 5 turco-tătari. 

După cum se observă, se înregistrează o scădere semnificativă, care duce 
inevitabil la dispariţia localităţii, într-un orizont de timp nu foarte îndepărtat. Îmbătrânirea 
populaţiei şi perspectivele reduse de dezvoltare economică constituie cauzele principale care 
au generat o astfel de situaţie. 



Ocupaţia de bază rămâne agricultura, chiar dacă nu există încă forme asociative, 
creşterea ovinelor şi cornutelor mari fiind importantă, acest lucru fiind dovedit şi de existenţa 
unui procesator tulcean care preia laptele obţinut de localnici. Pescuitul este practicat 
sporadic. 

Dotarea satului se rezumă la biserica ortodoxă, slujită de preotul din Sarinasuf şi 
două chioşcuri alimentare.  

Doar cu agricultura şi pescuitul neorganizat există puţine şanse de prosperitate. O 
soluţie ar putea-o constitui agroturismul, cu condiţia amenajării infrastructurii şi încurajării 
populaţiei locale să se implice într-o astfel de activitate. Doritorii de pescuit din toată ţara ar 
putea să-şi satisfacă hobby-ul aici, dacă ar avea o bază de cazare, mai ales că în zonă astfel de 
realizări s-au dovedit profitabile. 

Provenienţa primului nume este clar turcească, deşi semnificaţia nu este foarte 
precisă, chiar etnicii turci de astăzi având ezitări în a-l traduce. Dacă prima parte a numelui 
(kara = negru) nu comportă nici un dubiu, cea de-a doua ar putea proveni de la ”ibik“ (creastă 
de cocoş) sau de la ”Ibo“, diminutivul de la Ibrahim, existând şi alte variante. În aceste din 
urmă cazuri, numele ar semnifica fie creasta neagră de pasăre fie Ibrahim cel negru, nici 
una din ele nefiind suficient de tentantă, ca să nu mai spunem că nu au legătură cu realitatea 
geografică, pe care turcii au respectat-o în mare măsură atunci când au botezat localităţile. 
Personal înclinăm mai degrabă spre forma ridicătura, care ar fi putut uşor fi tradusă de 
actuala denumire, provenind de la formele de relief ceva mai înalte care se observă spre 
nordul localităţii. 

 
 

CORUGEA 
Alte denumiri: Corudgea 
 
Sat component al comunei Casimcea, este amplasat la circa 5 km NV faţă de 

centrul de comună, pe drumul care leagă această localitate de satul Rahman. În 1900 făcea 
parte din comuna Calfa. 

Are o vatră cu formă uşor alungită, de-a lungul drumului principal, cu structură 
adunată în centru şi cu tendinţe de risipire spre periferie. Este situat la obârşia pârâului 
Mahomencea, fiind dominat de dealurile Movila lui Târlogeanu (253 m), Movila lui Ştefan 
(269 m) şi Corugea (315 m). 

După războiul Crimeii, câteva familii de tătari s-au stabilit în zonă, fondând satul, 
şederea lor fiind efemeră, ei fiind obligaţi să-l părăsească după 1878. Plecarea elementului 
musulman a fost compensată masiv prin venirea unor familii de mocani din Transilvania, 
Basarabia şi Ţara Oltului. 

Despre fondarea localităţii avem informaţii şi din relatările învăţătorului Al. 
Bucelea, citat de D. Şandru: După spusele bătrânilor, la 1868, când au venit parte din 
mocanii transilvăneni, pe locul acesta era o târlă turcească părăsită cu două cişmele şi o 
fântână. Primii locuitori români au fost mocanii. După ei au mai venit colonişti din 
judeţele Ialomiţa, Buzău, Brăila, Rm. Sărat. (cojani, n.n.) 

Despre fântâna din apropierea satului circulă următoarea legendă, rămasă dela 
turci: 

Se zice că era pe aici un bogătaş turc care avea la oi un cioban român. Acesta a 
fost omorât de nişte cerchezi, care au venit să fure oi. De pe locul unde a căzut, ciobanul 
nu a putut fi ridicat decât cu slujba a doi hogi şi a unui preot român adus de la Varoş 
(Hârşova). Îndată ce a fost ridicat ciobanul, din locul unde zăcuse a izvorât apă. Turcul a 
făcut atunci o fântână a cărei apă, se spune, era bună pentru tămăduirea oricărei boale. 

După părăsirea localităţii de către turci, afluxul de români a fost aproape continuu, 
astfel încât într-o statistică din 1940, numărul familiilor de mocani era de 121. 

Evenimente diverse au afectat evoluţia localităţii, între acestea semnalându-se şi 
un incendiu devastator (1889), care a distrus trei sferturi din locuinţe, satul fiind repede 
refăcut de noii veniţi. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu alte sate din comuna Casimcea, 
pustiite de astfel de incendii, dar care nu s-au mai refăcut, dispărând pentru totdeauna. 

Trebuie să mai adăugăm că populaţia de păstori români se muta destul de des, în 
funcţie de evenimente, astfel că dicţionarul lui Lahovari vorbeşte de 508 locuitori, mai ales 
bulgari şi turci. Casele acestora erau destul de arătoase, bine îngrijite. 



Scăderea nivelului de trai şi lipsa perspectivelor de dezvoltare au generat scăderea 
numărului de locuitori, după cum o demonstrează datele statistice: 579 locuitori în 1900, 773 
în 1912, 816 în 1930, 921 în 1948, 922 în 1956, 805 în 1966, 605 în 1977, 500 în 1992 şi 525 
în 2002, circa 25 din aceştia fiind descendenţi ai etnicilor turci de altădată, restul fiind 
români. 

Actualii locuitori se ocupă cu agricultura, pentru care fiinţează mai multe 
asociaţii, profilate pe cultura cerealelor şi a plantelor tehnice. 

 În localul şcolii, recent modernizat, funcţionează grupa de grădiniţă şi elevii 
claselor I-IV. Satul are dotări modeste: cămin cultural, magazine alimentare şi o biserică 
ortodoxă, slujită de un preot paroh. În marginea localităţii se află o mică staţie meteorologică. 

Numele satului comportă câteva discuţii, certă fiind doar provenienţa, respectiv 
turcească. Dacă luăm în considerare că ar avea la origine cuvântul ”koru“ (pădure) şi sufixul 
”gea“, ar putea fi tradus prin zonă împădurită. Dacă acceptăm că la bază ar sta cuvântul 
”kuru“ (uscat), atunci s-ar traduce prin uscătură, loc uscat, destul de plauzibil, ţinând cont de 
condiţiile climatice din zonă. Este improbabil ca pădurea să fi fost exploatată cu atâta 
vehemenţă, încât să mai fi rămas doar în zona Topolog, la peste 15 km distanţă. 

 
 

CRIŞAN 
Alte denumiri: Carmen Sylva, până în 1948 
 
Sat-reşedinţă de comună, este situat pe dreapta braţului Sulina, la mila cu numărul 

13 de la vărsare (între milele 10-14), pe un grind fluvial îngust, rezultat din aluviunile săpate 
în momentul rectificării vechiului traseu al Dunării. 

Este una din cele mai tinere aşezări ale judeţului, apărute din contopirea unor sate 
pescăreşti mai mici (Floriilor, Flămânda), în jurul anului 1900. 

Satul are o vatră de tip răsfirat, fiind vorba de un singur rând de case, dispuse de-a 
lungul grindului, singura uliţă a satului fiind cea de pe malul fluviului, protejată de inundaţii 
printr-un parapet de beton. 

La el se poate ajunge fie pe calea apei, cu cursele care leagă Tulcea de Sulina, fie 
pe uscat, de-a lungul braţului, pe un drum neamenajat, care poate pune numeroase probleme, 
mai ales în perioada apelor mari sau iarna. 

În 1928, savantul I. Simionescu, călătorind cu vaporul de la Sulina la Tulcea, 
făcea următoarea descriere: Ajungem la marele M, cu cele două largi coturi ale braţului 
Sulinei, a cărui drum întortocheat a fost scurtat de canalul drept, ca tras cu condeiul, între 
Mila 8 şi 18. E lucrarea cea mai grea ce s’a săvârşit, cu ocazia regulării drumului către 
Mare. Aici e şi cea dintâi aşezare omenească mai importantă, cu case dese, având 
acoperişul ca de metal strălucitor, atât de bine e bătut stuhul. În faţa crâşmei e loc de horă 
numai năsip auriu ; drept căruţi servesc lotcile prinse de mal. În jurul caselor sclipesc 
gutăile mari cât chitrii, dând un aspect exotic. O moară de vânt înălţată pe partea cea mai 
râdicată a grindului are înfăţişare fantastică, întinzându-şi aripile pe albastrul spălăcit al 
cerului, fără un pic de nori. Obeliscul din mijlocul sălciilor e semnul trudei omeneşti 
cheltuită la tăierea marelui M. Cherhanaua şi gheţăria nelipsită, arată gârla ce se 
deschide din labirintul ghiolurilor ascunse îndărătul pânzei de trestii. 

Din tabloul descris de savant a dispărut moara de vânt, ca de altfel şi din alte 
localităţi dobrogene, stuful s-a mai înnegrit pe casele bătrâne, în plus, au apărut clădiri mai 
noi, pentru diverse trebuinţe. 

Biserica satului fusese ridicată în 1900, şcoala fiind deschisă ceva mai târziu, în 
1909. 

Populaţia, iniţial românească, a fost treptat înlocuită de ruşii-lipoveni şi ucraineni, 
evoluând după cum urmează: 80 locuitori în 1900, 294 în 1912, 636 în 1930, 844 în 1948, 
809 în 1956, 688 în 1966, 547 în 1977, 469 în 1992 şi 487 în 2002, astăzi 2/3 fiind români, 
restul ucraineni. Şi aici, ca peste tot în deltă, procesul de îmbătrânire şi migraţia spre oraş au 
cauzat scăderea dramatică a numărului de locuitori, fenomenul fiind încă valabil. 

Ocupaţia de bază a locuitorilor este pescuitul, ca şi atunci când satul a fost 
întemeiat. Secundar, însă tot mai activ, se practică şi agroturismul, la care se adaugă 
recoltatul stufului şi creşterea animalelor. Satul are o poziţie foarte favorabilă pentru turism, 
dispunând şi de o serie de dotări necesare, chiar dacă pentru moment unele au fost scoase din 
circuitul turistic. 



 

 
Hotel modern din Crişan (foto Gh. Băisan) 

 
Până acum câţiva ani, pe malul stâng al braţului se afla cunoscutul complex 

turistic Lebăda, în apropierea turnului de belvedere special construit pentru ca turistul să 
poată avea o perspectivă largă asupra întinderilor nesfârşite de stuf şi apă. Complexul a fost 
preluat de o societate care se află în litigiu cu statul şi, deşi s-au făcut reparaţii care au dus la 
modernizarea clădirii, ea stă nefolosită de marele public.  În sat există un complex turistic 
modern (Sunrise), un camping cu căsuţe şi numeroase pensiuni, care încearcă să se dezvolte, 
profitând de dispariţia hotelului de pe piaţa ofertei turistice. În plus, cetăţenii pot oferi 
servicii acceptabile şi de către cei mai pretenţioşi: plimbări cu barca, pescuit, seri tradiţionale, 
preparate tradiţionale pescăreşti. 

O atracţie în plus este Centrul de Educaţie Ecologică al ARBDD Tulcea, unde 
turiştii pot să-şi facă o imagine completă despre deltă, învăţând în acelaşi timp şi cum să 
protejeze acest colţ minunat de natură. 

Din apropierea acestui punct, porneşte calea de apă care duce spre Mila 23 sau 
spre cealaltă buclă a marelui M, mult mai sălbatică şi spectaculoasă. Din sat, se poate porni 
în alte peripluri turistice, spre Caraorman, lacurile Roşu sau Iacub. 

Satul dispune de două localuri în care funcţionează şcoala şi grădiniţa, un cămin 
cultural (biblioteca este dotată cu 8000 de volume), dispensar medical, o brutărie, magazin 
mixt, chioşcuri alimentare, baruri, oficiu poştal, două cherhanale, din care una este 
particulară şi o biserică ortodoxă (de tip capelă, fără turle), slujită de un preot paroh. 

Chiar dacă numărul actual de locuitori reprezintă doar jumătate din populaţia de 
altădată, iar procesul de îmbătrânire este destul de accentuat, satul are frumoase perspective 
să se dezvolte, datorită poziţiei favorabile pe care o are în mijlocul deltei şi datorită curajului 
pe care cei care s-au implicat în agroturism l-au căpătat, pe măsura realizărilor obţinute în 
doar câţiva ani. Pescuitul nu a încetat să fie ocupaţia cea mai importantă, chiar dacă 
randamentul ei s-a redus simţitor. 

Numele actual face parte din tripleta Horia-Cloşca-Crişan, trei nume istorice care 
au înlocuit altele mai puţin reprezentative pentru această ţară. 

 


