
RACHELU 
Alte denumiri: Rakel; Rakelda (pe lista agentului polon Korsak – 

1849) 
 
Localitatea  Rachelu face parte din comuna Luncaviţa, fiind amplasată 

la 3-4 km E de centrul de comună şi 50 km V de municipiul Tulcea, pe drumul 
care leagă reşedinţa de judeţ cu I .C. Brătianu. 

Vatra sa este de tip adunat, având o textură dezordonată, ea 
suprapunându-se peste un bot de deal accidentat, care avansează spre Dunăre, 
unde formează nişte abrupturi de 30-40 m, satul fiind străjuit de dealurile 
Burlăcelului şi Gâlma Mare (230 m). 

Cu siguranţă, satul actual se suprapune peste vatra altor aşezări 
preexistente, deoarece arheologii au scos la iveală din săpături urme ale culturii 
Gumelniţa. Se crede că actuala aşezare a fost întemeiată de românii basarabeni, 
probabil înainte de 1800, deoarece în acel an apare menţionată pe o hartă 
franceză, cu numele Rakel. 

Informaţii suplimentare ne sunt oferite de învăţătorul Nicolae Ionescu 
(citat de D. Şandru): Satul, cu o populaţie în întregime românească, are o 
vechime mai mare ca toate satele din jur. Până la 1877 au mai locuit aici o 
categorie de turci – cunoscuţi sub numele de abazani - care se deosebeau de 
ceilalţi turci ai Dobrogei prin vorbirea lor ascuţită - spun bătrânii că vorbeau 
în vârful limbii. Originea lor pare a fi Caucazul. 

Locuitorii români sunt moldoveni veniţi după 1877 ca să scape de 
”boerii“, dar şi dintre aceia care au venit încă din timpul stăpânirii turceşti. 

În 1859 s-a construit biserica iar în 1889 şcoala. Câţiva ani mai târziu 
(1898-99) şcoala mixtă avea un învăţător, fiind frecventată de circa 35 elevi, în 
timp ce biserica avea un preot şi un cântăreţ. 

Populaţia a evoluat crescător, menţinându-se relativ constantă, până în 
ultimele decenii, când se manifestă fenomenul de scădere numerică şi 
îmbătrânire demografică, care a determinat dispariţia ciclului gimnazial al 
şcolii: 419 locuitori în 1900, 770 în 1912, 740 în 1930, 1178 în 1948, 1367 în 
1956, 1227 în 1966, 1170 în 1977, 1029 în 1992 şi 994 în 2002, toţi români. 

Locuitorii actuali au în agricultură şi pescuit activităţile de bază. Se 
preferă culturile cerealiere, cele de floarea soarelui şi viţă-de-vie. Cândva, zona 
era recunoscută pentru cultura tutunului, astăzi tot mai rară. Se cresc animale, în 
gospodăriile oamenilor, lunca oferind păşune ideală pentru cornutele mari. O 
mică parte a forţei de muncă este angajată în Galaţi. Tot în Galaţi se valorifică o 
parte din produsele obţinute, dacă agricultura se va dezvolta şi moderniza, 
localitatea având şanse reale de supravieţuire. 

 



 
Personaj comun satelor 

dobrogene (sursa: Internet) 
 

Pe lângă şcoală, satul mai dispune de un dispensar uman, magazin mixt, 
bar, agenţie poştală şi biserica ortodoxă. 

 
 

RAHMAN(U) 
 
Pe drumul care leagă Tulcea de Hârşova, la circa 70 km SV de 

reşedinţa de judeţ se află satul Rahmanu, din componenţa comunei Casimcea. 
Cândva, satul făcea parte din fosta comună Calfa. 

Din drumul amintit, o şosea secundară, destul de prost întreţinută, 
conduce spre sat (3 km) şi de acolo mai departe, spre reşedinţa de comună, de 
care îl despart 15 km. Satul este amplasat pe valea râului Topolog, pe un relief 
deluros destul de accidentat, dominat la N de Movila Babei (201 m), motiv 
pentru care şi vatra sa, care este de tip adunat, are o textură neregulată, de multe 
ori stratele de şisturi verzi care compun Podişul Casimcei ieşind la suprafaţă şi 
îngreunând circulaţia. 

A fost întemeiat anterior războiului din 1877 şi locuit iniţial de turci. În 
sprijinul acestei afirmaţii stă mărturia unui bătrân oier, I. Olteanu, originar de 
prin părţile Făgăraşului, care afirmă că este primul român din sat, stabilit aici în 
1881. Ulterior, au mai sosit şi alte familii de mocani, care şi-au stabilit târlele în 
apropierea satului. După 1884-85 au început a sosi şi cojani din  judeţul Brăila 
sau locuitori din Putna şi Basarabia. La vremea respectivă, după aceeaşi sursă, 
mocanii nu se prea gândeau la arătură, ci la economia de oi. 

 



 
Imagine panoramică (foto V. Leonov) 

 
Dacă în primă fază afluxul de români a contribuit la creşterea numărului 

de locuitori, spre timpurile noastre, se constată o depopulare accentuată, după 
cum se poate vedea din datele statistice: 669 locuitori în 1900, 887 în 1912, 630 
în 1930, 585 în 1948, 526 în 1956, 606 în 1966, 440 în 1977, 366 în 1992 şi 375 
în 2002, toţi fiind români. 

Ocupaţia locuitorilor care contribuie la supravieţuirea localităţii este 
agricultura, cu toate că dotările care existau înainte de 1989 au fost distruse şi 
împărţite între cetăţeni, după puterea fiecăruia. Despre furia cu care sătenii şi-au 
distrus propriile realizări stau mărturie ruinele fostelor unităţi agricole, celebre 
cândva prin producţiile de cereale sau plante tehnice. Cele câteva asociaţii 
agricole constituite după 1990 încearcă din răsputeri să reînnoade o tradiţie care 
pare greu de reeditat. 

Şcoala din localitate oferă spaţiu suficient pentru copiii de grădiniţă şi 
cei din ciclul primar, din ce în ce mai puţini, elevii de gimnaziu fiind 
transportaţi la şcoala din centrul de comună, cu microbuze şcolare. 

Gradul de degradare şi ruină se observă cu ochiul liber la tot pasul. 
Clădirea căminului cultural poate fi trecută pe lista dotărilor satului, chiar dacă 
nu-şi justifică numele, din lipsă de activitate. Alături, se mai pot include 
chioşcurile alimentare, barurile, agenţia poştală şi biserica ortodoxă, slujită de 
preotul paroh din Casimcea. 

În Rahmanu s-a născut poeta Eugenia Vâjiac. 
Numele satului este turcesc şi înseamnă pomanagiu, fiind o poreclă, 

probabil datorită obiceiului românilor de a face pomeni sau de a cere pomană. 
 

 
RĂZBOIENI 
 
Aşezare componentă a comunei Casimcea, satul Războieni este aşezat 

la 7 km N de reşedinţa de comună, aproape de izvoarele râului Casimcea, la 
sudul dealurilor Beipunar (332 m) şi Movila lui Gavrilă şi la estul dealului 
Corugea (315 m). 

De la Casimcea se poate ajunge urmând un drum semiamenajat, cu 
piatră spartă, un alt drum, de pământ, ieşind în şoseaua care leagă Topologul de 
intersecţia Două Cantoane. 



Vatra satului a rezultat din contopirea a două sate turceşti (Alifaca şi 
Ceauşchioi) şi prezintă o structură risipită şi o textură neregulată, cu excepţia 
părţii de racord dintre cele două nuclee, care este mai recentă. Există 
posibilitatea ca această vatră să-şi fi mutat amplasamentul în timp, când 
afirmăm acest lucru gândindu-ne la cele două cimitire turceşti, situate cu 2 km 
mai spre N, marcate prin pietre funerare fără inscripţii. Lucrul acesta ne face să 
ne gândim fie la nesiguranţa vremurilor respective, când altele erau priorităţile, 
fie la faptul că locuitorii nu erau prea înstăriţi şi nu-şi puteau permite 
monumente funerare mai simandicoase, cum se văd în cimitirele din alte 
localităţi. De altfel, dicţionarul lui Lahovari ni-i prezintă ca pe nişte musulmani 
crescători de animale, deci oameni simpli, care duceau o viaţă destul de 
nesigură şi grea pentru acele vremuri. 

Contopirea fostelor sate turco-tătare s-a realizat în jurul anului 1877, iar 
de atunci a crescut numărul populaţiei române şi mai târziu aromâne, paralel cu 
diminuarea numărului etnicilor turci: 491 locuitori în 1900, 327 în 1912, 775 în 
1930, 523 în 1948, 1253 în 1956, 1101 în 1966, 1035 în 1977, 808 în 1992 şi 
821 în 2002, între aceştia circa 90 fiind aromâni, restul fiind români. În afara 
celor două cimitire şi a unor case mai vechi, nimic nu aminteşte astăzi de 
trecerea turcilor pe aceste locuri. 

Deşi solurile din zonă nu sunt de cea mai bună calitate, fiind intercalate 
cu suprafeţe pietroase, agricultura rămâne ocupaţia preponderentă. Asociaţiile 
agricole din sat se ocupă cu cultivarea cerealelor şi plantelor tehnice. 
Suprafeţele extinse de păşuni, situate spre izvoarele şi de-a lungul Casimcei, 
asigură terenuri ideale de creştere a ovinelor sau cailor. 

 

 
Una din culturile favorite în zonă 

(foto V. Leonov) 
 
Şcoala din sat a fost recent refăcută, după ce a suferit de pe urma unui 

incendiu, ea oferind spaţiu de şcolarizare pentru copiii de grădiniţă şi elevii 
ciclului primar şi gimnazial. Lângă şcoală se află clădirea căminului cultural, 
care nu mai emite pretenţii pentru această titulatură, viaţa culturală fiind ca şi 
inexistentă. Două magazine mixte, un chioşc alimentar şi două baruri formează 
reţeaua comercială. Preotul paroh din Corugea asigură serviciul religios pentru 
biserica ortodoxă. 

Împrejurimile localităţii adăpostesc locuri pitoreşti, în pădurea de la 
izvoarele Casimcei fiind poieniţe ideale pentru picnic şi petrecerea sfârşitului de 
săptămână. Spectaculoşi sunt şi colţanii de pe valea Casimcei. 



Satul se depopulează şi îmbătrâneşte lent, primii care l-au părăpsit fiind 
aromânii, migraţi mai cu seamă spre Constanţa. 

Deoarece cultura plantelor este dependentă de capriciile climei, 
zootehnia ar putea fi dezvoltată, printr-o valorificare superioară a produselor. 

Cele două nume vechi sunt turceşti. Alifaca este o formă modificată de 
la Ali Fakî (Ali cel evlavios, după unele păreri câmpul de linte al lui Ali) în 
vreme ce Ceauşchioi s-ar traduce prin satul sergentului. 

41 ha din apropierea satului au fost puse sub pavăza legii, devenind 
rezervaţie naturală. 

 
 
RÂNDUNICA 
Alte denumiri: Congaz (Congazchioi), până în 1964 
 
Satul Rândunica, din componenţa comunei M. Kogălniceanu este 

considerat ca fiind străbătut de paralela de 45° lat. N, el fiind amplasat la 6 km 
SE de centrul de comună, la poalele dealului Găvana Mare, pe râul Teliţa. Un 
drum semiamenajat se desprinde din E 87, la 4 km de la ieşirea din satul-
reşedinţă de comună, făcând legătura cu localitatea. 

Are o vatră de tip adunat, cu o textură neregulată, cu suprafeţe cultivate 
agricol în interiorul ei. 

Evlia Celebi menţionează satul în 1600, sub forma Congaz, după care 
turcii au adăugat sufixul ”chioi“. Înainte de războiul Crimeii era locuit de tătari, 
după care au început să sosească români şi bulgari, cei din urmă devenind 
majoritari în 1896, după cum ne informează Gr. Dănescu. Conform 
informaţiilor furnizate de Lahovari, satul avea o populaţie de 1289 persoane şi 
dispunea de o biserică încadrată cu un preot şi doi cântăreţi, precum şi o şcoală 
cu doi învăţători.   După 1940, pe măsură ce bulgarii au părăsit Dobrogea, locul 
lor a fost luat de familii de români şi ţigani, sosiţi din diverse regiuni ale ţării. 

Populaţia a cunoscut următoarea evoluţie: 911 locuitori în 1900, 1120 
în 1912, 1367 în 1930, 484 în 1948 (se pare că al doilea război mondial a 
afectat puternic localitatea, la fel ca şi exodul bulgarilor), 816 în 1956, 813 în 
1966, 802 în 1977, 726 în 1992 şi 733 în 2002, aproape toţi fiind români, chiar 
dacă în această categorie s-au declarat şi rromii. 

 

 
Casă veche (foto V. Leonov) 

 



Există câteva forme de asociere a populaţiei pentru cultura plantelor 
tehnice şi cerealelor, ceea ce  indică ocupaţia de bază. Până în 1989 aici a 
funcţionat un important complex de creştere a vacilor, astăzi dezafectat, ale 
cărui clădiri nu au fost încă complet distruse. 

Şcoala satului asigură spaţiul necesar pentru copiii de grădiniţă şi elevii 
claselor I-VIII. Un cadru cu pregătire medie asigură funcţionarea dispensarului, 
celelalte dotări fiind biserica ortodoxă, cu preot paroh, un magazin mixt, două 
chioşcuri alimentare, un bar şi un restaurant. 

Extinderea spaţiilor irigate deja existente şi refacerea complexului de 
care aminteam sunt singurele perspective de dezvoltare a localităţii. 

Numele satului este de origione turcă şi se traduce prin satul sângelui. 
Unii presupun că el s-ar datora numeroaselor conflicte sângeroase, purtate de 
ruşi şi turci, care au afectat şi această localitate. Deoarece acest nume apare încă 
din sec. XVII, ipoteza nu stă în picioare, dar nu trebuie să excludem definitiv 
această explicaţie, deoarece astfel de evenimente erau foarte comune într-o 
regiune nesigură precum Dobrogea, indiferent care au fost protagoniştii acelor 
evenimente. 

 
 

REVĂRSAREA 
Alte denumiri: Piatra Călcată, în informaţiile oferite de bătrâni; 

Principele Nicolae, până în 1947; Ştefan Gheorghiu, între 1947-1964 
 
Satul este localitate suburbană a oraşului Isaccea, fiind situat la 6 km V 

de acesta, pe şoseaua Tulcea - I. C. Brătianu, la poalele dealului Asan (203 m), 
acolo unde acesta intră în contact cu lunca Dunării. Deoarece o parte din vatra 
sa (alcătuită din mai multe nuclee) este amplasată în luncă, viiturile au produs 
numeroase inundaţii, numele actual fiind cel mai inspirat din toate cele purtate 
în timp. 

A fost întemeiat după 1904, prin împroprietărirea a 89 de familii de 
veterani ai războiului de independenţă. Fiind o localitate mai nouă, are o textură 
ordonată. Datele statistice evidenţiază următoarea evoluţie a populaţiei: 612 
locuitori în 1948, 683 în 1956, 727 în 1966, 887 în 1977, 573 în 1992 şi 563 în 
2002, în această cifră fiind incluşi, alături de românii majoritari şi 3 ruşi-
lipoveni. 

Cultura cerealelor, creşterea vitelor şi pescuitul sunt ocupaţiile de bază, 
nici una din ele cu un randament notabil. Deschiderea unor cariere pentru 
exploatarea rocilor pentru construcţii a atras o parte a forţei de muncă 
masculine. 

Şcoala din localitate oferă educaţie copiilor de grădiniţă şi elevilor 
ciclului primar. Căminul cultural poate realiza şi proiecţii de filme, deşi nimeni 
nu mai agrează această plăcere după apariţia televiziunii prin cablu. Un asistent 
medical are sarcina să vegheze la sănătatea populaţiei, având pentru aceasta la 
dispoziţie clădirea dispensarului uman. Celelalte dotări sunt reprezentate de un 
magazin mixt, un restaurant şi câteva chioşcuri alimentare, agenţia poştală şi 
biserica ortodoxă, deservită de preotul paroh domiciliat în sat. 



Considerat un fel de anexă a oraşului Isaccea, satul Revărsarea nu se 
bucură de prea multe investiţii în domeniul social şi edilitar, locuitorii săi 
sperând în vremuri mai bune, care să le ridice nivelul de trai şi să aducă 
revirimentul pe care toţi îl visează. Un argument în favoarea celor afirmate îl 
constituie şi numărul mare de case aflate în diverse stadii de degradare, ele fiind 
părăsite de tinerii care s-au orientat spre alte orizonturi, pentru un trai mai bun, 
după ce bătrânii s-au mutat la cele veşnice. 

 
 
SABANGIA 
C. Brătescu îl prezintă sub forma Sabangeak;  mai apare sub forma 

Sabangi 
 
La 5 km NE de localitatea de reşedinţă a comunei Sarichioi, pe malul 

NV al lacului Razim, se află satul Sabangia, amplasat într-o câmpie joasă (sub 
50 m), pe drumul care vine dinspre Tulcea, trecând prin Agighiol. 

Vatra sa este de tip adunat şi prezintă o textură haotică a uliţelor. 
Drumul care trece prin sat conduce spre centrul de comună, iar de acolo spre 
Babadag sau Jurilovca. 

Se presupune că turcii sunt cei care au fondat localitatea în sec. XVIII, 
pentru a o părăsi mai târziu, în urma războiului din 1829. Începând cu 1850 este 
repopulat cu români (mai întâi cu mocani), numărul acestora crescând după 
1877, când s-au realizat şi principalele edificii: biserica (1878) şi şcoala (1891). 
Lahovari dădea o cifră de 502 locuitori, majoritatea români. 

Informaţii lapidare despre satul Sabangia ne sunt furnizate şi de agentul 
polon Korsak, care număra aici 12 case locuite de turci şi români. Date ceva 
mai detaliate ne sunt oferite de învăţătorul Valeriu Datcu, preluat de D. Şandru, 
care citează, la rândul său, mai mulţi bătrâni ai satului: Bătrânul Manole 
Nicolae îşi aminteşte că în timpul războiului crimeic, când era flăcău de vreo 
17-18 ani, în acest sat nu erau decât câteva case, împrejurul a 3 fântâni 
pietruite, care se crede că ar fi fost făcute de ciobanii oieri care treceau în 
fiecare toamnă din Ardeal spre Delta Dunării, iar primăvara se reîntorceau. 
Locuitorii din acel timp, majoritatea se ocupau cu oieritul şi creşterea vitelor 
şi anume familiile Mocanu, Cudalbu, Borcea, Stan, Roşca, Chilug, Cristea, 
etc. 

N’am auzit dela bătrâni să fi fost locuitori în sat de altă naţionalitate. 
După războiul Crimeii au încercat să vină în sat lipoveni, dar băştinaşii s’au 
opus, lipovenii întemeind satul alăturat Sarichioi. 

Populaţia a cunoscut după acele momente de început (sau reînceput) 
următoarea evoluţie: 474 locuitori în 1900, 633 în 1912, 762 în 1930, 780 în 
1948, 909 în 1956, 984 în 1966, 960 în 1977, 727 în 1992 şi 626 în 2002, 
aproape în totalitate români. Scăderea dramatică a numărului de locuitori poate 
fi pusă pe seama îmbătrânirii populaţiei, dar în egală măsură şi a eşecului unor 
programe lansate prin anii ’50-’60, în special a celui legat de piscicultură. 
 



 
Culesul cepei (foto V. Leonov) 

 
Locuitorii de astăzi se îndeletnicesc cu agricultura în care, alături de 

cereale, un loc tot mai important tind să îl ocupe legumele (ceapă şi varză), 
profitând de terenurile joase, cu posibilităţi de irigare. În ultima vreme tot mai 
multe persoane au realizat venituri substanţiale în acest sector, deşi valorificarea 
produselor rămâne încă o problemă dificilă. 

Suprafeţe însemnate de păşune ocupă spaţiul dintre sat şi lacul Razim, 
oferind posibilitatea creşterii animalelor (vite, oi). 

Pescuitul rămâne încă o ocupaţie importantă, atât pentru localnici, care 
asigură familiilor o parte din necesarul de hrană, cât şi pentru pescarii amatori 
din Tulcea sau din satele din jur. 

Şcoala din localitate a pierdut în urmă cu câţiva ani ciclul gimnazial, 
funcţionând în prezent doar cu cel primar şi o grupă de grădiniţă. În dotarea 
satului intră un  cămin cultural, agenţia poştală, o moară, un magazin mixt, un 
chioşc alimentar şi două baruri. Biserica ortodoxă, înălţată imediat după 
războiul de independenţă, este slujită de un preot paroh. 

Asupra semnificaţiei numelui există mai multe ipoteze, toate fiind de 
acord că el este de origine turcă. O primă ipoteză susţine că acest nume ar 
însemna plugari, versiune plauzibilă, dacă ţinem seama că întreaga zonă a fost 
favorabilă agriculturii, încă de pe vremea ocupaţiei turceşti, deşi din spusele lui 
moş Manole Nicolae nu ar rezulta tocmai lucrul acesta. E greu de presupus că 
turcii care locuiseră înainte de sosirea oierilor români se îndeletniceau cu 
agricultura, deşi nu e exclus. 

Plauzibilă este şi ipoteza lansată de M. D. Ionescu, care crede că 
numele ar însemna sălbăticie sau loc sălbatic, peisajul din jurul lacului Razim 
fiind un argument destul de puternic pentru a susţine o astfel de ipoteză. 

Demnă de luat în seamă este şi traducerea profesoarei Omer Memnune, 
care crede că ar semnifica loc de adunat paiele, caz în care se apropie mai 
degrabă de plugărie decât de sălbăticie. 

 
 
SARICHIOI 
Alte denumiri: Sarî Köy, pe defterul din 1575; Seriovca, până în 1850 
 



Sat-reşedinţă de comună, este amplasat în NV lacului Razim, într-o 
câmpie ce mărgineşte ţărmul lacului, la poalele unor dealuri joase (Movila Zebil 
– 93 m), care prelungesc spre sud Dealul Pietros şi spre est Movila Mare. 

Este legat prin drumuri judeţene de satul Zebil şi E 87 şi de Enisala şi 
Babadag, respectiv de localităţile de pe latura nordică a lacului şi municipiul 
Tulcea. 

Are o vatră de tip adunat, cu textură destul de ordonată. 
 

 
Biserica lipovenească (sursa: Internet) 

 
Pe teritoriul comunei Sarichioi au fost puse în evidenţă urme ale 

prezenţei omului încă din neolitic şi prima epocă a fierului, precum şi dovezi de 
continuitate a acestei locuiri până în prezent. 

Satul a fost fondat pe amplasamentul actual în sec. XVI sau poate mai 
dvreme, el fiind pomenit în 1575 de documentul turc, cu numele actual. În 
primele faze de locuire e posibil ca turcii să fi fost majoritari, deşi alte mărturii 
afirmă că ruşii-lipoveni sunt cei care au pus temeliile satului. După alte date, 
ruşii-lipoveni au ajuns aici în sec. XVIII-XIX, alungaţi din imperiul ţarist 
datorită persecuţiilor religioase la care erau supuşi. Ei au slavonizat numele 
satului, care a rezistat până în 1850, după care s-a revenit la forma iniţială. 

Tot pe seama ruşilor-lipoveni trebuie puse cele câteva construcţii 
importante ale satului: primăria (1882), şcoala lipovenească (1899), biserica 
popoveţilor (1873) şi a bespopoveţilor (1877). De aici se poate deduce numărul 
mare al etnicilor ruşi, care au rămas majoritari până astăzi, între altele şi din 
cauza faptului că nu prea acceptau alte etnii în satul lor, după cum ne 
informează învăţătorul C. Găneanca, citat de D. Şandru: Satul e locuit în 
majoritate sdrobitoare de lipoveni: 4800 de suflete, care s’au purtat 
întotdeauna rău cu românii. 

La 1906 au fost colonizate aici 77 familii de veterani, din care astăzi 
nu se mai găsesc decât 7, cei mai mulţi au plecat din cauza lipovenilor. 

Cu timpul s’au mai aciuat şi câteva altele de prin satele vecine. 
Informaţiile date de dicţionarul lui Lahovari, deşi prezintă alte date, 

merită a fi luate în considerare: satul număra circa 3017 locuitori, ruşi-lipoveni, 
ocupaţi predominant cu pescuitul. Existau două biserici lipoveneşti, pentru 
popoveţi şi respectiv bespopovi, cea fără popă fiind încă de pe vremea turcilor, 
cealaltă având anul de construcţie 1883 !? Era citată, de asemenea, o şcoală cu 



52 elevi, construită în 1891. Între dotările satului se citau cele 23 mori de vânt şi 
un cazan de rachiu. 

 

 
Satul văzut iarna dinspre lacul Razim 

(foto V. Leonov) 
 
Populaţia satului a cunoscut următoarea evoluţie: 2311 locuitori în 

1900, 3428 în 1912, 3948 în 1930, 3048 în 1948, 4062 în 1956, 4225 în 1966, 
4256 în 1977, 4264 în 1992 şi 3722 în 2002. Pe lângă majoritatea formată din 
ruşii-lipoveni, mai întâlnim şi 370 români, 8 maghiari, 5 turci şi 4 ucraineni. 

40% din populaţia masculină până la 50 de ani lucrează în străinătate 
(Israel, Italia, Turcia, Grecia, Spania). Cei care au rămas în sat se ocupă cu 
agricultura, pescuitul şi agroturismul. Ca urmare a câştigurilor substanţiale 
realizate în străinătate satul şi-a schimbat uşor aspectul, o bună parte din case 
sunt noi sau renovate, gospodăriile sunt îngrijite, curate, aceasta fiind o 
caracteristică a populaţiei lipoveneşti. 

Pe lângă cele câteva asociaţii agricole existente în Sarichioi, în sat mai 
funcţionează trei ateliere meşteşugăreşti de tâmplărie. Fosta întreprindere 
piscicolă s-a scindat, ca şi în alte cazuri, în mai multe societăţi particulare. 

Satul dispune de trei localuri în care îşi desfăşoară activitatea grădiniţa 
şi şcoala cu clase I-VIII, instituţie care se bucură de un bun prestigiu în rândul 
comunităţii locale. Biblioteca şcolii numără peste 7000 de volume iar dotarea 
este bună  şi rezultatele elevilor demne de laudă. 

 

 
Activitate tradiţională (foto V. Leonov) 

 



Căminul cultural permite proiectarea de filme, în incinta lui 
desfăşurându-şi activitatea un ansamblu folcloric lipovenesc şi din când în când 
elevii şcolii. 

Reţeaua sanitară, deservită de doi medici şi câteva cadre cu pregătire 
medie este alcătuită dintr-un dispensar şi o farmacie. Cea comercială cuprinde 
numeroase magazine mixte, baruri, brutării. La dotarea localităţii mai adăugăm 
oficiul poştal, precum şi cele trei biserici, din care două de rit vechi, slujite de 
trei preoţi  şi una de rit nou, deservită de preotul din satul Sabangia. Alături de 
acestea, mai există o casă de rugăciuni  a cultului adventist. 

 

 
În Sarichioi şi ardeii se umplu cu peşte ! 

 
Din evoluţia populaţiei în ultimii ani se poate observa o anume 

stabilitate, deranjată doar de fenomenul de migrare definitivă sau temporară în 
străinătate, care pune numeroase şi serioase probleme demografice. Credem că 
satul are suficiente şanse de dezvoltare, fie pe seama agriculturii, fie a 
pisciculturii, eventual prin dezvoltarea agroturismului, dacă aceste două din 
urmă activităţi vor fi tratate cu mai mult profesionalism şi sprijinite financiar. 

Din numărul mare de personalităţi care au pornit din Sarichioi, cele mai 
cunoscute sunt prozatoarea Lola Stere-Chiracu şi generalul maior N. Mateescu, 
memorialist de război. 

Numele satului este de origine turcă (sarî – galben; chioi – sat) şi se 
datorează aspectului localităţii pe vremea ocupaţiei turceşti, atunci când casele 
erau construite din ceamur şi acoperite cu stuf, culoarea galbenă fiind 
predominantă. Forma românească pentru acest nume ar fi Galbenul. 
 

SARIGHIOL DE DEAL 
 
Satul face parte din comuna Beidaud, fiind situat la 7 km SV de 

reşedinţa de comună, la obârşia pârâului Râmnic, în SE Podişului Casimcei, 
fiind străjuit de dealurile Dulghea (271 m) şi Ceanuţa (223 m), la N şi respectiv 
E. Este un relief relativ monoton, cu culmi domoale, din care răsar ici-colo 
colţani de şisturi verzi, acoperit de o stepă extinsă. Din loc în loc apar arbori 
izolaţi, care amintesc de pădurile de altădată. Spre NE, la oarecare distanţă de 
sat apare un sistem de văiugi care adună mici izvoare, ce dau naştere râului 
Hamangia. În acest sector, valea este săpată printre stânci cu aspect spectaculos, 
având un traseu şerpuit. Ceva mai departe, dealul se termină abrupt spre NE şi 



S, fiind presărat cu tufişuri şi arbuşti izolaţi, de pe stâncile înghesuite în diverse 
locuri putându-se privi Podişul Casimcei, până departe, spre Baia. 

La Izvorul lui Burecu, acolo unde firicelele de apă se împletesc într-un 
singur curs, este locul unde au loc serbări câmpeneşti şi spectacolele în aer liber 
organizate cu prilejul Festivalului Internaţional al Păstoritului. 

Vatra satului, de formă trapezoidală, este de tip adunat, textura fiind 
mai regulată în sud şi mai haotică spre nord. În localitate se intersectează 
drumuri care vin din patru direcţii: Casimcea, Stejaru, Beidaud şi Baia, 
respectiv Râmnicu de Jos şi Gura Dobrogei, din judeţul Constanţa. 

Satul a fost fondat în 1833 şi locuit iniţial de bulgari şi români. La 
sfârşitul sec. XIX se înregistrau 315 locuitori, majoritatea bulgari. La peste 
jumătate de secol de la punerea pietrei de temelie, în 1891, s-a ridicat şcoala. 
După 1940 bulgarii au părăsit satul, ei fiind înlocuiţi de aromânii veniţi din 
Cadrilater, care au adus cu ei obiceiul creşterii oilor, pe care-l practică şi astăzi. 

 

 
Tinere aromânce în portul tradiţional (foto V. Leonov) 

 
 Populaţia a avut iniţial o evoluţie crescătoare, după care a început să 

scadă, pe măsură ce tineretul a migrat spre oraş, mai ales spre Constanţa, în 
căutarea unor condiţii de viaţă mai bune. Paralel, au început să sosească în 
localitate familii de rromi, din diverse regiuni ale ţării, care tind să înlocuiască 
pe românii şi aromânii plecaţi. Numărul de locuitori a evoluat după cum 
urmează: 678 în 1900, 922 în 1912, 1256 în 1930, 1224 în 1948, 1324 în 1956, 
1317 în 1966, 871 în 1977, 553 în 1992 şi 625 în 2002. În mod oficial, din 
această din urmă cifră, circa 100 sunt aromâni, restul fiind români, dar aici 
trebuie să includem şi pe rromi, care s-au declarat tot români. 

 



 
Ceşterea ovinelor este ocupaţia de bază a satului 

(foto Gh. Băisan) 
 
Cultura plantelor se realizează prin intermediul câtorva asociaţii 

agricole, fiind una din ocupaţiile de bază, deşi climatic zona nu este prea 
favorabilă, datorită secetelor prelungite de vară, care compromit recoltele de 
cereale şi plante tehnice. Cea de-a doua activitate, creşterea ovinelor, este 
favorizată de existenţa unor întinse suprafeţe de păşuni naturale, în sat 
funcţionând chiar un mic complex zootehnic care se ocupă cu creşterea 
ovinelor, porcinelor şi cornutelor mari. Pe lângă acesta, funcţionează şi două 
ateliere de tâmplărie, o fierărie, o moară şi o secţie de panificaţie, renumită în 
zonă. 

Satul dispune de un cămin cultural, în care se pot proiecta filme, în 
cadrul lui activând ansamblul folcloric aromân ”Dor“, foarte bine apreciat la 
manifestările de profil din ţară şi străinătate. În ultimii ani, aici se organizează 
Fesivalul Internaţional al Păstoritului, manifestare care dezmorţeşte viaţa 
comunei preţ de câteva zile, căminele culturale fiind luate cu asalt de populaţia 
care nu are alte posibilităţi de petrecere a timpului liber. 

 

 
Întâmpinarea oaspeţilor cu pâine şi sare la hotarul satului se încheie 

cu o tradiţională horă a prieteniei (foto V. Leonov) 
 
În dotarea satului mai trebuie să includem un dispensar uman, agenţia 

poştală, biserica ortodoxă, cu preot paroh, două magazine mixte şi trei baruri. 



Două corpuri de clădire servesc pentru şcoala cu clase I-VIII şi grupa de 
grădiniţă, şcoala având şi un mic fond de carte, care numără 1300 volume. 

 

 
Expoziţie cu obiecte pastorale la căminul 

cultural (foto V. Leonov) 
 
Numele satului este turcesc (sarî – galben; ghiol – lac) şi se traduce prin 

lacul galben, fiind datorat existenţei unui lac pe loess situat în imediata 
apropiere a satului, care trebuie să-i fi impresionat pe turci. Până în 1956 erau 
două localităţi cu numele Sarighiol, satul Valea Nucarilor purtând numele de 
Sarighiol de Vale, fără a avea justificarea necesară. 

 
 
 
SARINASUF 
 
Sat component al comunei Murighiol, este situat la 7 km SV de centrul 

de comună, pe malul NE al lacului Razim, într-o zonă de câmpie litorală. A fost 
reşedinţă de comună având în subordine şi satele Beibugeac (Plopu) şi Caraibil 
(Colina). Este legat de Murighiol printr-un drum de circa 10 km, iar prin 
Agighiol, de municipiul Tulcea. 

Are o vatră cu formă neregulată, de tip adunat, cu textură haotică. 
După unii autori, pe la 1850, circa 40 de familii de păstori transhumanţi, 

numiţi ”ungureni“ (Bălan, Bucur, Ungureanu) s-au adăugat românilor deja 
existenţi pe aceste locuri. Venirea lor era pusă pe seama secetelor din locurile 
de origine. 

După alţii, satul a fost întemeiat în 1864 de românii veniţi din 
Transilvania şi Basarabia, dar a fost locuit şi de alte etnii, între care turcii, dar 
mai ales bulgarii, cei din urmă proveniţi din Beidaud. Cert este că locuitorii de 
sorginte ardelenească şi-au păstrat până foarte aproape de zilele noastre portul 
popular. Dicţionarul Lahovari menţiona o populaţie de 413 locuitori, români şi 
bulgari, precizând că la acea vreme satul dispunea de o biserică (construită în 
1847) cu un preot şi un cântăreţ, precum şi o şcoală românească şi două 
mahomedane !? Nu ştim pe ce date se bazau aceste informaţii, dar nu înţelegem 
rostul şcolilor mahomedane, de vreme ce etnicii turco-tătari, cei care ar fi putut 



să-şi trimită copiii la aceste şcoli nu erau pomeniţi în statistici. Să fi fost o 
eroare sau s-o fi referit poate la celelalte localităţi (Beibugeac şi Caraibil) care 
aparţineau comunei Sari-Nasuf ?! După cum se va vedea mai jos, nici anul 
ridicării bisericii nu este cel corect. 

Structura etnică a suferit serioase modificări în mai multe rânduri, mai 
întâi în 1878, apoi după 1940, astfel că în prezent toţi locuitorii sunt români. De 
exemplu, după plecarea turcilor, locul lor a fost luat de bulgari, care beneficiau 
de scutiri de taxe, fiind consideraţi coloni. Numărul populaţiei  a evoluat astfel: 
484 în 1900, 667 în 1912, 888 în 1930, 872 în 1948, 1070 în 1956, 1022 în 
1966, 754 în 1977, 527 în 1992 şi 536 în 2002.  

Între cele două războaie mondiale satul avea 7 mori de vânt, o uleiniţă 
şi o sifonărie, dar activităţile de bază erau agricultura şi pescuitul, aceleaşi cu 
cele practicate în prezent. 

Nici una din ele nu reuşeşte să asigure o dezvoltare economică 
consistentă, care să încurajeze rămânerea tinerilor în sat. Asociaţia agricolă se 
ocupă cu culturile cerealiere şi de plante tehnice, iar din ferma piscicolă nu a 
mai rămas nimic, cei care se îndeletnicesc cu pescuitul nemaiavând preocupări 
şi pentru reproducerea şi hrănirea peştelui, fiind de fapt pescuit în regim natural. 

Satul are un dispensar uman deservit de medicul din Murighiol, o 
biserică ortodoxă cu preot paroh, două chioşcuri alimentare şi o agenţie poştală. 
Localul şcolii adăposteşte o grupă de grădiniţă şi ciclul primar. 

Într-o frumoasă monografie a bisericii din sat preotul paroh aminteşte 
că în 1863 se sfinţea o casă de rugăciuni, de către preotul grec Chir Dionisie. 
Între 1874-94 preot a fost Vasile Filip, cel care a luat şi iniţiativa zidirii 
actualului lăcaş (1883). Pornit de la cântăreţ, Filip a fost hirotonit de vlădica 
bulgar din Rusciuc, iar biserica a fost sfinţită la 23 aprilie 1892, primind hramul 
Sf. Gheorghe. 

Prima şcoală a apărut în 1867, primul învăţător fiind Nicolae Delighioz, 
din Ismail. Un alt local s-a ridicat în 1908 iar cel actual în 2002. 

Satul Sarinasuf se mândreşte cu pictorul contemporan Grigore Carată, 
apreciat artist plastic tulcean şi cu preotul, profesorul şi compozitorul Anton 
Uncu. 

Numele satului este turcesc şi poate fi tradus în mai multe feluri. După 
unele păreri, ar însemna pământul galben (în varianta românească Galbenu) 
sau nisipul galben, ultima fiind versiunea geografului C. Brătescu. După alte 
păreri, ar putea fi o modificare de nume propriu (Nazula), caz în care ar fi o 
poreclă. 

 
 

SATU NOU 
 
Situat la 2 km E de reşedinţa de comună (Mihai Bravu), Satu Nou este 

amplasat în partea de N a bălţii Toprachioiului, în sudul unei depresiuni 
mărginite de Dealu Roşu (S) şi Dealul Marată (V). Drumul care-l străbate îl 
leagă de E 87 şi de DN 22 Tulcea-Hârşova. 

Are o vatră de formă trapezoidală, de tip adunat, cu textură neregulată. 



După cum arată şi numele, este o localitate relativ tânără, înfiinţată 
după 1878 şi populată cu români. A evoluat după cum o arată datele statistice: 
426 locuitori în 1900, 570 în 1912, 695 în 1930, 850 în 1948, 950 în 1956, 1105 
în 1966, 998 în 1977, 762 în 1992 şi 677 în 2002, toţi locuitorii de astăzi fiind 
români. 

Ocupaţia de bază este agricultura (cereale, plante tehnice, legume), o 
parte din cetăţeni lucrând la complexul de creştere a porcinelor de la 
Toprachioi. Balta Toprachioiului, în care debuşează râul Taiţa, asigură 
exploatarea peştelui, fără ca această activitate să îmbrace un caracter organizat, 
ea fiind practicată mai degrabă sub formă de braconaj. În ultimii ani se vorbea 
de popularea bălţii cu puiet de anghilă. 

 

 
La complexul de creştere a porcinelor (sursa: Internet) 

 
Creşterea anghilelor ar putea deveni o activitate rentabilă, aşa cum a 

fost cândva, carnea acestui peşte fiind căutată şi apreciată pe piaţa europeană. 
Cele câteva asociaţii agricole şi complexul de creştere a porcinelor, unul din 
puţinele care au supravieţuit în perioada de după 1989, la fel ca şi 
legumicultura, ar putea asigura dezvoltarea în continuare a localităţii. 

Satul are în dotare o şcoală în care îşi desfăşoară activitatea grupa de 
grădiniţă şi ciclul primar, un cămin cultural, un magazin mixt, chioşcuri 
alimentare, baruri, o agenţie poştală şi o biserică ortodoxă, deservită de preotul 
paroh. Neavând dispensar uman, asistenţa sanitară este asigurată de un cadru cu 
pregătire medie, în propria locuinţă. 

 
 
SĂLCENI 
 
Ca şi alte sate componente ale comunei Ceatalchioi, Sălceni estre un 

cătun, situat la 5-6 km amonte de reşedinţa de comună şi 18 km NV de 
municipiul Tulcea, ocupând un grind fluviatil îngust, de pe dreapta braţului 
Chilia. Vatra sa este tipică pentru localităţile de grind, având o formă alungită, 
cu un singur rând de case. 

Accesul se face ca şi în cazul tuturor celorlalte localităţi din zonă, pe 
apă şi pe uscat, în ultima variantă cu dificultăţi mai mari pe vreme umedă. 



A fost întemeiat după 1941 şi a cunoscut următoarea evoluţie numerică: 
174 locuitori în 1948, 150 în 1956, 174 în 1966, 57 în 1977, 43 în 1992 şi 77 în 
2002, toţi români. 

 

 
Bătrâneţe (foto din colecţia A. Pătrăşcoiu) 

 
Ocolit de investiţii, în trecut ca şi în prezent, fără nici un fel de dotări 

sociale, satul riscă să dispară, uşoara redresare demografică din ultimul deceniu 
nefiind un semnal neapărat pozitiv. Cei care au asigurat sporul de populaţie faţă 
de recensământul din 1992 sunt pensionari sau disponibilizaţi din unităţile 
industriale din municipiul Tulcea, care au înţeles vorbele lui I. Creangă ”...decât 
codaş la oraş…“ şi au revenit la vatră, pentru a se ocupa cu cultura plantelor, 
creşterea animalelor şi parţial pescuitul. 

 
 

SĂLCIOARA 
Alte denumiri: Caramanchioi, până în 1934; Vintilă Brătianu, între 

1934-1947; 6 Martie, între 1947-1989 
 
Sat component al comunei Jurilovca, este situat la 5 km N de reşedinţa 

de comună, în SV lacului Razim, într-o zonă delimitată de capul Iancina la N şi 
capul Doloşman la S. Relieful este o formă de contact între dealurile joase 
(Ceardac, Doloşman, Iancina), cu altitudini de 50-60 m, cu fâşia de câmpie care 
mărgineşte lacul.  

Vatra satului este adunată, are forma unui trapez şi prezintă o textură 
neregulată, mai cu seamă spre ţărmul lacului. 

Drumul care leagă satul cu centrul de comună face legătura cu E 87 şi 
prin Enisala, cu Babadag şi Tulcea. 

În perimetrul localităţii au fost identificate urmele unei fortificaţii 
romane, încă neexplorate, Ad Salices (la sălcii). Satul era locuit în sec. XIX de 
bulgari, români şi turci, înregistrându-se o creştere substanţială după 1840, când 
s-a construit şi primăria (pentru că a fost centru de comună) şi biserica (1845), 
şcoala fiind ridicată ceva mai târziu (1884). În dicţionarul Lahovari se 
menţionau 387 familii bulgăreşti, 3 evreieşti, 2 române şi una tătaro-ţigănească. 
La şcoala satului, unde funcţiona un învăţător, erau înregistraţi 73 elevi bulgari 
şi doar 3 români. Biserica era construită după regulile impuse de turci, 
neîndeplinind condiţiile unui lăcaş de cult creştin. 



 

 
Satul Sălcioara (foto V. Leonov) 

 
Evoluţia populaţiei merită o atenţie sporită: 1172 locuitori în 1900, 

1621 în 1912, 2175 în 1930, 1365 în 1948, 1524 în 1956, 1735 în 1966, 1588 în 
1977, 889 în 1992 şi 1406 în 2002, toţi români. Dacă sincopele de până la al 
doilea război mondial sunt de înţeles, impresionează scăderea dramatică 
înregistrată în numai 15 ani (1977-1992), când populaţia aproape că s-a 
înjumătăţit, ca efect al migrării spre oraş. Uşoara redresare de după 1992 este 
efectul aceloraşi probleme sociale (disponibilizări, greutăţi materiale) cu care se 
confruntă mediul urban din România după 1990. 

Cei rămaşi sau întorşi în sat se ocupă cu agricultura, pentru care există 
mai multe asociaţii, precum şi cu pescuitul, activitate din ce în ce mai puţin 
rentabilă, în condiţiile schimbării sistemului de proprietate şi a diminuării 
producţiei de peşte. Cu toate acestea, s-au înfiinţat mai multe ferme piscicole, 
deoarece potenţialul piscicol al lacului Razim este departe de a se fi epuizat. 

Învăţământul beneficiază de trei localuri, care adăpostesc grădiniţa şi 
clasele I-VIII, căminul cultural se laudă cu o modestă bibliotecă (1800 volume), 
iar asistenţa sanitară este oferită de un cadru cu pregătire medie, în propria 
locuinţă. 

Un magazin mixt, mai multe chioşcuri alimentare, barul şi brutăria 
constituie toată dotarea satului. La acestea se adaugă biserica ortodoxă şi 
modernul templu adventist, în sat existând o însemnată comunitate a acestui 
cult. 

Scriitorul Dumitru Nicodim este cea mai cunoscută personalitate a 
satului. 

Vechiul nume, Caramanchioi, este cert de origine turcă, dar tradus 
diferit de către diverşi autori. În principiu, el ar însemna satul omului negru, 
însă M. D. Ionescu îl traduce prin satul de la răsărit iar Gr. Dănescu crede că ar 
proveni de la Caramanlâu, oraş-port dispărut datorită colmatării golfului situat 
între capurile Iancina şi Doloşan. El nu-şi sprijină această afirmaţie pe nici o 
dovadă arheologică în stare să ateste prezenţa acelui oraş. Explicaţia este 
preluată şi de Lahovari, care face şi precizarea că acei locuitori erau creştini, dar 
vorbeau limba turcă. Nici acest autor nu aduce vreun argument în favoarea 
ipotezei sale, dar acceptă şi ipoteza unui conflict militar, care ar fi dus la 
dispariţia acelui oraş. 



N-ar fi exclus ca numele satului să provină de la un nume propriu, 
Caraman, la rândul său provenit dintr-o poreclă, caz în care s-ar putea traduce 
prin satul lui Caraman. 

 
 
SÂMBĂTA NOUĂ 
Alte denumiri: Doeran, Osen Bey, Osâmbei, până în 1923 
 
Component al comunei Topolog, satul este situat la 6 km SE de 

reşedinţa de comună, pe valea pârâului Hagiomer. Valea aceasta este străjuită 
de dealuri înalte de peste 300 m (Movila Înaltă – 354 m, în N şi Beipunar – 332 
m în S), iar vatra satului este amplasată mai ales pe dreapta ei, având o structură 
adunată şi o textură neregulată. În actuala vatră a fost înglobat şi satul Mândra, 
iar distanţa până la un alt sat, Cerbu, este aproape nesesizabilă. 

Accesul în sat este facilitat de un drum care leagă localitatea cu 
reşedinţa de comună şi respectiv cu Baia, pe unde circulau cursele care legau 
satul cu Constanţa. 

În perimetrul aşezării au fost scoase la iveală urme de locuire celtică 
(topoare, securi, vârfuri de săgeţi) din sec. XIII-XI î.Hr. Documente mai recente 
vorbesc despre locuirea turcească, în sec. XIX (1860), pentru ca după aceea 
satul să fie populat cu români din Voila, Drăguş şi Sâmbăta, care au dat şi 
numele românesc al satului.  

Conform învăţătorului Gh. Polici, citat de D. Şandru, majoritatea 
locuitorilor satului pe la 1940 erau proveniţi din cei care s-au stabilit pe aceste 
meleaguri după 1879. 

Satul numit Doeran era turcesc; la venirea transilvănenilor mai erau 
aici câteva familii de români şi alte câteva de turci, care au emigrat la puţin 
timp după aceasta (majoritatea au emigrat imediat după război)… 

Informaţii asemănătoare au fost consemnate şi de învăţătorul Gh. 
Rădulescu, care  arată că mocanii veniţi din Transilvania au fost împroprietăriţi 
aici, ei chemând şi pe alţi semeni de-ai lor, mai ales din zona Zărneşti. O parte 
din ei au rămas în sat, alţii au migrat spre judeţul Constanţa (satul Miriştea), dar 
şi unii şi alţii au muncit şi au devenit oameni înstăriţi. Statisticile arată că în 
1928, din cele 184 familii existente în sat, 170 erau de ciobani ardeleni. 

După dicţionarul lui Lahovari, satul era locuit de 667 persoane, turci şi 
tătari, care aveau case mari, aşezate de o parte şi de alta a văii Hagi-Omer, cu 
maluri râpoase şi înalte. 

 Populaţia a avut următoarea evoluţie: 480 locuitori în 1900, 628 în 
1912, 680 în 1930, 992 în 1948, 1016 în 1956, 932 în 1966, 762 în 1977, 622 în 
1922 şi 643 în 2002, toţi aceştia fiind români. 

Ocupaţia de bază este agricultura, în care predomină cultura cerealelor 
şi plantelor tehnice precum şi creşterea ovinelor, existând mai multe asociaţii 
agricole constituite după 1990. Secundar se practică şi apicultura, beneficiind 
de pădurile din jur, în care vegetează teiul şi salcâmul. 

Clădirea căminului cultural a devenit utilă cât timp a adăpostit grupa de 
grădiniţă, acum găzduită de şcoala veche, şcoala cea nouă din sat fiind 



frecventată de elevii claselor I-VIII. Recent a fost construit un centru pentru 
copiii care provin din familii cu greutăţi materiale sau cei abandonaţi. 

În sat fiinţează un dispensar uman, o biserică ortodoxă cu preot paroh, 
un magazin mixt, două chioşcuri alimentare şi două baruri. 

Capriciile climatice determină un randament scăzut al agriculturii, dar 
şansele de dezvoltare a localităţii tot de această activitate se leagă. 

Nu cunoaştem semnificaţia numelui iniţial (Doeran) al localităţii, el 
părând a avea mai degrabă o rezonanţă tătărască. Celălalt nume, Osen Bey, 
transformat de români într-o formă mai apropiată lor, Osâmbei, pare a fi un 
nume propriu, la care s-a adăugat rangul de boier (bey). 

 
 

SFIŞTOFCA 
 
Sat component al comunei C. A. Rosetti, este situat în extremitatea 

estică a grindului Letea, la circa 3 km E de satul-reşedinţă de comună. Este 
legat de acesta printr-un drum nemodernizat, care străbate dunele nisipoase 
acoperite cu pădure sau pâlcuri de cătină şi tufişuri. 

Are o vatră de tip adunat, cu formă alungită pe direcţia NV-SE, datorită 
modului de dispunere a cordoanelor de nisip, textura fiind neregulată. 

A fost fondat în sec. XVIII de 40-50 de familii de lipoveni veniţi din 
oraşul Vâlcov (Ucraina), care după religie erau popoveţi. Locuitorii satului se 
ocupau preponderent cu pescuitul (existau trei pescării în jurul anului 1900), 
atât pe lacuri, Dunăre, cât şi pe mare, peştele recoltat fiind expediat mai ales 
spre Basarabia. 

 

 
Frumuseţile deltei (foto din colecţia A. Pătrăşcoiu) 

 
 În timpul războiului Crimeii a fost poreclit cuibul frigurilor, deoarece 

corpul expediţionar francez cantonat aici a avut mult de suferit de pe urma 
acestei maladii. 

Populaţia lui a evoluat astfel: 697 locuitori în 1900, 800 în 1912, 797 în 
1930, 680 în 1948, 644 în 1956, 575 în 1966, 397 în 1977, 164 în 1992 şi 141 în 
2002, majoritatea fiind ruşi-lipoveni. 

Satul mare de altădată a ajuns un cătun în care senzaţia pe care o 
produce celui care vine pentru prima dată aici este de agonie şi pustietate, un 
mare număr de case fiind părăsite, altele fiind aflate în diverse faze de 



degradare. Satul moare încet dar sigur, pentru că nimic din ceea ce ar putea 
asigura supravieţuirea lui nu există. Nici măcar biserica lipovenească nu mai are 
preot, rolul său fiind suplinit de un dascăl. 

Recent a dispărut şi şcoala, elevii fiind obligaţi să urmeze cursurile la 
centrul de comună. Nici grădiniţă nu mai există, satul fiind extrem de 
îmbătrânit. 

Singurele dotări sociale le constituie două magazine mixte şi discoteca 
(!), amenajată în localul şcolii dezafectate, care mai serveşte astăzi doar ca loc 
pentru organizarea secţiei de votare. 

Puţinii locuitori ai satului îşi duc zilele de azi pe mâine, ocupându-se cu 
creşterea animalelor (vite, cai), pescuitul sau recoltatul stufului. Unii se 
încăpăţânează să cultive şi cereale, fără rezultate notabile. 

Numele satului este de origine rusă şi se traduce prin fluierătură. Nu se 
ştie de ce i s-a dat această denumire, dar e posibil ca ea să provină de la crivăţul 
care bate iarna, când totul îngheaţă pe întinderi nesfârşite, izolând satele de pe 
grind de restul lumii. 

 
 
SFÂNTU GHEORGHE 
Alte denumiri: Kadrilez, Kadârlez, Catârlez, până în 1900 
 
Sat-reşedinţă de comună (astăzi fără alte localităţi componente), este 

situat la gura de vărsare a braţului omonim în mare, pe partea stângă a acestuia, 
în sudul grindului Sărăturile. 

Accesul este posibil pe calea apei, dinspre Tulcea, cu ajutorul curselor 
de pasageri, sau pe digul care consolidează cordonul litoral până la Sulina, 
această cale de acces nefiind modernizată şi nici foarte sigură pe timp 
nefavorabil sau în timpul inundaţiilor de primăvară-vară. 

Are o vatră extinsă de-a lungul braţului dar, datorită dimensiunii 
grindului, s-a dezvoltat şi în adâncime, având o textură destul de regulată. În 
1900, cu cele 52000 ha, era comuna cea mai întinsă a judeţului Tulcea. 

Este o localitate veche, fiind menţionată în 1318 de Petrus Visconti, pe 
harta Periplus Ponti Euxini Octupulus, cu numele actual. Se presupune că 
locuirea a fost neîntreruptă până în sec. XVIII când, alături de autohtoni, s-au 
stabilit 18 familii de cazaci de pe Nipru, apoi români sosiţi din zona 
Făgăraşului. 

 

 
„Taxi“ aşteptând clienţii (foto A. Pătrăşcoiu) 



 
În 1820 se ridica prima biserică cunoscută a satului, din donaţiile lui 

Alexa Dionisie, aceasta fiind realizată din lemn, la circa 50 m de cea actuală. În 
1880, lăcaşul a fost refăcut cu sprijin financiar dat de însuşi regele Carol I, 
pentru ca în 1896 să fie afectat de un incendiu devastator. În acelaşi an a 
început ridicarea bisericii actuale, din donaţii adunate de la cetăţenii mai 
înstăriţi ai satului dar şi cele ale unui comerciant grec, ale cărui vase s-au 
scufundat în apropierea satului. Clopotniţa s-a ridicat ceva mai târziu (1901), 
prin contribuţia italianului I. Milano, patronul pescăriilor din sat la vremea 
respectivă. 

În 1889 a fost înfiinţată şcoala, care la început funcţiona în limba 
ucraineană, dar pentru că licee în această limbă erau numai în Sighetul 
Marmaţiei şi în Bucovina, un comitet local de părinţi a solicitat cursuri în limba 
română, pentru ca absolvenţii să aibă şanse de a studia mai departe într-o şcoală 
din Tulcea. 

La 15 octombrie 1942, şcoala dispunea de o cantină, amenajată la 
iniţiativa învăţătoarelor, care funcţiona în casa directorului. Aceasta era 
destinată copiilor care proveneau din familii cu situaţie materială precară şi era 
sprijinită de cetăţenii mai înstăriţi ai satului, care contribuiau cu produse (peşte, 
legume, zarzavaturi) sau bani. Masa era servită de elevele cursului 
complementar, sub supravegherea învăţătoarelor, la început servind masa 9 
copii, care aveau ca mic dejun pâine şi icre ! 

 

 
“Mâncarea săracului” (foto A. Pătrăşcoiu) 

 
Un gest oarecum asemănător a fost făcut recent de Fundaţia Anonimul, 

care a înfiinţat o cantină socială, unde bătrânii fără posibilităţi materiale servesc 
prânzul iar ocazional primesc şi diverse produse alimentare de strictă necesitate. 

Satul a fost unul al progresului, chiar dacă este izolat la capătul deltei: 
în 1879 s-a deschis oficiul poştal (la început corespondenţa era transportată la 
Sulina cu cariote şi trăsuri, iar pe timp de iarnă, când totul îngheţa, cu căruţa, 
până la gârla Împuţita, de unde era preluată de o căruţă din Sulina), în 1892 s-a 
introdus telegraful iar telefonia doi ani mai târziu. 

În 1904, M. D. Ionescu remarca curăţenia caselor şi eleganţa femeilor, 
care îşi cumpărau veşminte din import, aduse prin portul Sulina. Prima remarcă 
rămâne şi acum valabilă, aspectul satului fiind plăcut, pitoresc, cele mai multe 
case arătând îngrijit, în curtea dinspre stradă ridicându-se smochini cu 



trunchiuri venerabile. Multe familii oferă turiştilor care poposesc aici servicii de 
calitate, fiind una din localităţile cele mai prospere din deltă. 

Dicţionarul lui Lahovari dădea o populaţie de 594 locuitori, în 
majoritate ruşi, în sat existând la acel moment o biserică ortodoxă de rit vechi şi 
două lipoveneşti, una pentru popoveţi şi o alta pentru bespopovi. În anul şcolar 
1899-1900 şcoala era frecventată de 88 elevi, aproape toţi de etnie rusă. 

Populaţia a evoluat astfel: 829 locuitori în 1900, 1191 în 1912, 1088 în 
1930, 1217 în 1948, 1476 în 1956, 1693 în 1966, 1383 în 1977, 1068 în 1992 şi 
971 în 2002. Oficial, doar 195 din locuitori s-au declarat ucraineni, deşi 
numărul lor este mai mare, restul populaţiei fiind reprezentat de români şi 3 
ruşi-lipoveni. 

 

 
Multe case sunt încă făcute din chirpici 

(foto A. Pătrăşcoiu) 
 
Ocupaţiile sunt complexe. Pe lângă agroturism, care este reprezentat de 

câteva pensiuni moderne, hotel şi case de vacanţă, campinguri sau bungalouri, 
care aduc venituri substanţiale satului, pescuitul este foarte important, deşi într-
un evident recul. Se practică atât pescuitul costier, la sturioni (în acest moment 
suspendat pe o perioadă de 10 ani, pentru refacerea populaţiei de sturioni), cât şi 
cel sezonier, la scrumbie. Creşterea vitelor şi cailor completează gama 
ocupaţiilor locuitorilor satului. 

Localitatea dispune de o bogată reţea comercială, cu magazine mixte, 
baruri, restaurante, brutărie, chioşcuri, dispensar uman şi veterinar, farmacie, 
uzină electrică şi de apă, oficiu poştal cu centrală telefonică digitală şi multe 
alte comodităţi. Biserica ortodoxă este încadrată cu un preot paroh, slujbele 
ţinându-se în limba română, pentru toţi cetăţenii, chiar dacă unii sunt ortodocşi 
de rit vechi. 

Între dotările satului, la loc de cinste se situează şcoala cu clasele I-
VIII, care dispune de o a doua clădire în care funcţionează grădiniţa. Biblioteca 
şcolară numără peste 3000 de volume. 

Căminul cultural, vechiul club al pescarilor, are o bibliotecă ceva mai 
bogată (10000 volume), ea asigurând principala atracţie pentru populaţie.  

În capătul de est al satului, lângă unitatea militară, se ridică silueta 
impresionantă a farului, înălţat în 1968, în locul unuia mai vechi, făcut din 
lemn, care a fost incendiat de cetăţeni inconştienţi, far care, de la înălţimea de 
57 metri,  trimite spoturi de lumină la peste 50 km depărtare, facilitând 
navigaţia vapoarelor spre Sulina pe timpul nopţii. De aici, un drum de circa 3 



km, care străbate dunele şi japşele temporar umede, acoperite de o vegetaţie 
caracteristică, conduce spre plaja de pe malul mării. Turistul are ocazia să 
remarce nişte ciudate schelete metalice, care sunt resturi ale unor foste 
microcentrale eoliene şi solare, abandonate nu cu mult după darea lor în 
exploatare, înainte de 1989. 

 

 
Volbura de nisip (Convolvulus persicus) – 

plantă ocrotită (foto A. Pătrăşcoiu) 
 
La sud de sat, pe dreapta braţului, se întinde rezervaţia naturală 

Sacalin-Zătoane (21410 ha), cea mai întinsă rezervaţie din deltă, care cuprinde 
insula Sacalin şi arealul situat între canalele Tărâţa, Crasnicol, Palade şi Perişor, 
ce include lacurile Zătonu Mare şi Mic, fiind o regiune de contact a deltei cu 
marea. Interferenţa apelor dulci cu cele sărate determină o vegetaţie specifică. 
Între multitudinea de păsări care cuibăresc aici se remarcă marea colonie de 
pelicani şi lebedele mute (Cygnus olor). 

 

 
Arinişul Erenciuc-rezervaţie naturală 

(foto Gh. Băisan) 
 
După rectificarea mai multor meandre de pe braţul Sf. Gheorghe, viteza 

apei a crescut şi odată cu aceasta şi aportul de sedimente, astfel încât la gura lui 
de vărsare se produce un intens proces de colmatare, care va duce la unirea 
insulei Sacalin cu delta propriu-zisă. 

Partea de la sud de gura de vărsare a braţului în mare este o deltă 
secundară extrem de pitorească, des vizitată de turiştii care poposesc în sat, 
localnicii asigurând plimbări cu barca până pe insula Sacalin. 



Începând cu vara anului 2004, un întreprinzător particular într-ale 
turismului a organizat o gală internaţională a filmului documentar, sub titulatura 
Anonimul, manifestarea devenind deja o tradiţie, cu efecte benefice pentru 
turismul estival din localitate. Hotelul, campingul şi căsuţele construite de 
aceeaşi societate au întărit forţa turismului local, şi aşa remarcabilă. Pe perioada 
desfăşurării acestei manifestări, populaţia satului se dublează, cei mai mulţi 
vizitatori fiind tinerii, afluxul lor spre Sf. Gheorghe determinând dublarea sau 
triplarea numărului de nave clasice sau rapide care circulă între Tulcea şi sat. 
Este moentul e apogeu pentru comercianţii locali, ca şi pentru cei care oferă 
cazare sau diverse alte servicii. 

Bătrânii îşi mai amintesc de un eveniment care a tulburat viaţa satului 
în anul 1917, când o mică corabie cu fugari ruşi a ajuns în apropierea acestuia. 
Erau membrii unei familii aristocrate, fugită de teama represaliilor 
bolşevismului, proaspăt instalat în Uniunea Sovietică de atunci. Apropiindu-se 
prea mult de ţărm, corabia a fost somată de grăniceri, după care s-a deschis 
focul asupra ei. Crezând că se aflau în continuare pe teritoriul sovietic şi că vor 
fi prinşi, cei din barcă au recurs la acelaşi gest ca evreii de pe Masada, adică 
tatăl şi-a împuşcat membrii familiei şi în final şi-a pus capăt şi el zilelor. 

 Plutind în derivă, ambarcaţiunea s-a răsturnat, unele trupuri fiind 
recuperate şi îngropate în sat. Femeile aveau asupra lor numeroase valori, sub 
formă de bani de aur sau bijuterii, cusute în faldurile rochiilor somptuoase pe 
care le îmbrăcaseră pentru fuga lor disperată. Fetele tinere aveau cozi lungi, cu 
păr blond. Una din ele a fost găsită de un bătrân pescar aproape de insula 
Sacalin şi îngropată acolo. El a mărturisit că din milă pentru tinereţea ei, frântă 
nemilos, într-un mod atât de sinistru, a îngropat-o fără să caute dacă avea asupra 
sa bijuterii sau alte valori. După mulţi ani, rude îndepărtate ale acelor 
nenorocite victime ale unei tragice confuzii au poposit în sat întrebând de soarta 
lor. 

Numele satului este preluat de la cel al braţului, care se numea aşa 
probabil din antichitate. Turcii nu au făcut decât să-l traducă în limba lor, cele 
trei forme fiind variante care înseamnă acelaşi lucru. Există şi o legendă, care 
vorbeşte de un balaur, care avea obiceiul să ucidă oamenii din zonă, până când 
un tânăr i-a venit de hac, aluzie evidentă la sfântul mucenic Gheorghe. 

Barbier de Meynard făcea următorul comentariu legat de formele 
turceşti ale numelui: nom que les turcs donnent à Saint Georges et à Saint 
Elie, qu’ils considèrent comme patrons des voyageurs (nume pe care turcii îl 
dau Sf. Gheorghe şi Sf. Ilie, consideraţi patroni ai călătorilor). 

 
 

SLAVA CERCHEZĂ 
Alte denumiri: Kazîl-Sar, pe perioada ocupaţiei turceşti 
 
Sat de reşedinţă al comunei omonime, este situat pe valea Ciucurova, în 

Podişul Babadagului, la 48 km SV de municipiul Tulcea. Relieful este dominat 
de dealuri împădurite (Zidina-265 m şi Crucii-269 m) iar vatra are o formă 
alungită, pe firul văii, cu structură adunată şi textură relativ ordonată. 



Accesul este facilitat de drumul care porneşte din Babadag, extrem de 
pitoresc, sau de cel dinspre Două Cantoane, care urcă spre Ciucurova şi 
Topolog, sau mai departe, spre Hârşova, Tulcea sau Măcin. 

Între 1863-1877 a fost locuit de o colonie de cerchezi (circa 500 
familii), fondatorul fiind considerat Epsih Epsihor, conducătorul acestei colonii. 
În timpul lui Petru cel Mare au sosit aici familii de ruşi-lipoveni, care au 
înlocuit treptat pe cerchezi, cunoscut fiind faptul că între cele două etnii era o 
ură veche, cerchezii fiind o populaţie musulmană din Caucaz, care a migrat spre 
imperiul otoman, după ce efemerul stat cerchez a fost desfiinţat de Rusia, în 
urma unor prelungite războaie. 

 

 
 

 
Biserici lipoveneşti (foto V. Leonov) 

 
Se pare că procesul de locuire a fost foarte fluctuant, cu părăsiri şi 

reveniri, deoarece învăţătorul Gh. Munteanu, preluat de D. Şandru, afirma că la 
1904, coloniştii români veniţi mai ales din Tutova, au găsit pe aceste locuri un 
sat care se înfiripa, cu lipoveni proveniţi din satele Jurilovca, Slava Rusă, 
Sarichioi sau Turda. Se ştie că cerchezii au părăsit Europa în jurul anului 1900, 
fără a mai reveni după acest moment. În acelaşi timp, Lahovari vorbea de o 
populaţie formată din 682 locuitori, toţi ruşi-lipoveni, atât popoveţi cât şi 
bespopovi, la acea oră satul dispunând de 2 biserici şi 2 şcoli. 

Populaţia a avut următoarea evoluţie: 372 locuitori în 1900, 1173 în 
1912 (!), 1656 în 1930, 1535 în 1948, 2039 în 1956, 1975 în 1966, 1983 în 



1977, 1648 în 1992 şi 1482 în 2002. Majoritatea populaţiei este formată şi 
astăzi din ruşi-lipoveni, alături de care trăiesc circa 110 români. 

Ocupaţia preponderentă în sat este agricultura, pentru ea existând două 
asociaţii constituite după 1990. Exploatarea lemnului şi albinăritul sunt 
secundare, ultima activitate fiind practicată mai cu seamă de către alohtoni. 

Şcoala şi grădiniţa sunt două instituţii care se bucură de o frumoasă 
reputaţie, având în dotare o bibliotecă cu peste 3000 de volume şi o frumoasă 
tradiţie sportivă, echipele de fotbal şi mai ales de baschet fete obţinând locuri 
fruntaşe la competiţiile naţionale. 

 

 
Animatoarea ansamblului folcloric, 
educatoarea Irina Mihailov (foto A. 

M. Abdula) 
 
Căminul cultural serveşte şi ca sală de cinematograf, dar viaţa culturală 

este întreţinută de un ansamblu folcloric rus-lipovenesc, de asemenea foarte 
bine apreciat. 

Satul dispune de un dispensar uman şi unul veterinar, două biserici, cu 
doi preoţi, magazin mixt, chioşcuri alimentare, bar şi un oficiu poştal. 

Numele actual s-ar putea traduce prin mărirea cerchezilor, în limba 
rusă cuvântul slavă având această semnificaţie. Este un fel de împăunare a 
locuitorilor săi, în conflictul cu etnicii ruşi, care au botezat localitatea vecină cu 
numele Slava Rusă. 

Numele iniţial, cel turcesc, ar proveni conform legendei, de la o 
prinţesă Eşara, care ar fi întemeiat un oraş în zonă (Kazîl Eşara). Dând crezare 
acestei legende, Gr. Dănescu îl traduce prin oraşul prinţesei. Întrucât şi Slava 
Rusă a purtat acelaşi nume, credem că acolo poate fi localizată legenda, 
deoarece acolo a existat o aşezare romană importantă (Ibida), cu rang de oraş, 
dar ne îndoim că legenda se sprijină pe un sâmbure de adevăr, deoarece nimic 
nu dovedeşte că pe perioada ocupaţiei otomane aici ar fi existat o aşezare cu o 
asemenea importanţă. Nu excludem posibilitatea să fie vorba de o legendă mai 
veche, pe care turcii au preluat-o de la autohtoni. 

 
 
 



 
SLAVA RUSĂ 
Alte denumiri: Kazîl-Sar, până în 1850 
 
Sat component al comunei Slava Cercheză, este situat tot pe valea 

Ciucurova, ca şi reşedinţa de comună, la 8 km SE de aceasta. Pe teritoriul său se 
realizează confluenţa pâraielor Ciucurova şi Slava. 

Este amplasat într-o mică depresiune mărginită de dealurile Camena 
(237 m) la SV, Leurda (202 m) la NE şi Sfalchi la NV. Vatra lui are o formă 
alungită, structură adunată şi textură ordonată. Accesul se face în acelaşi mod 
ca şi la reşedinţa de comună. 

Localitatea a luat naştere în apropierea unei vechi şi însemnate aşezări 
romane (Ibida sau Libida), ale cărei ruine se pot observa în vestul vetrei actuale, 
în marginea drumului ce duce la mănăstirea Uspenia. 

Descoperirea arheologică realizată în 1987 este considerată una de o 
importanţă ieşită din comun, deoarece ea se referă la  cel mai vechi complex 
monahal din toată Scythia Minor, cuprinzând două bazilici, o capelă şi câteva 
anexe, protejate de o construcţie de zid din piatră. Este vorba de construcţii 
realizate în etape succesive, începând cu secolul IV d.Hr. şi până în secolul VI 
d.Hr. 

Aici a funcţionat un important centru călugăresc încă de pe vremea 
daco-romanilor (sec. IV-VII d.Hr.), un aşezământ de tip ”cenobitic“, în care 
călugării trăiau şi munceau, mărturisindu-şi credinţa în comun, exercitând astfel 
o influenţă sporită asupra vieţii spirituale daco-romane din regiune. 

Nu ştim dacă lipovenii cunoşteau acest amănunt în momentul în care au 
ales aici centrul lor religios, dar locul pare predestinat acestei activităţi, zona 
fiind extrem de pitorească, liniştită, permiţând reculegerea celor care alegeau 
viaţa monahală. În 1868 Slava Rusă a devenit centru episcopal al ruşilor-
lipoveni, după moartea lui Arcadiu, când călugărul Irinarch de la Uspenia a fost 
hirotonit episcop. Această funcţie este păstrată şi în prezent. 

 În urmă cu câţiva ani, săpături ocazionale au scos la iveală urme de 
locuinţe romane bine conservate, din păcate nevalorificate, peste terenurile 
respective trecând mai apoi plugurile tractoarelor. 

 Procesul de dezvoltare s-a realizat prin colonizări repetate cu ruşi-
lipoveni, care au început cu 1754 şi au continuat pe toată perioada domniei 
Ecaterinei a II-a. 
 



 
Fântână (foto V. Leonov) 

 
Există şi alte păreri, care nu inspiră însă încredere, potrivit cărora, 

procesul ar fi început ceva mai târziu: Lipoveanul Efim F. Vasiliev (afirmă 
învăţătorul Gh. Radu, citat de D. Şandru) spune că pe la 1810-1815 acest sat 
nu exista. A fost întemeiat după aceea de ruşi veniţi din Caucazia. 

Cert este că ruşii au construit cele două mănăstiri, Uspenia şi 
Vovidenia, cu un bogat tezaur iconografic, prima adăpostind cea mai valoroasă 
colecţie de artă medievală cu caracter religios din toată Dobrogea, afectată de 
un incendiu în primăvara lui 2007. 

 

 
Biserica mănăstirii Uspenia 

(foto P. Şolcă) 
 
Satul a fost centru de comună, în jurul anului 1896 populaţia sa 

numărând 1094 locuitori, ruşi-lipoveni din cele două fracţiuni religioase. În 
ciuda acestui fapt, se semnala, pe lângă cele două şcoli lipoveneşti şi una 



română, ceea ce presupune că existau şi etnici români în cifra enunţată. 
Lahovari afirmă că mănăstirea existentă atunci era de maici. 

Evoluţia localităţii în ultimul secol se poate deduce din cifrele statistice: 
1166 locuitori în 1900, 1555 în 1912, 1895 în 1930, 2013 în 1948, 2332 în 
1956, 2295 în 1966, 2030 în 1977, 1524 în 1992 şi 1347 în 2002. Din această 
ultimă cifră, românii numără doar 350 persoane, restul fiind ruşi-lipoveni. 

Ocupaţia de bază este cea agricolă, pentru care s-au constituit câteva 
asociaţii profilate pe cultura cerealelor şi a plantelor tehnice. Se mai practică 
creşterea vitelor şi albinăritul. 

Satul dispune de o grădiniţă şi o şcoală cu clasele I-IV, fiecare cu local 
propriu, un cămin cultural în care îşi desfăşoară activitatea un anamblu folcloric 
lipovenesc, dispensar uman, magazin mixt, chioşcuri alimentare, bar, brutărie, 
două mori şi o agenţie poştală. 

Pe lângă cele două mănăstiri pomenite deja, mai există două biserici 
ortodoxe de rit vechi şi una de rit nou, fiecare având preot paroh.  

Ca şi în centrul de comună, o parte a forţei de muncă masculine este 
plecată în străinătate, acest lucru reflectându-se în aspectul caselor, care se 
modernizează de la un an la altul. 

Lângă mănăstirea Uspenia, a fost pusă sub protecţia legii o suprafaţă de 
22 ha de pădure cu elemente rare. 

 
 
 
SMÂRDAN 
Alte denumiri: Ghecet, până în 1910; Smârdanul Nou, între 1910-

1956 
 
Smârdan este comună alcătuită dintr-un singur sat, situat în V judeţului, 

la 89 km distanţă de municipiul Tulcea, pe malul drept al braţului Măcin, acolo 
unde acesta se uneşte cu Braţul Brăila, dând naştere sectorului cunoscut ca 
„Dunărea maritimă”. 

Vatra sa se suprapune pe un relief de luncă, având formă alungită, 
structură adunată şi textură neregulată. Spre Dunăre satul este apărat de diguri, 
în spatele său fiind o incintă agricolă largă, apărată la rândul ei de diguri. De 
multe ori, mai ales la apele mari de primăvară, unele gospodării sunt inundate 
datorită creşterii nivelului freatic. 

Legătura cu oraşul Măcin este asigurată de o şosea sinuoasă de 13 km, 
care însoţeşte braţul, iar cu oraşul Brăila, în faţa căruia este aşezat, prin treceri 
cu bacul. 

Prin 1870 era locuit de câteva familii de români şi turci, fiind un simplu 
loc de trecere peste Dunăre, aşa cum o indică şi numele turcesc (Ghecet), care 
are această semnificaţie. Aşa apare şi în dicţionarul lui Lahovari, când era 
semnalată o populaţie de circa 100 persoane, mai cu seamă pescari, precum şi 
un cablu telefonic care trecea pe sub Dunăre, legând Dobrogea de Muntenia. 

Afluxul de populaţie din zonele înconjurătoare, dar mai cu seamă din 
judeţele Brăila şi Râmnicu Sărat, ca şi din sudul Moldovei, s-a realizat mai ales 
după 1900 şi s-a amplificat după primul război mondial, atunci când nişte 



armatori din Sulina au amenajat aici un mic atelier de reparat nave. În 1907 s-a 
construit prima şcoală. Dovadă a afirmaţiilor anterioare este evoluţia numărului 
de locuitori: 148 în 1900, 312 în 1912, 276 în 1930, 1358 în 1948, 1311 în 
1956, 1137 în 1966, 1224 în 1977, 1217 în 1992 şi 1171 în 2002, între români 
trăind şi 13 ruşi-lipoveni şi 3 greci. 

În timpul războiului de independenţă, aici s-a produs un eveniment 
memorabil, atunci când vedeta românească „Rândunica”, profitând de întuneric, 
a lovit şi scufundat vasul amiral al flotei turce, cu preţul sacrificării echipajului. 
Un monument ridicat pe malul fluviului marchează acel episod eroic. 

Populaţia actuală se ocupă cu agricultura şi pescuitul, unele persoane 
fiind angajate în Brăila sau în societăţi particulare care asigură trecerea cu 
bacurile de pe un mal pe altul. În bălţile care înconjoară satul se cresc păsări, 
ovine şi porcine. 

Satul dispune de şcoală cu clasele I-VIII, care adăposteşte şi grupa de 
grădiniţă. Căminul cultural are posibilităţi de proiectare a filmelor, plăcere tot 
mai puţin gustată de populaţie, odată cu înmulţirea numărului de televizoare, el 
punând la dispoziţia satului cele peste 4600 volume de carte, care completează 
zestrea de carte ceva mai modestă a şcolii (2500). 

Celelalte dotări se referă la reţeaua de magazine, cu magazine mixte, 
baruri, restaurante, oficiul poştal cu centrală telefonică digitală, precum şi 
biserica ortodoxă slujită de un preot domiciliat în Brăila. 

Satul Smârdan se mândreşte cu unul din fiii săi cei mai cunoscuţi, 
ofiţerul-poet Ştefan Dincă. 
 
 

SOMOVA 
 
Sat-reşedinţă de comună, este amplasat la 13 km V de municipiul 

Tulcea, pe drumul Tulcea - I. C. Brătianu (Măcin), în locul în care dealurile 
Cartelu şi Stanca Mare (205 m) se racordează cu lunca Dunării. Dealurile care 
înconjoară satul sunt alcătuite din roci dure, care aflorează în câteva puncte, 
unde au existat cariere, astăzi abandonate. Peste rocile din bază există un strat 
destul de gros de loess, pe care s-au format soluri fertile. Terasările realizate în 
urmă cu câteva decenii pentru cultivarea viţei de vie se observă şi astăzi pe 
versanţi, chiar dacă această cultură a fost, în parte, abandonată. Pădurea, 
altădată mai extinsă, ocupă dealurile dinspre NV localităţii, către Niculuiţel, 
fiind vorba de elemente termofile, în care predomină stejarul. 

Are o vatră de tip adunat, de formă neregulată şi cu textură haotică, 
datorită aspectului reliefului. 
 



 
Carieră abandonată (foto: V. Leonov) 

 
Săpăturile arheologice desfăşurate în zonă au descoperit dovezi de 

locuire aparţinând culturii Gumelniţa, precum şi indicii certe despre existenţa 
geţilor. În apropierea localităţii, în suprafeţele acoperite cu vii, văile torenţiale 
au scos la lumină fragmente de ceramică ce dovedesc trecerea omului pe aceste 
locuri, în diverse etape ale istoriei Dobrogei. 

Satul actual se pare că a fost fondat pe la 1500, de trei pescari români. 
A fost locuit predominant de români, chiar dacă pe durata stăpânirii otomane lor 
li s-au adăugat şi alte etnii. 

Apare menţionat în 1774 pe harta lui Zannnoni, cu numele Samora. În 
1840 s-a construit biserica iar în 1872 şcoala, care în 1928 avea o mică 
bibliotecă cu 400 de volume. După dicţionarul lui Lahovari, biserica era ridicată 
în 1873 (avea hramul Sfinţii Voievozi) şi era deservită de un preot şi doi 
cântăreţi, iar şcoala ar fi fost ridicată în 1880 (e posibil ca în ambele cazuri să 
fie vorba de reparaţii sau reabilitări, datorită evenimentelor vremii). Populaţia 
satului, conform aceleiaşi surse, era în 1896 de 1126 locuitori, români, ruşi şi 
bulgari. 
 

 
Terase destinate culturii viţei-de-vie (foto: V. Leonov) 

 
Exploatarea baritinei, astăzi abandonată, a fost un factor de dezvoltare a 

satului, precum şi de stabilitate a locuitorilor. La fel şi apropierea de Tulcea, 
care a determinat existenţa navetismului, ce a scutit localitatea de deplasarea 
definitivă a unui număr mare de oameni la oraş. În 1900 erau 1177 locuitori, 
apoi cifra acestora a evoluat după cum urmează: 1674 în 1912, 1865 în 1930, 
1964 în 1948, 2373 în 1956, 2484 în 1966, 2796 în 1977, 2303 în 1992 şi 2254 
în 2002, aproape toţi români. 

Profilul ocupaţional este complex: agricultură (culturi cerealiere, de 
viţă-de-vie  şi de plante tehnice, creşterea animalelor pentru aprovizionarea 
pieţei tulcene), pescuit, o parte lucrează încă în diverse sectoare de activitate în 
Tulcea. În sat există asociaţia agricolă ”Veritas“, alături de câteva forme 



asociative familiale, atât  agricole cât şi viticole precum  şi un complex de 
creştere a ovinelor.  

 

 
Imagini comune lacurilor din preajma 

satului (foto P. Şolcă) 
 
Satul Somova este luat cu asalt de către tulceni, în anotimpul de vară, 

datorită pădurii aflate în apropiere, care oferă răcoarea necesară petrecerii 
sfârşitului de săptămână. 

 Aici s-a născut poetul Traian Coşovei, o altă pesrsonalitate a satului 
fiind epigramistul Mihai Moleşag. 
 

 
Bustul lui T. Coşovei din faţa şcolii 

(sursa: Internet) 
 

Învăţământul dispune de două localuri, din care unul recent construit, 
care găzduiesc copiii de grădiniţă şi elevii claselor I-VIII. Şcoala are în dotare o 
bibliotecă cu 5500 volume. 

Clădirea căminului cultural, la nevoie cinematograf, dispune de o altă 
bibliotecă, cu peste 8100 de volume. Dintre celelalte dotări mai pot fi amintite: 
dispensarul uman, o farmacie, magazinele mixte, chioşcurile alimentare, 
barurile, terasele, depozitul pentru materiale de construcţii, brutăria, oficiul 
poştal şi biserica ortodoxă, cu preot paroh. 

Numele satului ar putea fi o îmbinare între cuvintele somn, din limba 
rusă şi ova (vale) din turcă, semnificând valea cu somni. O altă variantă, mai 
puţin plauzibilă, crede că numele ar putea proveni de la un samovar care s-ar fi 
găsit în apropierea satului, pe un deal. După părerea noastră, această din urmă 
ipoteză este fantezistă, nefiind sprijinită de nici un fel de document. 



Mai plauzibilă pare explicaţia lui I. Iordan, care crede că numele ar 
putea proveni de la cuvântul bulgar somov, cu semnificaţia de somn, a 
somnului, ceea ce ar fi aproape echivalent cu prima variantă. 

 
 

STEJARU 
Alte denumiri: Eschibaba, până în 1968 
 
La 76 km SV de Tulcea, situat în Podişul Casimcei, se află satul 

Stejaru, reşedinţa comunei omonime. Este legat de E 87 printr-un drum ce 
pleacă de la Două Cantoane spre Topolog. 

Satul este amplasat la poalele dealului Altân Tepe, pe un mic afluent al 
văii Hamangia. Vatra sa este de tip adunat şi are o textură neregulată. 
 

 
Clădirea căminului cultural (sursa: Internet) 

 
A fost înfiinţat la începutul sec. XVIII de turci, care l-au şi locuit, apoi 

au sosit românii şi bulgarii, iar după 1940 numeroase familii de păstori aromâni 
din Cadrilater. În 1896 se înregistrau 677 locuitori, în marea lor majoritate 
bulgari. În numai 4 ani, numărul lor s-a diminuat, aproape înjumătăţindu-se 
(366), probabil datorită părăsirii localităţii de către etnicii bulgari. La acea 
vreme satul avea o şcoală, iar activităţile preponderente se legau de păşunile din 
apropierea lui. 

După S. Caragheorghe, prima atestare documentară a satului este 
procesul verbal din 22 iunie 1883, prin care comisia centrală pentru verificarea 
titlurilor de posesiune imobiliară din Dobrogea stabilea vatra satului pentru cei 
31 locuitori (17 familii) de la acea dată. După cum se poate observa, în numai 
13 ani populaţia satului a evoluat spectaculos, lucru care nu trebuie să mire, aşa 
cum nu trebuie să mire nici oscilaţiile suferite în timp. 

 Populaţia a evoluat în continuare astfel: 471 locuitori în 1912, 761 în 
1930, 822 în 1948, 963 în 1956, 1112 în 1966, 1074 în 1977, 970 în 1992 şi 872 
în 2002. Astăzi, raportul etnic este favorabil aromânilor (78%), faţă de români 
(22%). Se observă o scădere constantă a numărului de locuitori din ultimele 
decenii, ca urmare a părăsirii localităţii de către tineri, care s-au îndreptat spre 
oraşe (Constanţa, Tulcea, Bucureşti). 

 
 



 
 

 
Păstoritul este activitatea de bază în regiune 

(fotografii Gh. Băisan) 
 
Ocupaţia care se detaşează este creşterea ovinelor, în care satul este 

specializat şi are vechi tradiţii, paralel cu cultura plantelor, pentru care există 
mai multe asociaţii agricole. În sat fiinţează două societăţi de prelucrare a 
laptelui, un abator şi mai multe ferme particulare de creştere a oilor. 

Aromânii, numiţi local machedoni sau machidoni, sunt un grup etnic 
extrem de harnic şi întreprinzător, unit şi foarte mândru. Între familii există o 
adevărată competiţie pentru a demonstra care este mai harnic şi mai bogat. 
Aceasta presupune spirit de iniţiativă, curaj, risc, dar şi bunăstare, fapt care se 
vede şi în cazul satului Stejaru, unde maşini luxoase şi camioane se văd la mai 
toate porţile. 

 

 
Turmă de capre (foto V. Leonov) 



 
Şcoala cu clasele I-VIII dispune şi de o clădire în care îşi desfăşoară 

activitatea grădiniţa. Numărul elevilor a scăzut constant, chiar dacă la gimnaziu 
au fost înscrişi şi elevii din satul V. Alecsandri, unde ciclul respectiv a dispărut 
de câţiva ani. Biblioteca şcolară dispune de 6800 volume. Activitatea culturală a 
satului, atât cât există, este sprijinită de căminul cultural, la rândul lui dotat cu o 
bibliotecă. 

Una din activităţile cele mai gustate de săteni în ultima vreme este 
fotbalul, în localitate fiind înregistartă o echipă care evoluează în eşaloanele 
inferioare. Pentru aceasta s-a construit un stadion destul de modern, care este 
luat cu asalt în zilele când echipa joacă acasă, de locuitorii din toate satele 
vecine. Având sponsori cu dare de mână, s-au organizat manifestări la care au 
participat şi foste glorii ale fotbalului românesc, nelipsind, evident, Gică Hagi, 
aromân şi el, ca majoritatea celor din Stejaru. Una din ambiţiile (extravaganţele) 
stejărenilor este realizarea unei instalaţii nocturne pentru stadionul lor, care ar 
rupe gura rivalilor ! 

În sat funcţionează un dispensar medical, un oficiu poştal, benzinărie, 
magazine mixte, chioşcuri alimentare, baruri şi restaurant. Biserica ortodoxă 
este deservită de preotul paroh domiciliat în localitate. 

Numele iniţial, Eschibaba, este turcesc  şi se traduce prin bătrânul tată. 
După cum afirmă profesorul Stere Caragheorghe în monografia comunei,  
numele iniţial ar proveni de la mormântul unui anume Eschi-chirgiu, descoperit 
în localitate, fără a da alte amănunte. Cel actual este bine justificat de realitatea 
geografică, în zonă fiind cândva numeroşi stejari, din care în prezent au mai 
rămas doar câteva exemplare izolate, căutate de ciobani vara, pentru umbră şi 
răcoare. 
 

 
SULINA 
A mai circulat şi varianta turcească a numelui, Sünne (Suhnia) 

 

 
 
Cea mai estică localitate a ţării, Sulina este amplasată pe ambele maluri 

ale braţului cu acelaşi nume, în zona în care acesta se întâlneşte cu apele mării, 
la 65 km E de municipiul Tulcea. 

Perimetrul construibil al oraşului ocupă un grind nisipos relativ extins, 
între gârla Busurca şi mare, de forma unui paralelogram, pe dreapta braţului, 



precum şi un grind îngust, pe stânga, în sudul golfului Musura. Altitudinea este 
de 0-3 m, oraşul fiind protejat către Dunăre prin parapet de beton. 

Vatra sa are o formă alungită, cu textură regulată, fiind câteva străzi 
paralele cu fluviul, întersectate de altele perpendicular. Partea estică a oraşului 
este mai veche, cartierul mai nou fiind amplasat spre amonte. 

 

 
Un simbol al oraşului (foto Gh. Băisan) 

 
Oraşul este menţionat pentru prima oară în 950, de către Constantin 

Porphirogenetul, în lucrarea De administrando imperio, când apare cu numele 
Solina. După acest moment, apare pomenit în numeroase hărţi şi documente de 
navigaţie, în portulane şi cronici din sec. XIV-XV sau mai târziu. 

În timpul ocupaţiei otomane a suferit repetate distrugeri, datorită 
conflictelor ruso-turce, în urma cărora graniţele se mutau de pe un braţ pe altul, 
oraşul fiind considerat un punct strategic în controlul gurilor Dunării şi a 
comerţului în acest sector al Mării Negre. Spre exemplu, în 1854, viceamiralul 
Parker, îndurerat de moartea fiului său, a dispus bombardarea oraşului şi 
transformarea lui într-o ruină. Aceeaşi soartă a avut-o oraşul şi în timpul 
războiului din 1877-78. Sesizând acest lucru la 50 de ani de la războiul de 
independenţă, I. Simionescu scria: Mai demult, înainte de războiu, oraşul 
gâlgâia de viaţă. Porto-franc, era plin de mărfuri depărtate. Şiragul nesfârşit 
de corăbii ce intrau şi ieşeau aducea mişcare într’una. Războiul a oblonit 
multe prăvălii şi a ruinat multe case. 

Ajungând la Sulina, ofiţerul austriac Franz Mihalovici (1783), descria 
astfel oraşul: „Suhnia sau Sulina, este situată pe braţul Dunării, foarte 
aproape de Marea Neagră, la capătul cel mai extrem al celui de-al doilea şi 
cel mai adânc, singurul braţ navigabil al Dunării. Este compusă din 12 case 
aflate pe braţul stâng, inclusiv locuinţa comandantului sau agăi, pe un loc 
îngust, alături de o fortăreaţă veche, ambele situate foarte aproape de mare; 
pe malul drept există o cafenea şi în colţul format de fluviu şi lac, un far înalt 
de 50 de picioare (15 m – n.n.) numit Fener. În această localitate există un 
Bayractar (navă de pază – n.n.), astfel că navele care vin pe Dunăre spre 
Marea Neagră sunt îndreptate spre el pentru plată şi unde navigaţia este 
dirijată prin două geamanduri (butoaie – n.n.) fixate de saci umpluţi cu 
nisip.” 

Când Comisiunea Europeană a Dunării a demarat lucrările de dragare şi 
rectificare a canalului Sulina (1858) stabilind aici sediul final, după ce iniţial 



acesta fusese la Galaţi, dar mai ales după 1872, când oraşul a devenit porto 
franco, el a căpătat o viaţă economică intensă şi era un mic turn Babel, aşa cum 
arată acelaşi autor: Ca şi orice port, Sulina e un amalgam de neamuri, 
obiceiuri, biserici şi case… 

 

 
Farul vechi, asăzi muzeu (foto Gh. Băisan) 

 
El devenea în felul acesta Europolis-ul menţionat de scriitorul Jean 

Bart. Creşterea s-a făcut treptat, pas cu pas, evoluând spre un oraş modern, care 
în 1896 avea 7000 de locuitori, din care 4913 populaţie stabilă. Pentru a 
sublinia caracterul cosmopolit, redăm în continuare structura etnică a Sulinei la 
acea dată: 2056 greci, 803 români, 594 ruşi, 268 turci, 211 austro-ungari, 173 
evrei, 144 armeni, 117 albanezi, 49 germani, 45 italieni, 24 englezi, 22 
muntenegreni, 17 polonezi, 11 francezi, 7 lipoveni, 6 danezi, 5 găgăuzi şi 4 
persani ! 

În acelaşi raport, M. D. Ionescu menţiona existenţa a 1186 case, un 
hotel, 154 prăvălii, 3 mori, palatul administrativ al C.E.D., un spital, 7 agenţii 
consulare, 2 şcoli româneşti, 2 greceşti, una germană şi una evreiască, două 
biserici greceşti (construite între 1860-65), una românească (1866), trei ruseşti, 
o sinagogă, două lăcaşuri de cult german, unul anglican şi două geamii. Oraşul 
era pavat, luminat şi bine întreţinut. 

Aspectul caselor este descris de I. Simionescu, în periplul său 
dobrogean, realizat la 50 de ani de la revenirea Dobrogei la România: Şi casele 
arată oscilările vremii. Aproape de palatele occidentale  dinspre mare, 
umbrite de un parc cu arbori rămuroşi se înşiră căsuţe cu geamlâc la etaj, cu 
coridor proeminent de lemn pe temelie de piatră, după planul caselor turceşti. 
Case cu îmbrăcăminte de scânduri vin lângă altele, de chirpici şi cu curte 
largă. 
 



 
Pensiunea „J. Bart” 
(foto Gh. Băisan) 

 
Despre bisericile din Sulina, acelaşi autor scria: Biserica anglicană 

micuţă, cochetă, învăluită în iederă şi verdeaţă, un colţ oxfordian, e aproape 
de noua clădire măreaţă a bisericei ortodoxe. Cea catolică îşi înalţă 
turnuleţul svelt mai de vale, din care pe înserate, se resfrânge peste ape 
dangătul clopotului ce sună Angelus. Alăturea e una din bisericile greceşti, 
iar mai încolo, e geamia cu minaretul svelt; Muezzinul nu mai strigă însă 
chemarea spre cele 4 colţuri ale lumii, decât în vremea Ramadanului. 
Cealaltă geamie, cu cupolă largă, e năruită. Biserica lipovenească e o 
locuinţă mai răsărită, cu o cruce mare deasupra. 

Punct strategic şi pol de dezvoltare zonală, care a cunoscut apogeul 
după ce a devenit sediul C.E.D., Sulina a pierdut astăzi această poziţie, 
rămânând cam ceea ce găsea Simionescu în 1928: Înconjurat de apa 
ghiolurilor cu papură ori a nesfârşitelor valuri, stă Sulina ca o insulă. 
Străbătută într-o coastă de canalul tăiat drept, ameninţată din alta de năsipul 
suflat de vânturi până-n străzile principale, cuibul de case formează o oază 
omenească în întinsa domnie a apelor. 

Dicţionarul lui Lahovari afirma că Sulina nu avea o activitate 
industrială semnificativă, însă portul său era frecventat de circa 6000 de corăbii 
şi vapoare ! Se importau citrice, spirtoase, orfevrărie, confecţii din lână şi 
bumbac, ulei de măsline, orez, berbeci şi ţapi, luând calea exportului sardele 
conservate în butoaie, peşte proaspăt şi sărat, sturioni şi icre negre, cereale, 
făină, lemn din pădurea de la Caraorman, butii şi butoaie de stejar, făcute din 
aceeaşi sursă. La sfârşitul veacului al XIX-lea Sulina număra 5611 locuitori. 

Populaţia oraşului a evoluat astfel: 7115 locuitori în 1900, 7347 în 
1912, 5928 în 1930, 3373 în 1948, 3622 în 1956, 4005 în 1966, 4876 în 1977, 
5484 în 1992 şi 4601 în 2002, pe lângă populaţia predominant românească, 
astăzi înregistrându-se şi 695 ruşi-lipoveni, 150 ucraineni, 68 greci, 11 turci, 4 
sârbi, 4 maghiari, 3 germani, 2 armeni    şi alţii. Numai cimitirul din marginea 
estică a oraşului mai aminteşte de amalgamul etnic de altădată. 

Oraşul a cunoscut şi un serios declin economic, deşi şi-a păstrat statutul 
de porto franco, existând o zonă liberă, cu bazine acvatice şi o suprafaţă de 
circa 100 ha, care nu mai are activitate în ultimii ani, toate utilajele fiind 
închiriate la diverse societăţi. 



Devine din ce în ce mai dificil de apreciat profilul ocupaţional al 
locuitorilor, deoarece unităţile productive prin care oraşul era cunoscut în ţară  
şi-au încetat parţial sau total activitatea. 

Vechiul şantier naval, un satelit al celui din Tulcea, şi-a încetat  
activitatea, după ce o vreme s-a ocupat mai mult cu dezafectarea navelor ieşite 
din uz şi mici reparaţii. Starea de ruină este confirmată de aspectul clădirilor ce 
aparţineau acestui şantier, cu acoperişuri  ruginite şi geamuri sparte, sau cu 
curţile năpădite de bălării. 

Fabrica de conserve din peşte a suferit aceeaşi evoluţie, muncitorii fiind 
disponibilizaţi. Interese obscure şi o proastă politică managerială au făcut ca 
această unitate să nu fuzioneze cu societăţile piscicole care funcţionează în oraş 
şi care se ocupă atât cu pescuitul costier, cât şi cu cel în apele dulci ale deltei. 

Mai mulţi factori au generat această stare de lucruri: embargoul 
comercial impus fostei Iugoslavii, scufundarea vasului ucrainean Rostok, 
legislaţia şubredă, ambiguă şi interese meschine, care nu iau în calcul 
dezvoltarea localităţii. Cetăţenii oraşului îşi aduc cu nostalgie aminte de anul 
1982, când produsele siderurgice depozitate în portul liber erau atât de 
numeroase, încât ele ocupau şi unele străzi din oraş! 

În acest moment, societăţile ”productive“ se rezumă la cele care se 
ocupă cu pescuitul, chiar dacă şi această activitate este afectată de convulsiile 
specifice acestor vremuri, cele două fabrici de pâine, uzina de apă, cea electrică 
şi A.F.D.J.-ul, care se ocupă cu funcţionarea navigaţiei pe canal  şi dragarea 
periodică a grindului submers care se formează la gura de vărsare a braţului, 
cunoscut sub numele de bara de la Sulina. 

 

 
Cimitirul din Sulina-un loc în care vizitatorul poate 
lua cunoştinţă cu istoria oraşului (foto Gh. Băisan) 

 
În Sulina funcţionează o grădiniţă (care avea şi un satelit pe malul stâng 

al braţului, cunoscut sub numele de Prospect) şi un liceu, în care sunt şcoliţi 
elevii de la ciclul primar până la cel liceal. Acesta dispune de două clădiri şi 
două săli de sport, ambele clădiri fiind proaspăt modernizate iar una din săli 
recent construită. Fostul internat al liceului a fost transformat în tabără şcolară, 
care a suferit în ultimul timp importante lucrări de modernizare. Recent a fost 
amenajată o bază sportivă şi de agrement pentru tineret şi există un proiect de 
amenajare a unui campus şcolar. 



Oraşul dispune de un spital cu 40 de paturi, clădirea acestuia fiind 
prinsă într-un program de reabilitare, care a demarat de curând. Acestui spital i 
se adaugă un cabinet medical particular şi o farmacie. 

Dotarea comercială presupune mai multe magazine mixte şi 
specializate, chioşcuri, baruri, restaurante, cafenele, cofetării, piaţă 
agroalimentară, terase etc. Întrucât hotelul din estul oraşului a devenit 
nefuncţional, fiind preluat de o societate particulară şi scos din circuitul turistic, 
locul său a fost preluat de câteva pensiuni, unele moderne, cochete, altele mai 
tradiţionale, una din acestea purtând numele fostului  comandant al portului 
Sulina, Eugen Botez, mai cunoscut în lumea literară sub pseudonimul Jean Bart. 

Casa de cultură, care folosea şi ca cinematograf a fost dezafectată de 
când a apărut televiziunea prin cablu, singura manifestare culturală cu care se 
lăuda fiind un festival de muzică uşoară, cu o arie de selecţie şi de interes strict 
local. 

Liceul dispune de o bibliotecă dotată cu 21500 volume, la care se 
adaugă şi cea orăşenească, cu circa 20000 volume. 

În Sulina există două biserici ortodoxe, una din ele fiind numită de 
localnici catedrală. Ea se remarcă printr-o arhitectură deosebită şi are şi o istorie 
aparte, de la punerea pietrei de temelie şi până la darea în folosinţă trecând 75 
de ani ! În plus, gradul de interes este sporit de faptul că ea are o soră identică la 
izvoarele Dunării, în Germania. Pe lângă lăcaşurile de cult menţionate, mai 
există o biserică grecească, una lipovenească şi o alta catolică, ultimele într-o 
stare de conservare destul de precară. 

 

 
Vitrină din muzeul deschis în vechiul far 

(foto Gh. Băisan) 
 
Între principalele obiective turistice care ar putea suscita interesul celor 

sosiţi în Sulina, la loc de cinste se situează clădirea vechiului far, recent 
transformată în muzeu, care prezintă crâmpeie din viaţa portului Sulina şi a 
lucrărilor C.E.D. care şi-a desfăşurat activitatea aici. Farul a fost construit în 
1808 şi are o înălţime de 18,5 m, la vremea respectivă lumina lui fiind vizibilă 
de la 36 km. Deoarece evoluţia naturală a braţului şi amenajările făcute de om 
au făcut inutilizabil bătrânul far, s-au construit altele, din care cel mai nou este 
la vărsarea fluviului în mare, el fiind un alt punct de interes turistic, de unde se 
poate realiza o perspectivă asupra golfului Musura şi a zonei de contact a 
uscatului cu marea, până spre Sfântu Gheorghe. 



În apropierea ”catedralei“ se ridică clădirea impresionantă în care şi-a 
avut sediul Comisiunea Europeană a Dunării, astăzi adăpostind sediul 
administrativ al A.F.D.J. În parcul care desparte faleza de clădirea liceului 
numit - cum altfel ? - Jean Bart, se ridică bustul compozitorului şi dirijorului 
George Georgescu, o altă mare personalitate a oraşului.  

Turistul se poate deplasa spre plaja Mării Negre, destul de extinsă, cu 
nisip fin şi locuri de înot foarte bune, care începe să fie amenajată într-o 
oarecare măsură, deocamdată apărând case de vacanţă şi  terase cu aspect 
pitoresc, unde turistul se poate răcori.  

În drumul spre sau dinspre plajă, un popas obligatoriu trebuie făcut la 
cimitirul internaţional, cunoscut şi ca Cimitirul Naval. Este locul cu care orice 
turist ar trebui să-şi înceapă periplul prin Sulina, pentru a cunoaşte câte ceva din 
istoria acestui oraş. Pe lângă monumentele mai arătoase sau mai modeste, 
dispuse pe criterii etnico-religioase, poţi afla legende interesante despre cei care 
au marcat, într-un fel sau altul istoria acestor locuri, găsindu-şi sfârşitul tragic 
sau liniştit departe de ţara de origine, uneori la vârste destul de fragede.  

Aşa cum arăta Petre Covacef în frumoasa lucrare intitulată Cimitirul 
viu de la Sulina, aceste legende, cunoscute mai ales de bătrânii sulineni, 
sporesc aura de mister a obiectivului turistic: Aici la Sulina, aceiaşi oameni 
anonimi care la vremea lor au fost personalităţi însemnate ale locului, şi-au 
urmărit interesele, au avut sentimente familiare umane  şi la capătul vieţii 
lor, s-au săvârşit în partea nisipoasă a oraşului, acolo unde România se 
confundă cu marea sau cu orizontul. 

Un amestec de religii, neamuri, limbi scrise pe cruci, obiceiuri şi 
meserii, fac din cimitirul Sulinei, locul de veci al celor care au contribuit în 
tăcere, la cea mai însemnată construcţie hidrotehnică din Europa secolului al 
XIX-lea. 

Scăderea numărului de locuitori, justificată de declinul economic 
înregistrat în ultimele decenii, pune în primejdie evoluţia şi dezvoltarea 
localităţii. Perspectivele de dezvoltare, în opinia noastră, se leagă de investiţii în 
dezvoltarea bazei şi infrastructurii turistice, oraşul având şanse reale să devină 
un pol turistic estival, care să aducă locuitorilor săi  venituri consistente, 
capabile să ridice nivelul de trai, care să încurajeze tinerii să rămână în oraş. 
Pensiunile turistice inaugurate în ultima vreme dovedesc din plin această 
afirmaţie. 

Numele oraşului este considerat de V. Bogrea ca fiind de origine greacă  
şi ar semnifica trestie de mare.  Acelaşi autor arată că numele ar putea însemna 
şi apă curgătoare sau canal, deoarece cuvinte asemănătoare apar şi în limbile 
popoarelor din Balcani, inclusiv la aromâni, având aceeaşi semnificaţie. 

I. Iordan crede că cuvântul solina, aşa cum apare în prima menţiune 
documentară, ar avea origini slave. Cuvinte asemănătoare apar în limba croată 
(soline) şi ucraineană (solyne), având sensul de sărătură sau sare. Din acest 
solina ar fi putut deriva mai târziu cuvântul salină, locul unde se exploatează 
sarea. Tot de acolo ar proveni şi numele insulei Sacalin. 

Personal, înclinăm pentru varianta canal sau apă curgătoare, care 
răspunde cel mai bine din punct de vedere geografic realităţii din teren. 


