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Localizare. Aflat la 55 km de oraşul Tulcea şi 26 km de oraşul Măcin, satul 

Cerna este cunoscut în zonă ca fiind unul dintre cele mai mari. Localitatea este 

traversată de drumul naţional care leagă Măcinul de Constanţa (DN 22D).  Din 

centrul localităţii porneşte drumul judeţean (DJ222B) ce leagă localitatea de satul 

Traian şi drumul comunal DC39. Aşezarea este situată în partea de nord-vest a 

judeţului Tulcea, în zona de contact dintre Munţii Măcinului şi aria depresionară. 

Satele componente ale comunei sunt : CERNA - reşedinţa de comună; 

TRAIAN - situat la 8 km faţă de reşedinţa de comună; MIRCEA VODA - situat la 10 

km faţă de reşedinţa de comună; GENERAL PRAPORGESCU - situat la 16 km faţă 

de reşedinţa de comună (ultimele două sunt traversate de asemenea de DN 22D). 

Din localitatea General Praporgescu porneşte drumul comunal (DC 39) care face 

legătura cu rezervaţia Iaila şi loc. Cârjelari. 

Hotarul satului pleacă din vârful Almanlia al dealului Negoiu, îndreaptându-

se către sud–est  pe muchia dealurilor Amzalii, până în apropiere de Balabancea, 

iar de aici trece spre sud–vest pe la poalele dealului Cerna, taie valea Iaila şi valea 

Cernei, se îndreaptă spre nord pe la poalele dealului Piatra Roşie, tăind valea 

Ulmului, de aici trece prin dealurile Priopcea, Cara-Cicula şi Bujorul; apoi merge 

spre sat pe muchiile dealurilor Megina şi Daiaman-Bair până la vârful Almanlia. Din 

punct de vedere administrativ Comuna Cerna  este delimitată de următoarele unităţi: 

la nord de Comuna Greci; la est de Comuna Hamcearca şi Comuna Horia; la sud de 

Comuna Dorobanţu şi la vest de Comuna Peceneaga şi Comuna Turcoaia. 

Din punct de vedere geografic satul este aşezat în  Depresiunea Cerna 

încadrată de culmile Mangina, Priopcea, Iacobdeal, Piatra Roşie şi Piatra Cernei. 

Aceste dealuri, cu înălţimi cuprinse între 200 şi 400 m, sunt rămăşiţele munţilor 

hercinici, cei mai vechi din Europa. 

Reţeaua hidrografică este reprezentată de pârâul Cerna. Cursul pârâului 

are caracter temporar, fiind influenţat şi de insuficienta alimentare subterană a văii. 

Clima este temperat continentală, temperatura medie anuală are o valoare de 10-11 

grade C. Cantitatea anuală de precipitaţii care cad în această zonă este de 400-600 
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mm, mai mare decât în restul Dobrogei, iar vânturile care bat de la NE sau de la NV 

sunt predominante.  

Rezervaţiile naturale din zonă sunt: Parcul Naţional Munţii Măcinului şi 

Rezervaţia naturală Muchiile Cernei – Iaila pe teritoriul căreia au fost identificate 

două tipuri de habitate de interes comunitar. Acestea sunt reprezentate prin două 

tipuri de păduri dobrogene, rare la nivel naţional, fiind răspândite predominant în 

Dobrogea, ce corespund etajelor de vegetaţie ale pădurilor din nordul Dobrogei, 

păduri de silvostepă  şi păduri submediteraneene. Câteva dintre speciile de păsări 

rare identificate în această rezervaţie sunt: acvila ţipătoare mică (Aquila pomorina), 

şorecarul mare (Buteo rufinus), şoimul călător (Falco peregrinus), pietrarul 

răsăritean (Oenanthe isabellina). (date aparţinând dr. Mihai Petrescu – cercetător 

ICEM) 

 

Istoricul aşezării şi populaţia.  

În ceea ce priveşte denumirea localităţii, memoria locuitorilor reţine mai 

multe legende, toate atribuind cuvântului Cerna o origine slavă, şi anume ciornâi 

(черный) – negru. (inf. Dumitra Petrică, bibliotecara comunei, consemnat Titov 

Iuliana, 2011) 

În antichitatea romană hotarele aparţineau territorium-ului oraşului 

Troesmis, marile proprietăţi agrare fiind atribuite aici veteranilor romani. Resturi de 

construcţii de zid, vase mari pentru cereale, un apeduct, dedicaţii către diverse 

divinităţi din panteonul greco-roman, sunt doar câteva elemente ce ilustrează viaţa 

complexă a unei aşezări rurale din secolul II-III p. Chr. ce se întindea în preajma 

actualei comune. 

Potrivit unor date locale şi bibliografice, aşezarea a fost întemeiată de turci 

şi de români fiecare grupaţi separat, partea  de SE a satului fiind denumită 

mahalaua turcească. Cu timpul, din cauza războaielor ruso-turce, populaţia 

românească a fugit grupându-se în sate din împrejurimi: Pecineaga, Tucoaia, etc.  

Alături de turci s-au aşezat pe actualul teritoriu al Cernei şi cerchezi 

formând un cartier aparte mahalaua cerchezească care avea şi cimitir propriu. 

Acesta a fost distrus cu acordul autorităţilor în 1901-1902, iar terenul a fost împărţit 

la „însurăţei”. În timpul războiului din 1877 atât cerchezii cât şi turcii au plecat. După 

retragerea ruşilor, turcii s-au întors la casele lor. Pentru o perioadă îndelungată 

bulgarii au constituit  populaţia majoritară în comuna Cerna. 



Localitatea Cerna este menţionată printre aşezările locuite în sec. XVI-XVII 

de creştini în lucrarea Contribuţii noi privind unele aspecte ale societăţii româneşti 

din Dobrogea în sec. XV-XIX (1975-1976). Autoarea Anca Gheaţă nu menţionează, 

însă, naţionalitatea locuitorilor. 

Harta austriacă de la 1790 confirmă existenţa localităţii Cerna (transcrisa 

Czerna) fără să specifice originea etnică a populaţiei. Nici harta lui Ion Ionescu de la 

Brad, întocmită în 1850 nu menţionează Cerna ca sat locuit integral sau parţial de 

români. În schimb, în arhivele comunale constatăm că în anul 1878, Cerna era 

locuită de 37 români şi 250 de bulgari (Arhiva Centrală de Stat, Fond MAI, comunal, 

dosar 224/1878).  

În 1896, Grigore Gr. Dănescu, în Dicţionar geografic, statistic şi istoric al 

judeţului Tulcea, notează pentru localitatea Cerna 341 familii cu 1707 locuitori, din 

care: 1536 bulgari, 9 români, 2 greci, 160 turci.  

La 1904, M. D. Ionescu în Dobrogia în pragul veacului al XX-lea, 

consemnează 1969 de locuitori din care 239 români, 1444 găgăuzi, 33 turci, 171 

bulgari, 36 ruşi, 17 greci. 

Ca urmare a încetării războaielor ruso-turce, între anii 1880 şi 1912, se 

constată un aflux de populaţie românească spre Dobrogea din alte judeţe ale ţării. În 

schimb, între anii 1912 şi 1940 intensitatea a scăzut simţitor. Cu ocazia jubileului de 

40 de ani de domnie a Regelui Carol I, într-o dare de seamă sunt înregistraţi la 

Cerna 2511 locuitori. După anul 1940 se observa o redistribuire a populaţiei în 

cadrul căreia mulţi locuitori se stabilesc în oraşele din apropiere: Babadag, Tulcea.  

Pe scurt, până în 1940, populaţia localităţii era alcătuită, preponderent, din 

bulgari care convieţuiau cu românii, iar după această dată, în locul bulgarilor, prin 

schimb de populaţii, au venit din Cadrilater meglenoromâni. 

Meglenoromânii sunt un grup etnocultural şi dialectal românesc format la sud 

de Dunăre. Primele teoriile privind etnogeneza meglenoromânilor aparţin unor 

cercetători germani. Ei au scos la iveală asemănarea dintre limba vorbită de 

locuitorii vlaşi ai ţinutului Meglen (situat la nordul Golfului Salonic) şi cea a 

dacoromânilor carpatici. Gustav Weigand în lucrarea Vlacho-Meglen. Eine 

ethnographisch-philologische Untersuchung publicată în 1892, la Leipzig, îi 

consideră urmaşi ai bulgaro-valahilor refugiaţi în ţinutul Meglen după lupta de la 

Câmpia Mierlei (Kosovopolije).  



Ovid Densusianu şi Constantin Jiireček, plecând de la fizionomiile asiatice 

(pomeţii obrajilor mai accentuaţi) ale acestora, considerau că meglenoromânii provin 

din amestecul românilor cu pecenegii (aşezaţi în această zonă după înfrângerea lor 

de către împăratul bizantin Alexios Comnenos la anul 1091).  

De asemenea, George Murnu în 1913 scria în Istoria românilor din Pind, Vlahia 

Mare 980-1259 că românii Balcani sunt întemeietorii Imperiului româno-bulgar sub 

dinastia vlahilor Petru şi Asan. Căderea Imperiului şi venirea tătarilor (anul 1241) a 

dus la migrarea românilor din Balcani şi întărirea celor din Pind şi Carpaţi. În Pind ei 

sunt ascendenţii meglenoromânilor.  

Theodor Capidan compară dialectul meglenoromân cu limba română vorbită în 

nordul Dunării şi aduce completări teoriilor anterioare susţinând faptul că 

meglenoromânii au stat o lungă perioadă în munţii Rodopi înainte de a se muta în 

ţinutul Meglen şi că putem vorbi de o unitate etnică românească, situată atât în 

nordul cât şi în sudul Dunării. 

În 1926 meglenii sunt strămutaţi în mai multe localităţi din judeţul Durostor, iar 

în 1940, în urma schimbului de populaţie, meglenoromânii sunt repartizaţi în 

localitatea Cerna. 

În 1988 populaţia totală a comunei era de 4630 locuitori. 

Dintre numele de familie bulgăreşti, locuitorii îşi amintesc de Stoiciu, 

Costea, Seciu, Nenciu, Chiciuc, Covaci. După plecare, unele familii de bulgari şi 

meglenoromâni au ţinut legătura şi s-au revăzut după 1989. 

Nume de familie frecvente, după 1940, sunt: Papamance, Tanur, Menca, 

Ciupileac, Misir (macedoromâne), Bosneag, Matei, Buzdugan, Medeleanu, 

Bădescu, Petrică, Vintilescu, Marinică, Zaharia (româneşti). 

La stabilirea în Cerna, coloniştii au primit câte 10 ha teren arabil şi 2000 mp 

în intravilan, ca loc de casă.  

Preponderenţa populaţiei de origine etnică bulgară în comuna Cerna pe o 

perioadă de aproximativ 100 de ani se reflectă corespunzător şi în arhitectura 

tradiţională. 

Institutul Naţional de Statistică a publicat, în urma recensământului din 

2002, despre structura etnică a populaţiei din comuna Cerna un procent de 99,78 % 

români (incluzându-i şi pe meglenoromâni). 

 



Structura aşezării şi gospodăria. În 1884 în Cerna erau 366 case, 15 

bordeie, 3 hanuri, 6 prăvălii, 6 mori şi 11 fântâni. Totul indică o stare economică 

înfloritoare a localităţii şi o locuire îndelungată. 

Încă din 1896, Grigore Dănescu, în lucrarea Dicţionar geografic, statistic şi 

istoric al judeţului Tulcea, consemna la Cerna 3 meseriaşi (1 dulgher, 2 fierari), 2 

mori de apă, 8 mori de vânt şi o moară cu aburi, 2 biserici dintre care una înfiinţată 

în 1841, o şcoală fondată de obştea locuitorilor în 1860-1881 şi o primărie construită 

în 1886. 

Până în 1940 când a avut loc schimbul de populaţie, cu prilejul căderii 

Cadrilaterului, cea mai mare parte din case au fost ridicate de bulgari. În casele 

bulgăreşti s-au aşezat meglenoromâni şi români veniţi din judeţele Durostor şi 

Caliacra.  Din lucrarea lui M. D. Ionescu, aflăm că perimetrul aşezării cuprindea la 

1904, 7476 ha, din care, 65 ha formau vatra satului, 5127 ha aparţineau locuitorilor 

şi 2274 ha reprezentau drumuri, ape şi terenuri în proprietatea statului. 

În statistica primăriei din anul 1988, comuna figurează cu 214 km2 

suprafaţa totală (21.400 ha) aflate în întregime în proprietatea statului. 

Arhitectura din Cerna se înscrie în ansamblul arhitecturii dobrogene prin 

materialele şi tehnicile utilizate, prin planimetrie şi elevaţie. 

Curţile gospodăriilor din Cerna, ca şi cele din alte localităţi din Dobrogea, se 

remarcă prin mărime, minim 2000 mp, prin forma dreptunghiulară şi orientarea cu 

una din laturile înguste spre stradă. 

Construcţia în raport cu care se organizează gospodăria este casa, 

orientată perpendicular faţă de stradă, la oarecare distanţă de ea.  

Gospodăria tradiţională din Cerna cuprinde pe lângă locuinţă şi o serie de 

construcţii cu caracter economic precum: hambarul – ilustrează cel mai bine 

caracterul agricol al gospodăriei; „damul” – adăpost pentru animale; „păierul” – 

pentru păstrarea nutreţurilor; „ascanaua” – bucătăria de vară; cuptorul pentru pâine; 

„curnicul„ – coteţul pentru găini; „saiaua” – pentru oi. 

Casele vechi, bulgăreşti, păstrează elemente tipice de arhitectură 

balcanică: streşini largi, acoperite în pante line, învelitori din olană, prispe late. 

Planul cel mai răspândit la casele construite între anii 1900-1950, cuprinde 

tindă cu două încăperi situate de-o parte şi de alta. La cele mai vechi case, pe toată 

faţada se desfăşoară o prispă joasă cu stâlpi simpli, fără balustradă. Altele, au 

prispa înălţată pe un postament de piatră, închisă cu balustradă. Lateral, sub una 



din încăperi se află beciul cu intrare la faţadă. Intrarea în casă se face de pe prispă 

printr-o singură uşă. O deschidere în plafonul tindei s-au într-un perete permite 

urcarea în podul casei. Ferestrele sunt dispuse de asemenea pe faţada principală, 

spre prispă, la fiecare cameră câte una sau grupate adesea câte două într-o ramă 

comună.  

Casa cu două nivele a fost foarte puţin răspândită la Cerna, fiind apanajul 

unor oameni înstăriţi sau al unor negustori. În centrul Cernei se conservă o 

construcţie cu două nivele, datând de la începutul secolului al XX-lea, care a avut la 

parter prăvălii iar la etaj locuinţe. 

Decorul caselor este minim şi se compune din stâlpi cu capiteluri profilate, 

din ancadramente de fereastră cu forme diferite şi uneori din pazii traforate la 

streşini. 

După 1960, în cea mai mare parte, casele sunt construite din chirpici cu 

învelitoare din ţiglă, au foarte rar legătură cu tradiţia, fiind realizate după proiecte tip. 

Ca urmare a apariţiei Legii sistematizării teritoriului (1974), nu s-a mai 

construit aproape nimic la Cerna până în jurul anului 2000. În prezent arhitectura 

nouă din Cerna relevă mutaţiile la nivel socio-economic şi anume: utilizarea 

materialelor de construcţii moderne, planimetrie şi elevaţie supradimensionată.  

 

Ocupaţii şi meşteşuguri. Principalele ocupaţii tradiţionale ale locuitorilor, 

români şi megleni, sunt agricultura („plugăria”) şi creşterea animalelor. 

Cercetarea de teren privind practicarea agriculturii, în acest areal, 

evidenţiază sisteme caracteristice agriculturii tradiţionale. Dintre cerealele cultivate 

în areal menţionăm: grâu, secară, porumb, floarea soarelui. De asemenea se 

cultivau şi cereale necesare creşterii animalelor: orz, orzoaică, ovăz. 

Alături de cultivarea cerealelor se practica legumicultura şi grădinăritul. 

Cultivarea legumelor pentru uzul casnic, pentru alimentaţia zilnică se face pe 

teritoriul ţării noastre din timpuri străvechi şi ca urmare şi în această zonă. 

În Cerna s-a cultivat şi se cultivă - viţa de vie. 

Alături de agricultură, creşterea animalelor a fost una din ocupaţiile 

tradiţionale care s-a dezvoltat de-a lungul timpului în strânsă legătură cu dezvoltarea 

agriculturii. 

La Cerna au crescut şi cresc, în principal, cornute mici (în special oi şi într-o 

mai mică măsură şi capre), vite cornute mari (vaci, boi), cai şi porci. 



Industria casnică textilă a satisfăcut cerinţele zilnice traiului, ele constând în 

prelucrarea  produselor animaliere (obţinerea borangicului, a lânii), textile (bumbac), 

confecţionarea îmbrăcămintei, a ştergarelor, lăicerelor, păretarelor şi a altor ţesături. 

Mărturii despre practicarea torsului, ţesutului, prelucrarea lemnului ş.a. cu 

caracter casnic există şi astăzi în localitate. 

Dintre meşteşugurile practicate amintim: prelucrarea lemnului, prelucrarea 

metalelor, prelucrarea nuielelor.  

În ce priveşte prelucrarea lemnului, menţionăm faptul că datorită trăsăturilor 

generale ale zonei, nu întâlnim manifestări ale prelucrării artistice ci practicarea unor 

meşteşuguri ca: dulgheritul, tâmplăria. Aceste meşteşuguri se practicau pentru a 

răspunde nevoilor cotidiene ale oamenilor. 

Uneori, obiectele de tâmplărie: ferestre, uşi, anumite obiecte de mobilier 

ţărănesc, erau aduse de la oraş (Măcin, Brăila, Tulcea) sau din localităţile unde se 

confecţionau.  

Prelucrarea metalelor se reduce la practicarea fierăriei. Meşteşugul era 

practicat pentru a satisface cerinţele imediate a locuitorilor şi era legat de creşterea 

animalelor, de practicarea agriculturii şi de reparaţia mijloacelor de transport, alături 

de reparaţia uneltelor agricole. În ce priveşte însă prelucrarea uneltelor agricole 

(pluguri, grape) acestea erau procurate din prăvăliile deschise în sat sau de la oraş. 

Prelucrarea lutului este unul dintre meşteşugurile ce s-a practicat în 

vederea construcţiilor de case (ridicarea pereţilor casei şi a unor anexe) reducându-

se la prelucrarea pământului sub formă de ceamur sau chirpici. 

 

 

Viaţa spirituală. Referindu-ne la tradiţii şi obiceiuri subliniem păstrarea 

unor ritualuri şi ceremonialuri legate de momentele importante din viaţa omului 

(naştere, nuntă, înmormântare) şi cele legate de sărbătorile creştine de peste an 

(ex. Crăciunul, Paştele) în practicarea cărora  Biserica cu Hramul Sfinţii Mihail şi 

Gavril (construită după Războiul de Independenţă cu meşteri italieni) are un rol 

deosebit.  

Păstrarea limbii a constituit întotdeauna element esenţial în conservarea 

patrimoniului cultural imaterial al fiecărei populaţii. În timp din rândul comunităţii s-au 

detaşat personalităţi artistice ale căror versuri sunt închinate limbii, poporului şi ţării. 

 



Cari limba lui su lasă 

Blestem mare s-aibă-n casă! 

Cari-ş’ lasă limba lui 

S-l-ardă plaminu focului! 

Să si trăculească ghiu pri loc! 

Să li să frigă limba-n foc! 

   Dumitru Ciatti 

   (poet  meglenit) 

 

 

Poporul 

Panait Cerna 

...Cine trece pe poteca dintre moarte şi vieaţă? 

E un neam, ce-avu pe vremuri o slăvită dimineaţă. 

Neam al meu! A morţii cruce tu o duci de voie bună: 

Printre veacurile mândre ai avut şi tu cunună, 

Dar ai risipit-o singur, împărţind-o tuturora, 

Cum împarte raza cerul, când s-arată aurora... 

 

Mândre-s plaiurile tale, ţară mândră între toate! 

Şi frumos se-ndoaie cerul peste văi şi peste sate; 

Dar, oricât sclipesc pe tine plaiuri, cer, întreaga fire, 

Tristă eşti şi neferice, căci la noi nu e iubire... 

Şi flăcăii tăi sînt harnici, holdele îţi sînt bogate, 

Şi copilele-ţi duioase parcă sînt domniţe toate ─ 

Dar zadarnic strângi la sânu-ţi mii comori de fericire! 

Doina ta e numai lacrimi ─ căci la noi nu e iubire... 

         ................................................................................... 

 

Multă vreme a existat în Cerna o formaţie de instrumentişti cu repertoriu 

meglen. 

Dintre animatorii culturali ce-au cultivat dansurile şi cântecele meglene 

amintim pe Dumitru Petre, Ceaca Ioana, Cociu Hristu, Secui Aneta, Chita Hristu, 

Petrică Dumitra. 



În anul 1997 s-a înfiinţat formaţia de cântece şi dansuri meglene ALTONA 

care îşi desfăşoară activitatea pe lângă Biblioteca comunei Cerna. 

 

De la înfiinţare şi până în prezent formaţia a participat la numeroase 

manifestări culturale unde a obţinut tot atâtea premii. Dintre aceste participări le 

amintim pe cele de la: Festivalul Internaţional “Peştişorul de aur”- Tulcea, 

Simpozionul “Euroart”, “Ziua Adolescentului”, Festivalul “Suntem fii ai acestui  

pământ”, Festivalul Internaţional pentru copii „Albinuţa de aur” de la Climovici – 

Belarus; Premiile Radio Constanţa, Întâlnirea internaţională a aromânilor şi 

meglenoromânilor din Jimbolia. În manifestările culturale ale judeţului, prezentarea 

creaţiei poetului dobrogean Panait Cerna, care şi-a luat pseudonimul de la numele 

localităţii natale, este o prezenţă permanentă. Acest ansamblu din Cerna include în 

programul său şi recitări din creaţia poetului care s-a născut şi a copilărit în acest 

sat. 

De altfel, localitatea Cerna îi cinsteşte numele şi prin existenţa Casei 

Memoriale amplasată în centrul localităţii şi care oferă posibilitatea cunoaşterii unor 

aspecte din viaţa şi activitatea poetului. Expoziţia memorială este alcătuită din două 

săli cu panouri şi vitrine prezentând date biografice, reproduceri după fotografii, 

documente, acte de stare civilă şi de studii, după manuscrise şi publicaţii, după 

diferite ediţii ale operei poetice, etc. O altă sală reconstituie un interior cu obiecte şi 

imagini foto amintind atmosfera de epocă din casa în care şi-a petrecut prima parte 

a vieţii poetul care a lăsat o operă restrânsă, pe măsura vieţii, dar cu un profil aparte 

în literatura de la începutul secolului nostru. Tot aici se pot observa şi aspecte de 

civilizaţie tradiţională din microzona respectivă (organizarea interiorului locuinţei, 

ţesături decorative şi de uz, instrumentar pentru practicarea unor ocupaţii 

tradiţionale). 

În ultimii ani a devenit o tradiţie ca locuitorii să serbeze „Ziua satului” între 

8-10 septembrie. Au loc spectacole folclorice, întâlniri cu fii satului, expoziţii, lansări 

de carte, întreceri sportive ş.a. 

Alte mărturii ale istoriei, vieţii spirituale, tradiţiilor din Cerna care pot fi văzute şi azi 

sunt: 

 Şcoala veche în care a învăţat şi Poetul Panait Cerna are pe faţadă o placă 

cu următoarea inscripţie: „România. Şcoala Primară Dr. C. Angelescu. 

Reconstruită în anul 1922 sub domnia Regelui Ferdinand I sub administraţia 



d-lui Prefect C. Ţicău, inspector şcolar T. Gheorghiu şi revizor Gh. Cristescu. 

Sub conducerea comitetului de construcţie compus din: Nicolae Fulga, D. 

Ivancea, C. Antoche, N. Stoiciu, T. Ghincu, N. Costea, C. Fucigiu, C. Chiru, 

T. Garca, P. gaciola, M. Varmez, T. Bonciu, C. Petrea, C. Topală, C. Calam, 

I. Cencu, M. Comănescu, Ghe. Agapie, D. Cireaşă, P. Burghelea, S. Staicu, 

Ghe. Panait, P. Stoiciu, C. Rădulescu, An. Tudorache şi cu ajutorul sătenilor 

din comună. Constructori: H. Costante şi Ghe Cristescu.”  

 

 Podul de pe şoseaua principală are o placă pe care găsim următoarele 

informaţii: „Acest pod s-a construit în 1892. Sub administraţiunea Prefectului 

V. A. Forescu şi Ingineru Saochetti, constructor Giovanni Plos”. 
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