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CADRU NATURAL 

 

Comuna Greci este situată la poalele celor mai înalţi munţi din Dobrogea, în 

partea de vest a judeţului Tulcea, la 72 de km distanţă rutieră de oraşul Tulcea. 

Comuna este compusă dintr-o singură localitate cu un teritoriu administrativ de 

aproximativ 8.700 de ha din care aproape 500 ha intravilan şi o populaţie de aprox. 

5.500 de locuitori. 

Se învecinează la nord cu satul Luncaviţa, la vest cu Turcoaia şi Carcaliu, la 

est, peste Dealurile Gogoncea, Teilor şi Negoiu, cu Balabancea, la sud, dincolo de 

dealurile Daiaman–bair şi Megidia – cu Cerna. 

Accesul în comună se face de pe drumul naţional DN 22D, între localităţile 

Cerna şi Măcin, pe DJ 222K. 

Legăturile cu alte localităţi se face prin şoseaua judeţeană Măcin-Babadag şi 

pe drumurile comunale: Luncaviţa, Cerna, Turcoaia, Balabancea şi Igliţa. 

Relieful zonei are aspect vălurit cu dealuri împădurite şi cu păşuni, de un 

pitoresc remarcabil. Hotarul satului de la nord, spre est şi sud, este stabilit de Munţii 

Măcinului. În apropiere se află: Vârful Cavalu (430m), Şaua Ţuţuiatului (368m), 

Vârful Ţuţuiatul (cel mai înalt - 467m), Vârful Ghiunaltu Dealul Coşlug, prelungire 

sudică a Piscului Înalt şi Ţuţuiat atinge înălţimea maximă de 467 m la vârful Greci, 

domină satul apoi în partea de vest coboară în pante repezi şi escarpate. La sud 

Dealul Roşlug este despărţit de Dealul Secaru printr-o vale îngustă. Culmea 

Măcinului se continuă până deasupra satului. În apropiere se întind platourile Slatina 

şi Derment. 

Dintre resursele naturale amintim: granodioritele (în versantul vestic al 

masivului Greci), granite cenuşii-rozii în partea centrală a masivului, microgranite 

roz (care formează versantul vestic al masivului, între Valea Morsu şi Dealul 

Moroianu).  

Cele mai vechi roci ale comunei se găsesc în partea sudică a comunei, în 

apropierea limitei cu comuna Cerna. Aici, în extremitatea nord-vestică a Dealului 



Megina se găsesc şisturi cristaline mezometamorfice (seria de Megina), de vârstă 

proterozoic-superioară.  

În continuarea acestora, spre sud-vest, în versantul estic al Culmei Priopcea 

există alte sisturi cristaline, epimetamorfice. În prelungirea sud-estică a Culmei 

Pricopan, până în localitatea Greci se întinde formaţiunea de Carapelit, formată în 

Carboniferul inferior, înaintea granitului pe care îl înconjoară.  

Reţeaua hidrografică de suprafaţă are o densitate redusă, cu un regim 

torenţial în timpul ploilor. Se remarcă în acest areal pârâul Greci, cu un traseu NV-

SE şi care se varsă în braţul Măcin. 

Clima arealului Greci este temperat-continentală, cu diferenţe destul de mari 

de temperatură de la vară la iarnă şi cu un regim de precipitaţii redus. Radiaţia 

solară globală are valori de 125 kcal/cm2  an. Circulaţia generală a atmosferei se 

caracterizează, în semestrul cald, prin predominarea advecţiilor lente de aer 

temperat oceanic din vest, care ajunge încălzit şi relativ uscat, iar în semestrul rece, 

prin advecţia din sud-est a maselor de aer cu caracteristici termice de aer arctic-

continental şi prin advecţia din sud-vest a aerului mediteranean, cald şi umed.  

Temperatura medie anuală a aerului oscilează în jurul valorii de 110C.  

Parcul Naţional Munţii Măcinului situat şi pe teritoriul administrativ al 

comunei  Greci, a fost înfiinţat prin Legea 5/2000, cuprinzând o suprafaţă totală de 

11140,2 ha. 

Din punct de vedere ecologic, au fost identificate în cadrul parcului 

următoarele tipuri de habitate: 

 Habitate de stâncărie, cu următoarele specii caracteristice: garofiţa 

pitică, urechelniţa, feriguţa dulce, straşnic, feriga de piatră, clopoţelul 

dobrogean;  

 Habitate stepice cu specii ierboase (majoritar instalate pe un substrat 

pietros): aiul sălbatic, peliniţa, volbura cantabrică, păiuşul stepic, firuţa cu 

bulbi;  

 Habitate forestiere încadrate în etajul pădurilor mezofile balcanice. 

Asociaţiile sunt edificate de speciile de stejar, în amestec cu specii de tei, 

frasin, carpen şi cărpiniţă; 

 Habitate de silvostepă reprezentate de păduri xeroterme 

submediteraneene; 



 Zone umede localizate în arealul izvoarelor şi de-a lungul cursurilor de 

apă (majoritatea acestora fiind temporare). Speciile caracteristice zonelor 

umede sunt trestia, zârna, cinci degete, tipirigul , răchitan. 

Unul dintre traseele turistice omologate recent este traseul turistic 

"Cozluk". El porneşte din centru localităţii şi revine în localitate după un drum de 16 

km ce trece prin Cozluk-Valea lui Jug-Groapa de Arama-Valea Plopilor. Traseul este 

disponibil pe tot parculsul anului.   

 

ISTORICUL AŞEZĂRII ŞI POPULAŢIA  

 

Atestată documentar pentru prima dată în 1790, comuna Greci este 

aşezată pe o veche vatră de locuire, în apropiere aflându-se ruinele cetăţii 

Troesmis. Denumirea veche a satului este Soanlâc, nume turcesc care s-ar putea 

traduce „la Cepării” sau „Cepario”. Atât Gr. Dănescu în lucrarea Dicţionar geografic, 

istoric şi statistic al judeţului Tulcea, cât şi M. D. Ionescu în lucrarea Dobrogia în 

pragul veacului al XX-lea, consideră că numele de Greci, primit ulterior, nu are 

legătură cu un fapt etnografic. Totuşi potrivit tradiţiei, în apropierea satului, la 

punctul numit Cuzluc, au locuit câteva familii de greci şi 30-40 de familii de cerchezi. 

Conform datelor din Arhivele Naţionale filiala Tulcea, localitatea Greci 

este menţionată din anul 1790 sub denumirea de Greczj. În 1864 erau aici 300-400 

de români şi mulţi turci. La recensământul din anul 1904 localitatea Greci avea un 

număr de 1806 locuitori repartizaţi pe etnii astfel: 1356 români, 168 turci, 111 

italieni, 82 bulgari, 19 ruşi, 14 ţigani creştini 11 tătari, 10 greci, 6 armeni, 1 evreu. 

Avea, de asemenea, 339 de case, o şcoală – construită în 1893 şi un număr de 68 

de elevi. Mai găsim menţionate: o geamie cu un imam şi primăria localităţii Greci, 

construită la 1883. Recensământul de la 1939 menţionează 4574 de locuitori astfel: 

4157 români, 340 italieni, restul de 77 fiind trecuţi la alte naţionalităţi. Ca noutăţi, 

deşi nu au fost menţionate în 1904, apar moara cu darac şi uleiniţa aparţinând lui 

Anghel Boro, construite la 1894, sifonăria lui Giuseppe Rosa şi Căminul Cultural 

„Sfânta Treime”.  

Recensământul din 2002 ne furnizează, pentru comuna Greci, următoarele 

date: 5635 locuitori din care 5510 români, 94 italieni, 22 romi, 3 aromâni, 2 

ucraineni, 2 lipoveni, 1 sârb, 1 macedoromân. 



Comuna Greci, situată în imediata apropiere a carierelor din Munţii Măcinului, 

se defineşte ca un spaţiu de convieţuire mixtă între români şi italieni. 

Parte dintre italieni sunt urmaşii „paşaportarilor” (pietrari angajaţi la sfârşitul 

secolului al XIX-lea la carierele din apropiere), alţii descind din familii de agricultori 

care, după „popasuri” în alte zone din ţară, au întemeiat aici gospodării pe la 

începutul secolului trecut. 

Majoritatea familiilor italiene din Comuna Greci sunt originare din nordul Italiei 

(Friuli), dar şi din Lombardia şi Bellunno. Ei vorbesc şi astăzi dialectul friulan, însă 

cu toţii cunosc perfect limba română, fapt datorat convieţuirii îndelungate cu românii 

şi căsătoriilor mixte încheiate de-a lungul timpului. 

Primii italieni au venit în localitatea Greci după 1880, când România avea 

nevoie de forţă de muncă calificată în noi meserii. Astfel, cioplirea pietrei, activitate 

nouă în viaţa comunităţii, a fost adoptată şi de locuitorii autohtoni, fiind o sursă 

alternativă de venit, comuna fiind totuşi predominant agrară. 

Cele dintâi familii, Vals, Boro, Grigoretto şi Sachetti, au primit cetăţenie 

română printr-un decret al Regelui Carol I de Hohenzolern. Au fost împroprietăriţi şi 

şi-au construit case asemănătoare cu cele din zonele de provenienţă în vatra 

satului, acolo unde, până către anul 1889, locuiseră reprezentanţii administraţiei şi 

ai armatei Imperiului Otoman. 

Fiecare din cele două populaţii şi-au păstrat obiceiurile şi limba, anumite 

aspecte de viaţă tradiţională. 

Desigur că, în timp, cele două populaţii şi-au împrumutat unele ocupaţii şi 

obiceiuri. Dovadă a acestei bune înţelegeri sunt familiile mixte. 

Regăsim la românii din Greci aceleaşi elemente de viaţă tradiţională 

(arhitectură, obiceiuri, ocupaţii) ca în întreaga Dobroge. 

Datorită unor condiţii favorabile, comuna Greci a devenit în primele decenii 

ale secolului al XX-lea una din cele mai prospere aşezări din zonă. Între anii 1930-

1940 funcţionau aici 3 cârciumi, 2 fierării, 7 căsăpii (abatoare - măcelării) şi două 

brutării.  

După 1990 comuna cunoaşte o nouă etapă de dezvoltare. Se remarcă în 

localitate:  

 reamenajarea unor construcţii economice tradiţionale, acestea fiind 

adecvate cerinţelor vieţii moderne (brutăriile şi aşa numitul complex 

comercial „la terasă”);  



 construirea unor edificii moderne (ex. clădirea Primăriei);  

 constituirea unor societăţi comerciale în a căror activitate sunt preluate 

tradiţiile comunităţii şi adaptate cerinţelor pieţii actuale; 

 alimentarea cu apă potabilă în sistem public (în curs de realizarea).  

 

STRUCTURA AŞEZĂRII ŞI GOSPODĂRIA 

Aşezare de mari dimensiuni Comuna Greci, compusă dintr-un singur sat, are 

formă de patrulater, cu o structură a vetrei adunată şi gospodării grupate compact în 

partea de vest şi cu tendinţe de răsfirare către nord-est. 

Un drum principal străbate partea veche a satului din care se desfac altele 

secundare cu denumiri locale: drumul lui Cojocea, spre Carabalu, drumul lui 

Jandaru, spre cariera Morsu, uliţa bisericii, uliţa cimitirului. 

Partea estică a satului are o textură oarecum neregulată datorată topografiei 

suprafeţei mai accidentale. 

Satul se împarte în câteva cartiere care poartă denumiri diferite: Centru, 

Morsu, Jandarmu, Frumuşica, Carabalu, Recea, S.M.A. 

În cadrul habitatului, identitarul cultural se conturează atât din structura 

gospodăriei cât şi din cea a locuinţei, între formele arhitecturii, casa fiind cea care 

dăinuie, care demonstrează o anumită viziune asupra organizării spaţiului. 

Din această perspectivă, gospodăria şi locuinţa tradiţională din Greci relevă, 

pe de o parte specificul celor două populaţii, români şi italieni, iar pe de altă parte, 

elementele comune determinate de cadrul natural care oferea anumite materiale de 

construcţii: pământ, stuf, piatră. 

Gospodăria, ca unitate economică de bază  în viaţa localităţii Greci a 

suportat, în timp, o serie de modificări determinate de conjunctura istorică, de 

situaţia economică a proprietarului, de evoluţia tehnologiei în practicarea agriculturii, 

de mutaţiile la nivelul mentalităţii locuitorilor privind organizarea spaţiului, gradul de 

confort. 

În majoritatea lor, gospodăriile din Greci, casa şi anexele (hambar, grajd, 

samalâc, magazie) au fost construite în perioade diferite reflectând condiţii de viaţă 

deosebite. 

Locuinţa din Greci diferă, prin plan şi elevaţie, prin materialele şi tehnicile 

de construcţie, în raport de perioada construirii, de posibilităţile economice ale 

proprietarului iar, în viaţa tradiţională, şi în raport de originea  etnică a proprietarului. 



 Planul cel mai răspândit la casa românească era cel bazat pe structura: 

tindă centrală,  două încăperi, prispă la faţada principală şi aplecătoare. 

Anumite variante ce ţin de planimetria locuinţei, ca şi coexistenţa, în 

viaţa tradiţională, a acestui plan cu cel al planului simplu, tindă şi 

cameră, demonstrează două stadii de dezvoltare, dar şi situaţia 

economică a proprietarilor. 

Casele construite în ultima perioadă de timp au planuri complexe, cu 

spaţii specializate (bucătărie, dormitor, sufragerie), legătura cu tradiţia fiind dificil de 

sesizat. 

 Planul casei italiene  avea formă aproape pătrată cuprinzând o sală 

centrală şi patru încăperi, cu prispă şi balcon străjuit de stâlpi cu 

capiteluri din  piatră, la intrare. 

Se impune să menţionăm că locuinţe cu un astfel de plan şi aspect, 

asemănătoare cu cele construite de burghezia mijlocie de la oraşe, au fost puţine în 

Greci. Evident ele sunt relevante pentru posibilităţile economice superioare ale 

proprietarilor, pentru un alt standard de viaţă decât cel comun. 

Italienii care s-au ocupat de comerţ şi-au adaptat casele acestei ocupaţii, 

adăugând planului obişnuit o încăpere mare pentru cârciumă şi magazin, în cazul în 

care nu au ridicat o construcţie specială în acest sens.  

O mare parte, însă, dintre casele locuitorilor de origine italiană  aveau planul 

şi aspectul caselor româneşti, dovadă, de asemenea, a preocupărilor proprietarului 

şi a situaţiei sale economice. Acest aspect ilustrează faptul că împrumutul de către 

italieni a modelului casei româneşti a fost generat de conjunctură, de anumite 

condiţii economice şi sociale şi nu a fost impus de populaţia majoritară. Faptul este 

rezultanta unei convieţuiri şi conlocuiri ce a avut un curs firesc de-a lungul timpului şi 

în manifestarea diacronică a evenimentelor. 

 

OCUPAŢII ŞI MEŞTEŞUGURI 

Ocupaţiile locuitorilor au fost agricultura şi creşterea animalelor determinate 

de condiţiile oferite de mediu dar şi de tradiţie. Se cultivau: orz, grâu, porumb, mei, 

ovăz, secară, fasole, tutun şi viţă de vie. 

După colectivizarea agriculturii au fost cultivate şi plante noi: anason, floarea 

soarelui, sfeclă de zahăr, câtva timp şi bumbacul sau sorgul. 



Ocupaţie  tradiţională a românilor, agricultura a fost practicată şi de acei 

italieni care optând pentru cetăţenia română au fost împroprietăriţi cu teren arabil. 

Evident că practicarea agriculturii în aceleaşi condiţii a condus la folosirea 

aceloraşi unelte, cultivarea aceloraşi cereale.   

La Greci se creşteau animale mari pentru tracţiune – cai şi boi; vaci – pentru 

lapte; multe oi şi un număr mai redus de capre. Nelipsite din curtea gospodarului 

erau păsările: găini, raţe, gâşte, curci.  

Una din etapele istorice care a adus modificări în practicarea celor două 

ocupaţii tradiţionale a fost perioada comunistă când s-au înfiinţat Cooperativa 

Agricolă Populară (CAP, înfiinţată în 1950) şi Intreprinderea Agricolă de Stat (I.A.S.). 

Terenurile agricole şi animalele aflate până atunci în proprietate privată au trecut în 

proprietatea statului.  

O importanţă deosebită a avut lucrul în carierele de piatră. Exploatarea 

regulată a pietrei în Dobrogea a început în 1863 de către Comisia Europeană 

Dunăreană.  

Meşteşugul prelucrării pietrei practicat iniţial numai de italieni a fost preluat 

ulterior şi de alţi locuitori şi chiar de mocani.  

În mod firesc, românii învăţând lucrul cu piatra de la italieni, au împrumutat 

anumite comportament, o anume atitudine faţă de viaţă a muncitorului nevoit să 

supună materialul dur dar şi să-l transforme după necesităţi. 

Lucrul în comun la carierele de piatră, unde românii au învăţat din experienţa 

meşterilor italieni, ca şi lucrul pământului preluat de italienii care „au început aici să 

înveţe agricultura” de la români au generat, în mod firesc, modele de viaţă comună. 

Pe teritoriul comunei au fost deschise mai multe cariere încă de la sfârşitul 

secolului al XIX-lea:  

 Cariera Morsu, proprietatea locuitorilor unde se lucrează din 1894 şi 

se extrage piatră pentru pavaje şi construcţii; 

 Cariera Carabal, proprietatea locuitorilor unde se lucrează din 1894 

şi se extrage piatră de granit, piatră brută şi pietriş; 

 Cariera Peceneaga de unde se exploatează piatră brută din 1894. 

 

Viaţa spirituală a localităţii Greci înseamnă, pe de o parte practicarea 

cultului religios ortodox şi respectiv, catolic, iar pe de altă parte un sistem al 



obiceiurilor de peste an şi a celor de familie. Din toate aceste practici precreştine şi 

religioase se conturează identitatea culturală a fiecărei etnii.  

Bisericile ortodoxe: 

 cea construită în jurul anului 1883, pe o temelie mai veche cu 

Hramul Sfântul Haralambie, renovată după cutremurul din 1977 şi 

refăcută în 1988 (aflată în cartierul Jandarmu); 

 cea construită în 1994-1995, sfinţită în 14 noiembrie 2000, 

resfinţită în 6 septembrie 2009 de P. S. Episcop dr. Visarion al 

Tulcii, cu Hramul Adormirii Maicii Domnului, Sf. Nicolae şi Sf. 

Gheorghe (aflată în cartierul Frumuşica), 

 Biserica cu Hramul Sfânta Treime aflată în cartierul Jandarmu, 

 cât şi biserica din cartierul Carabalu construită recent ce urmază a 

fi sfiinţită, 

sunt lăcaşurile de cult unde comunitatea românească îşi îndeplineşte îndatoririle 

creştineşti. 

Biserica catolică ridicată de italieni în 1912, cu Hramul Sfânta Lucia, 

reprezintă şi astăzi locul unde enoriaşii îşi regăsesc liniştea de care au nevoie în 

zilele de sărbătoare, în momente de cumpănă.  Şi unde comunitatea de italieni îşi 

performează riturile. Italienii îşi amintesc de faptul că până la construirea bisericii 

catolice, străbunicii lor mergeau la biserica ortodoxă pentru oficierea diferitelor 

evenimente religioase din viaţa lor. O altă dovadă a bunei înţelegeri între cele două 

etnii chiar înainte de 1912. De asemenea de la prăznuire lipseau familiile îndoliate. 

 

La români întâlnim în obiceiurile de iarnă jocurile cu măşti: “capra”, “ursul”, 

“steaua”, “pluguşorul”, “colindul”, iar Lăsatul secului (ca şi în alte localităţi româneşti) 

se păstrează  ca un ritual de trecere şi de purificare a aşezării. 

Sărbătorile marcante ale comunităţii italiene sunt: 13 Decembrie - Santa 

Lucia (protectoarea ochilor, hramul bisericii catolice), „Il ultimo del carnevalle” etc. 

Frumuseţea colindelor, a cântecelor dobrogene, a obiceiurilor de iarnă 

româneşti au fost reînvăţate de copiii din ansamblul „Bujoreii Dobrogei”, iar 

dansurile italiene ca şi sărbătoarea „Ultimul Carnaval” au fost reintroduse în viaţa 

culturală a localităţii de către ansamblul comunităţii italiene, „Allegria”. 

 



Fiecare din cele două ansambluri a reprezentat o anume marcă identitară la 

diferite festivaluri de folclor şi la diferite sărbători. 

Armonia convieţuirii celor două etnii, români şi italieni, la Greci se 

concretizează şi în manifestările la care participă cele două ansambluri artistice. 

Copiii au învăţat deopotrivă şi obiceiurile româneşti şi pe cele italiene. 

În acest sens este de menţionat că în ansamblul de dansuri italiene  „Allegria” 

membrii sunt copii români. Le-au plăcut muzica şi dansul italienilor, au înţeles noua 

deschidere spre cultura europeană, au înţeles oportunitatea ce li s-a oferit, de a 

cunoaşte alţi oameni, alte locuri. 

Dovadă a convieţuirii de ieri şi de azi, localitatea Greci a fost gazda unor 

manifestări care au avut ca mobil ilustrarea modelului interetnic dobrogean. 

În 2001 s-a desfăşurat Festivalul intitulat Week-end comunitar iniţiat de 

Centrul Judeţean Artistic şi finanţat de Centrul de Resurse pentru Dezvoltarea 

Etnoculturală (CRDE) din Cluj. Au participat populaţia majoritară (români), 

comunitatea turcilor, comunitatea ruşilor lipoveni, comunitatea italienilor, 

comunitatea nemţilor. Fiecare din grupurile/etniile participante au fost gazda 

manifestării prilejuite de o sărbătoare de peste an. 

La manifestarea respectivă, fiecare grup/comunitate îşi prezentau obiceiurile 

legate de sărbătoarea din acea zi şi totodată le ilustra, pe cât posibil, într-un mic 

spectacol.  

Localitatea Greci a fost gazda manifestării legate de „Lăsatu Secului” (la 

români) şi „Il ultimo del carnevalle” (la italieni). 

 

Cu ocazia acestei manifestări s-a încercat „reînvierea” sărbătorii italiene. 

Copiii români sau din familii mixte, adulţii români şi italieni au participat deopotrivă la 

acest carnaval.  

O altă participare a comunităţii italiene din Greci la proiecte care au avut în 

vedere reprezentarea identităţii culturale a fost acţiunea care s-a desfăşurat în 2003 

de către Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Tulcea în 8 localităţi finanţată tot 

de CRDE şi s-a intitulat sugestiv Promovarea participativă a multietnicităţii 

dobrogene. 

 



Tradiţiile culinare ale italienilor, îndeosebi pregătirea porcului, sunt foarte 

apreciate de toţi cei care au prilejul să le savureze. Multe dintre ele au fost preluate 

şi de români. 

Aflăm de la Cellia Onteluş Borro (n. 1941) şi de la Margherita Armanaschi (n. 

1924) modul de preparare a următoarelor:  

 „Pastaşciuta” – paste uscate făcute din ouă, făină şi sare, la care se 

adaugă un sos şi caşcaval sau brânză; sorul se face din ulei, basilico 

(busuioc), ceapă, sare, piper, dafin, nucuşoare, cuişoare; carnea se 

toacă şi se foloseşte la alegere. 

 „Gnochi” – din cartofi fierţi şi pisaţi, ouă, făină, sare; se fac rulouri, se 

taie şi se fierb; se consumă tot cu sos, brânză sau caşcaval. 

  „Crostoli” – la fel ca fundiţele româneşti, secretul lor stă în modul în 

care se împletesc; se prăjesc în ulei. 

 „Luganigho”, „Muset” (Muzet), „Osacol”, salam italienesc – sunt 

preparate din carne de porc ce se fac de Crăciun. 

Biserica este liantul în păstrarea tradiţiilor care se respectă de-a lungul 

timpului chiar şi în familiile mixte. 

Comunitatea italiană participă la întâlnirile cu celelalte comunităţi italiene din 

România cât şi la proiectele intercomunitare organizate în judeţ. 
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