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INTRODUCERE 

  Produsele turistice gastronomice încorporează valori de mediu, peisaj, părți ale culturii 

locale, tradiții, bucătăria locală, costume tradiționale, hrana locală și ritualurile, asociate cu 

experiența gastronomică - modul în care sunt servite și prezentate alimentele, ingredientele, 

metodele de preparare. Identificarea teritoriului ca zonă turistică și gastronomică este una dintre 

provocările studiului respectiv, în vederea creării de produse turistice, în care un rol important îl 

au pensiunile turistice deltaice și punctele gastronomice locale.  

Scopul lucrării este de a analiza nevoile operatorilor pentru practicarea turismului 

gastronomic GAL OD, ținând cont de tipurile și respectiv cronologia evenimentelor. În acest 

sens a fost elaborat și aplicat un chestionar și au fost purtate discuții cu producători, deținători de 

puncte de gastronomie existente, persoane interesate de PGL, reprezentanți ai sectorului turistic 

din teritoriul G.A.L. OAMENII DELTEI care se implică activ prin diversificarea ofertei de 

servicii turistice, prin conceperea de noi produse turistice, care să încorporeze rețetele 

tradiționale sau reinterpretate, însoțite de o poveste a locului și sursei de materie primă.  

Oamenii Deltei, au experiența veche de generații de a cultiva tot ceea ce este necesar 

gospodăriei, dobândind astfel un set vast de competențe care sunt un punct de plecare foarte bun 

pentru a-și asigura sursele de venit. Oamenii nu trebuie să redescopere tradițiile vechi, ei trebuie 

doar să le păstreze și să le valorifice, în scopul de ași asigura independența economică. 

Turismul gastronomic sau turismul culinar reprezintă experimentarea culinară a unei, 

regiuni geografice şi este considerat o componentă importantă a turismului în general şi a 

agroturismului în special. Alături de peisaj, cazare şi climă – în funcţie de care turiştii îşi aleg 

destinaţiile, experienţa culinară a ajuns definitorie pentru cei care caută senzaţii gustative 

memorabile, care au o cultură a mâncării şi a degustării unor băuturi (vin, cogniac, ţuică, etc.). 

Teritoriul analizat – GAL OD,  scoate în evidență un mare potențial turistic  - gastronomic, 

reliefat de existența unor preparate culinare specifice, apreciate pe plan local și regional, alături 
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de pește și a altor legume, fructe proaspete și uscate, gemuri, carne de vânat, sucuri și siropuri 

naturale, produse apicole, plante medicinale, etc.). Împreună cu serviciile de cazare şi transport, 

alimentația este un serviciu de bază în cadrul oricărui pachet turistic. În ultimul timp, 

gastronomia a cunoscut o dezvoltare semnificativă, devenind ea însăşi un serviciu principal în 

cadrul pachetelor turistice, astfel că se poate vorbi chiar despre adevărate destinaţii 

gastronomice. Gastronomia este considerată ca fiind:„Arta de a prepara mâncăruri alese sau 

însușirea de a le aprecia calitatea, gustul” (Dicţionar explicativ al limbii române, 2009). 

Gastronomia presupune cunoașterea a tot ce înseamnă și are legatură cu hrănirea 

oamenilor, având la bază obiceiurile şi tradiţiile specifice unei anumite regiuni. 

Totodată, gastronomia reprezintă suma relaţiilor care se stabilesc între cultură şi alimentaţie. 

Ea studiază acele componente culturale care au mâncarea şi alimentaţia ca element de bază, 

cuprinzând deasemenea şi obiceiurile şi tradiţiile locale. 

Este cunoscut faptul că, însuşi produsele alimentare reflectă identitatea şi cultura unei regiuni, 

ele devenind o componentă importantă a turismului cultural şi al patrimoniului local. 

 

O componentă majoră a istoriei, tradiţiei şi identităţii, gastronomia a devenit o motivaţie tot mai 

importantă în ceea ce priveşte alegerea unei destinaţii, oferind un potenţial tot mai mare de 

stimulare a economiilor locale.  

 

Turismul gastronomic, cunoscut în literatura de specialitate şi drept turism culinar, turism de 

specialităţi culinare sau călătorie pentru plăcerea gustului, pune accent pe degustarea preparatelor 

alimentare şi băuturile locale. Experienţele culinare se pot transforma în adevărate momente 

memorabile pentru turişti, motiv pentru care turismul culinar a devenit o piaţă de nişă cu mare 

potenţial. 

Conform definiţiei dată de Organizaţia Mondială a Turismului (OMT), turismul gastronomic este 

acea formă de turism conform căreia turiştii şi vizitatorii îşi planifică călătoriile cu scopul de a 

încerca bucătăria locală sau pentru a realiza activităţi legate de gastronomie 
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(http://www2.unwto.org), definiţia scoate în evidenţă faptul că turismul gastronomic oferă 

dinamism turismului, fiind în strânsă legatură cu tradiţiile locale. 

O zonă geografică, importantă privită prin prisma turismul gastronomic, cum este Delta 

Dunării, caracterizată, ca cea mai tânără formă de relief de la noi din țară, ce nu surprinde doar 

prin peisajele deosebite pe care le oferă, ci reprezintă și o atracție deosebită  pentru cei care 

iubesc peștele. Cu siguranță în această zonă sud-estică a României  sunt prezentate cele mai 

diversificate preparate culinare din  pește, începând de la peștele sărat  și terminând cu peștele 

marinat, afumat, icre și multe alte preparate care pot fi descoperite în vizită în Delta Dunării.  

Conceperea și promovarea rutelor tematice datorită valențelor peisajului natural precum și a 

ocupației principale a locuitorilor deltei, operatorii din turism pot susține, conserva și valorifica 

cunoștințele gastronomice tradiționale ca parte a patrimoniului cultural imaterial din teritoriu 

GAL , care este baza  dezvoltării bucătăriei locale tradiționale și o adevărată sursă de inspirație 

pentru viitorul turismului gastronomic din Delta Dunării. 

Cu alte cuvinte, turismul gastronomic devine un catalizator pentru relansarea proceselor 

microeconomice locale, conștientizarea valorii cunoștințelor tradiționale asociate gastronomiei 

locale pentru creșterea nivelului de trai. Astfel, gastronomia poate reprezenta un important 

catalizator cu efecte benefice în întreaga economie regională a Deltei Dunării. 

Studiul de faţă oferă propuneri, pentru valorificarea cât mai eficientă ale resurselor locale 

sub prisma turistică și gastronomică a teritoriului. 

 În prima parte al studiului vom parcurge principalele caracteristici ale resurselor turistice 

naturale, antropice și a produselor locale.  

În  partea a doua este prezentată ruta tematică propusă: Pescari Prin Traseul Pescarilor. 

A treia parte conţine un pachet de propuneri cu privire la promovarea teritoriului ca zonă 

turistică și gastronomică bazată pe analiza şi evaluarea situaţiei actuale. 

Anexele, reflectă teritoriul GAL OD în imagini cu privire la principalele preparate culinare, 

alături de viața culturală precum și principala ocupație de bază – pescuitul. 
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Obiectivul  general  al  studiului este promovarea  turismului  gastronomic  local  prin  

înființarea  de  puncte  gastronomice,  rute  tematice  și  circuite  turistice prin valorificarea 

produselor locale bazată pe lanțul scurt. 

 

 

CAPITOLUL I 

 VALENȚA TURISTICĂ A TERITORIULUI GAL OAMENII DELTEI  

 

1.1.Așezare geografică 

 Teritoriul ,,Asociației -  Grup de Acțiune Locală  Oamenii Deltei” se află  situat în județul 

Tulcea, Regiunea de Dezvoltare Sud-Est cu o  suprafața totală1 de 14500,7 km² și reprezintă cea 

mai valoroasă zonă naturală a Deltei Dunării, respectiv Centrul Deltei (zona Delta dinte brațele 

Chilia și Sfântu Gheorghe). 

Din punct de vedere administrativ teritoriul GAL OD este alcătuit din 4 comune, totalizând un 

număr de 15 sate, după cum urmează: 

✓ Comuna C.A. Rosetti este delimitată la nord şi est de brațul Chilia, la sud de teritoriul 

administrativ al oraşului Sulina şi la vest de teritoriul administrativ al comunei Chilia 

Veche. Comuna C.A. Rosetti  situata in NE Deltei Dunării, pe grindul Letea, la 102 km 

de orasul Tulcea.are încomponență cinci sate: C.A. Rosetti (Tulcea), satul de 

reşedință, Cardon, Letea, Periprava şi Sfiştofca; 

✓ Comuna Chilia Veche este amplasată la aproximativ 70 km de Tulcea, pe județean 222N, 

care leagă cartierul Tudor Vladimirescu din Tulcea de localitatea Chilia Veche din Deltă. 

Comuna Chilia Veche (cu satele Câșlița, Chilia Veche, Ostrovu Tătaru și Tatanir); 

✓ Comuna Crișan este compusă din următoarele unități teritorial-administrative: Crișan - 

reședință de comună, Caraorman, Mila 23.  

 
1 insse /tempo.online.ro - AGR101B - Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta, pe judete si localitati 

http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=C.A._Rosetti_(Tulcea)&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Cardon&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Letea&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Periprava&action=edit&redlink=1
http://enciclopediaromaniei.ro/w/index.php?title=Sfi%C5%9Ftofca&action=edit&redlink=1
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✓ Comuna Maliuc este alcătuită din următoarele unități teritorial administrativ: Maliuc, 

reședință de comună, Gorgova, Partizani, Vulturu, așezat pe celălalt mal față de reședință 

de comună și Ilganii de Sus.  

1.2 Superlativele teritoriului GAL OD  

Satul Mila 23 este poate cel mai bun punct din care se poate explora Delta, poziționarea lui în 

mijlocul rezervației facilitează transportul către aproape orice altă zonă. 

 Satul Letea este cel mai bine conservat sat din Deltă, iar aici poți descoperi specificul caselor 

pescărești. 

Știftofca este complet izolată de restul lumii, din punct geografic, cultural, lingvistic, etnic, fiind 

imaginea perfectă a satului autentic de deltă.  

Pădurea Letea este un loc aparte unde  se poate admira liana grecească (Periploca greaca) cum 

se cațără pe copacii din jur și  multe specii de orhidee sau stejari foarte bătrâni, ce alcătuiesc un 

peisaj unic în România format de dunele de nisip ce alternează cu fâșii de vegetație. 

Hergheliile sălbatice de la Letea oferă cele mai frumoase spectacole în timp ce aleargă pe 

grinduri; 

Pădurea Caraorman este Rezervație naturală ce cuprinde cele mai dezvoltate și reprezentative 

dune de nisip; un variat arboret din plop, frasin și exemplare monumentale de stejari, cu diametre 

de peste 4 metri; variate specii de păsări, îndeosebi vulturul codalb și corbu. 

Chilia Veche este cea mai populată așezare rurală din Delta Dunării, aici trăind în deplină 

armonie: români, lipoveni, ucrainieni, rromi, turci, maghiari, germani, tătari, evrei, ruși. 

 

1.3. Resurse turistice naturale 

1.3.1.Ariile naturale 

Întreg teritoriul GAL OD face parte din Rezervația Biosferei Deltei Dunării, una dintre cele mai 

complexe zone umede de pe glob. Astfel, teritoriile Natura 2000 (SCI)/sit Delta Dunării,  

ROSCI0065, este recunoscută internațional ca: 

• Valoare universală, prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor 

biosferei (1990), în cadrul Programului “OMUL ŞI BIOSFERA”(MAB) lansat de UNESCO; 
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• Zonă umedă de importanţă internaţională, mai ales ca habitat al păsărilor de apă, 

Convenţia RAMSAR, recunoscută în septembrie 1991; 

• Valoare de patrimoniu natural universal, prin includerea Rezervaţiei Biosferei Delta 

Dunării în Lista Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, în decembrie 1991; 

• Diplomă Europeană pentru arii protejate (reînnoită în 2005, 2010 şi 2020), datorită 

valoarii de patrimoniului natural şi eficienţa planului de management ecologic aplicat în teritoriul 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în anul 2000; 

• Reţea internaţională a rezervaţiilor biosferei transfrontieră România – Ucraina 1999, 

prin includerea RBDD împreună cu Rezervaţia Biosferei Dunărea din Ucraina. Prin rezervaţie 

trece paralela 45º care marchează jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord. 

Teritoriul continental privind Rezervaţia Biosferei Delta Dunării este distribuit pe 27 unităţi 

administrative, iar toate cele 4 comune ce alcătuiesc teritoriul GAL OD (144.438 ha), intră în 

componența suprafaţei continentale a Rezervaţiei (439.508 ha), astfel că cea mai mare pondere 

este deținută de comuna Chilia Veche (12,14%), urmată de  comuna Crișan (8,66%), iar comuna 

Maliuc și CA Rosetti  dețin o pondere ceva mai mică (6%). În această situație subliniem legătura 

creată  dintre comunitățile locale și ariile naturale cu privire la beneficii asigurarării unor venituri 

suplimentare (cel mai adesea din turism). Prezența ariilor naturale în teritoriu sau în apropirea 

teritoriului, poate schimba economia locală, de aceea, prezența ariilor naturale trebuie privită ca 

o oportunitate pentru localnici. 

1.3.2. Reţeaua hidrografică 

Reţeaua hidrografică reprezintă unul din subsistemele determinante în apariţia, evoluţia şi 

funcţionarea sistemului deltaic. Astfel, rețeaua hidrografică a teritoriul GAL OD este compusă 

din braţele Dunării, mulțimea de brațe secundare, canale2, lacuri, precum și gârlele deltei.   

 Pe lângă gârlele naturale au apărut numeroase canale pentru a asigura o circulaţie eficientă a 

apelor în anumite părţi ale deltei și pentru îmbunătăţirea producţiei piscicole în regim natural.  

 
2 http://www.ghiduldelteidunarii.ro/canalele-din-delta-de-nord-inclusiv-brate-ale-dunari 
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Dintre canalele prezente în teritoriul GAL OD, enumerăm: Catavaia, Stipoc (parțial), Vișina, 

Eracle, Cazanele, Bogdaproste, Dovnica, Răducului, Magearu, Cardon, Bărbosu (Nuferi), Gârla 

Lopatna, Miazazi, Sfistovca, Rădăcinoasele, Centura Vestică a Chiliei, (Canalul 

Pardina),Centura Estică a Chiliei, Sulimanca, Brațul Cernovca, Brațul Babina, Brațul Tătaru 

(partial), Brațul Musura, Bucla Marelui "M", Bucla Marelui"M" aval Crișan, Bucla Marelui "M" 

amonte Crișan. 

Lacurile deltaice cuprinse în perimetrul teritoriului studiat, prezintă interes atât pentru localnici 

cât și pentru turiști, printre care enumerăm: Rădăcinos, Trei Iezere, Cazanele, La Amiază, 

Bogdaproste, Răducului, Lacul cu Ciulini, Serbata, Miazazi, Lungu, Sfistovca, Lacul Babina, 

Dracului, Rădăcinoasele, Matița,  Lung, Merheiul Mare, Merheiul Mic, Argintiu, Rosca – 

Buhaiova, Poliacova,  Nebunu (Periprava) și Golful Musura. 

 

1.3.3. Vegetaţia 

Vegetaţia bogată teritoriului ca de altfel a deltei reprezintă una dintre principalele bogăţii ale 

ţării, fiind un obiectiv de mare atracţie pentru turişti. De aceea, anumite plante au fost declarate  

monumente ale naturii, ce trebuie protejate, ele făcând parte fie din plantele rare, fie din  plantele 

endemice. Nufărul alb (Nuphar alba) şi nufărul galben (Nuphar letum) sunt plantele cele mai  

frumoase întălnite în această zonă. Ei sunt ocrotiţi prin lege fiind pe cale de dispariţie. Când sunt 

în plină vegetaţie, lacuri apar ca o nesfârşită întindere verde, alcătuită din stuf şi trestie, 

întreruptă de nenumărate fâşii sau ochiuri de apă mărginite de zăvoaie, cu plopi şi sălcii albe, 

acoperite de covorul plutitor al frunzelor de nuferi şi al altor plante acvatice, ale căror flori albe 

sau galbene aduc în peisaj o notă de gingăşie. Pe grindurile neinundate se găsesc ierburi ce 

alcătuiesc păşuni şi specii rezistente la secetă. De asemenea, există păduri (Pădurea Letea și 

Pădurea Caraorman) alcătuite din arbori (stejar brumăriu, stejar pedunculat, frasin, plop 

tremurător, ulm), arbusti (zălog, cătină roșie) și plante agățătoare (hamei, curpen, viță sălbatică). 

Zăvoaiele ocupă 6% din suprafața deltei, fiind păduri de salcie, frasin, arin, plop, care cresc pe 

grindurile fluviatile, fiind periodic inundate, iar ochiurile de apă sunt acoperite de o vegetație 

acvatică și plutitoare, ocupând 2% din suprafața deltei.). Flora Deltei este reprezentată în mare 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Salcie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Frasin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arin
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plop_(arbore)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Grind
https://ro.wikipedia.org/wiki/Flora
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parte de o vegetație specifică zonelor umede (stuful, papura, rogozul, în amestec cu salcia pitică) 

și ocupă 78% din totalul suprafeței.  

 

 

1.3.4. Fauna  

 Referitor la fauna teritoriului, diversitatea rămâne o caracteristică importantă deoarece există 

numeroase specii de păsări, mamifere, reptile, amfibieni și insecte, dintre care unele sunt 

protejate la nivel internațional. 

Fauna este caracterizează print-o mare varietate de specii: animale terestre care sunt legate de 

apă prin modul lor de viaţă, animale care îşi caută hrana în apă sau pe uscat, animale care sunt 

legate strâns de zona inundabilă, animale acvatice etc. de asemenea în Delta Dunării sunt 

amfibienii, din categoria cărora fac parte broaştele.  Dar dintre toate viețuitoarle, păsările sunt 

cele care domină cu adevărat  tărâmul Deltei Dunării, ce numără mai mult de 360 de specii de 

păsări, fiind locul de cuiobărire pentru milioane de păsări venite din diferite colțuri ale 

Pământului (Europa, Asia, Africa, Marea Mediterană).O altă bogăţie faunistică a acestei zone 

este peştele. Sturionii constituie urmele din fauna vechiului lac pontic: morunul, nisetrul, 

păstruga, cega.  Un rol important îl ocupă scrumbia, întâlnită în apele Dunării. Anumite specii 

prezintă interes cinegetic, atrăgând un puternic flux turistic (în fondurile de vânătoare/de pescuit 

şi respectând reglementările specifice). 

 

1.4. Resurse turistice antropice  

1.4.1.Patrimoniul architectural și cultural 

Fară să aibă un patrimoniu cultural prea remarcabil, teritoriul “GAL OD” este locul unde istoria 

și cultura s-au împletit și unde natura unică primează, dat fiind așezarea teritoriului în inima 

deltei. Astfel, ce mai importantă resursă, este însăși Delta Dunării, cu detaliile incredibile, legate 

de sunetele naturii, de florile de sezon și de mirosurile specifice “bălții” la care se adaugă și 

faună. Printre atracţiile principale ce fac parte din categoria resurselor turistice antropice și 

naturale se pot număra: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Mla%C8%99tin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stuf
https://ro.wikipedia.org/wiki/Papur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rogoz
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salcia_pitic%C4%83
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✓ Moara de vânt din C.A. Rosetti, reconstruită de câţiva meseriaşi din sat, moara a făcut 

parte dintr-un grup masiv de astfel de construcţii care împânzeau, cu decenii în urmă, 

câmpul din preajma satului şi cel de la Periprava; 

✓ Fântânile cu cumpănă - C.A Rosetti; 

✓ Biserica „Sfintii Voievozi” din Chilia Veche, este cea mai înaltă din țară, după Biserica 

Neagră din Brașov. A fost construită în 1854 cu permisiunea Imperiului Otoman, stăpân 

pe atunci la Gurile Dunării. În timpul celui de-al doilea război mondial, biserica „Sfinții 

Voievozi” din Chilia a fost observator militar, multe dintre fisurile zidurilor datând din 

acea perioadă. Din turla bisericii se văd Marea Neagră, Rezervația Roșca - Buhaiova, 

precum și orașul Chilia Nouă din Ucraina; 

✓ Schitul Sf. Atanasie, este singura mănăstire aflată pe teritoriul Deltei Dunării, a cărei 

singură cale de acces este cea pe apă. Se află pe canalul Batag – grindul Stipoc, la circa 5 

km de satul Chilia Veche. Mânăstirea are inclusiv seră și gradină de legume; 

✓ Monumentul istoric/ Obeliscul de la Mila 23, datând din 1896, monument  ridicat in 

onoarea Majestatii Sale Carol I, Regele României, care  în anul 1894 a binevoit să 

inaugureze a opta tăietură la mila 18; 

✓ Situl arheologic de la Maliuc – Taraschina este amplasat pe teritoriul Rezervație 

Biosferei Delta Dunării, între Canalele Sontea și Olguța, în apropierea lacului Taraschina, 

în Delta Dunării. 

Alt obiectiv de interes turistic poate fi amintit și Lagărul comunist de muncă forţată Periprava, 

care este unul dintre lagărele de exterminare a rezistenţei anticomuniste. 

Pe raza comunei Crişan, cele mai multe vestigii arheologice au fost descoperite pe grindul 

Caraorman, pe care se află şi satul cu acelaşi nume. Solul ce coboară până la 44 m, se compune 

din nisipuri cuarţoase, grosiere, de culoare cenuşie gălbuie şi necorozive, care sub acţiunea 

vântului au dus la fomarea unor dune mişcătoare cu o înălţime de 10 – 20 m. Dintre acestea se 

detaşează dunele funerar, stabile, din cauza amenajărilor din interior. Pe grindul Caraorman au 

fost identificate şase puncte, unde au fost amenajate movile funerare.  
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De asemenea, Delta Dunării are două muzee dedicate pescarilor, dintre care unul se gășește în 

teritoriul GAL OD  -  Muzeul Lotcii de la Mila 23, construit în jurul lotcii - barca pescărească 

specifică zonei, muzeul a reuşit să adune poveştile care circulă de sute de ani pe cale orală despre 

felul în care localnicii se folosesc de acest mijloc de transport.  

 

O atracție deosebită pentru turiști este și arhitectura tradițională. Gospodăriile au grădini cu 

soluri nisipoase, pe care localnicii cultivă, totuși, cereale, legume sau vița de vie. Uimeşte 

curățenia, ordinea desăvârșită din gospodarii, în ciuda sărăciei pe care o degaja imaginea caselor, 

multe părăsite, altele în stare de ruină. Cea mai mare parte a caselor din lut sunt acoperite cu stuf, 

aproape în fiecare curte existând câte o grădinița cu flori. 

Casele sunt amplasate cu latura secundară spre drum, fiind libere (nu sunt împrejmuite spre 

exterior). Fațada are în general prispă și stâlpi. Indiferent de materialul de construcție, acoperișul 

este în două ape sau cu frontonul „retezat” în partea superioară. Decorativismul arhitetctural este 

tipic slav: razele soarelui, sirena (reprezentare plastică a duhurilor întalnite în mitologia slavă). 

Alte valențe artistice sunt date de uși și ferestre cu porțiuni realizate la strung. Plafonul este 

format din grinde longitudinale „cosoroabe” (grinzi transversale), peste care se pune stuf și se 

lipesc cu ceamur. Unele case sunt învelite „nemțeste” cu stuful mărunt, retezat și bătut pe toată 

suprafața acoperișului. Casele învelite „rusește” au stuf cu tulpină groasă și lungă cât panta 

acoperișului. Casele sunt aproape toate cu prispă, exceptând, bineînţeles, pensiunile turistice 

construite de localnici în ultimii ani. Intrarea în curte sau în gospodărie se face, obligatoriu, 

dinspre malul Dunării Vechi. Ferestrele caselor sunt de dimensiuni mici, din lemn vopsit cu 

albastru. La fel şi pereţii locuinţelor din acest sat – ca de altfel majoritatea caselor lipoveneşti din 

Deltă - sunt zugrăviţi cu var albăstrui. Este vorba de o nuanţă de “siniliu” specifică satelor 

lipoveneşti. Localnicii spun că nu este întâmplătoare utilizarea preponderentă a culorii albastru 

deschis la tâmplăria şi pereţii locuinţelor din preajma apelor. Potrivit acestora, culoarea “sinilie” 

este o armă eficace de apărare împotriva ţânţarilor. 
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În fața casei, la intrarea principală, rușii lipoveni așează o cruce, din metal sau lemn, în fața 

căreia se închină preotul când umblă pe la casele oamenilor și orice altă persoană care le calcă 

pragul. În fiecare casă, pe peretele de la răsărit, sunt puse icoane, acestea ocupând un loc de 

cinste. În interiorul locuinței, un element caracteristic este lijanca – pat de pământ construit 

langă soba care se încălzește în timpul iernii: căldura sobei (vetrei) este dirijată printr-un circuit 

de fumuri creat în „patul de pământ”. Pentru construcția sistemului de încalzire sunt folosite 

ceamur, chirpic, piatra, cărămida, bare din fier, lemn. 

Referitor la meşteşugurile specifice teritoriului amintim: atelierul de împletituri din papură 

înfiinţat de Fundaţia Principesa Margareta și Asociația Locală Nufărul Alb, care valorifică în 

mod creativ una dintre cele mai importante resurse naturale din delta - Chilia Veche. 

 

1.4.2 Patrimoniul cultural imaterial 

Obiceiurile și tradițiile culturale ale ucraineni, ruși-lipoveni, fac dovada identității comunităților 

rurale care, pe lângă dorința de dezvoltare economică, au în vedere nevoia de conservare a 

patrimoniului cultural unic. Anumite meșteșuguri tradiționale care, odinioară, se regăseau pe tot 

teritoriul dobrogean, au fost uitate în ultima perioadă de timp. Fiecare comunitate și-a păstrat 

tradițiile caracteristice mărilor sărbători religioase si momentelor importante din viața oamenilor, 

influențând totodată unele dintre obiceiurile locului.  

 

1.4.2.1. Credințele și  obiceiurile rușilor-lipoveni 

Identitatea culturală a Dobrogei s-a format pe baza cutumelor și a spiritualității tuturor 

minorităților care au trăit în această regiune.  

Religia constituie un element cultural de referinţă ce ocupă un loc esenţial în viaţa oamenilor. 

Credinţele religioase au determinat sau au influenţat într-o anumită măsură modul de viaţă al 

populaţiei, precum şi anumite caracteristici demografice sau sociale. 

Obiceiurile rușilor-lipoveni sunt strâns legate de sărbătorile religioase, ei conservându-şi cel mai 

bine tradiţiile. Calendarul pe care îl respectă a rămas cel Iulian, decalat cu 13 zile. Până în zilele 
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noastre, rușii lipoveni și-au păstrat obiceiul efectuării Sfintei Cruci în aproape orice activitate pe 

care o întreprind. 

Cel mai bine s-au păstrat obiceiurile legate de maslenniță -Sărbătoarea brânzei sau Lăsatul 

secului și anume obiceiurile păstrate din săptămâna dinaintea postului Paștelui. Este o săptămâna 

de voie bună, sărbătorită cu cântece și multă veselie, cu preparate specifice zonei (blinî, vareniki, 

pirașchi etc). 

De Crăciun se colindă, vestindu-se nașterea Domnului, niciodată înainte de sărbătoarea propriu-

zisă, ci numai după oficierea Sfintei Liturghii și cu un singur colind în repertoriu: „Hristos se 

naște” (Hristos rajdaetsya), preluat din cântările religioase. 

Paştele este o sărbătoare foarte importantă pentru rușii-lipoveni. Cu această ocazie se reunesc 

membrii familiei, iar pe mese sunt nelipsite ouăle roșii și cozonacii, care se sfințesc dimineața, în 

ziua învierii Domnului Isus Hristos, după Sfânta Liturghie. 

În toată perioada Paștelui, atunci când se întâlnesc, la lipoveni există obiceiul de a se pupa de trei 

ori. Se spune „Hristos a înviat!” („Hristos voskrese!”) și se răspunde „Adevărat a înviat!” 

(„Voistinu voskrese!”). 

Botezul noului- născut se face prin scufundarea totală, de trei ori, a copilului în cristelniță. Nașii 

de botez nu sunt neapărat un cuplu şi au de cele mai multe ori vârste fragede. Prenumele 

copilului, în general unul singur, era în trecut sugerat de preot și ales în funcție de sfinții 

sărbătoriți în ziua nașterii copilului. 

Crucea rușilor lipoveni este cu opt colțuri, iar numele Mântuitorului se ortografiază cu un singur 

„i”: Isus Hristos. Înconjurul bisericilor în timpul procesiunilor preligioase se face în sensul acelor 

ceasornicului, iar oficierea liturghiei se face cu șapte prescuri, nu cu cinci. 

Căsătoria este precedată de logodna celor doi tineri, ocazie cu care, până la nuntă se organizau 

petreceri la casele celor logodiți: „acolisnaia” la băiat și „divișnic” la viitoarea mireasă. 

Până nu demult, se organizau șezători, iar fetele și femeile cântau și confecționau batiste cu 

marginea dantelată, pe care apoi le dăruiau nașilor înainte de cununia religioasă, ce avea loc 

imediat dupa Sfânta Liturghie. E practic un obicei de vânzare și cumpărare a miresei de la casa 

părintească, ocazie cu care se cântă diferite cântece. 
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Până în zilele noastre s-a păstrat obiceiul ca mirii să se cunune în costume tradiționale. După 

oficierea slujbei de căsătorie, mirii se îndreptau către casa mirelui însoțiți de nași, ducând 

împreună o icoană, pe noul drum. 

 

 

1.4.2.2. Costumul tradițional lipovenesc 

Costumul tradițional lipovenesc joacă un rol limportant în construirea identității zonei, deoarece 

face parte din zestrea culturală a fiecărui sat și localnicii – lipoveni îl poartă cu mândrie. Purtarea 

îmbrăcăminții tradiționale este motivată de dorința locuitorilor din teritoriul GAL OD  de a-și 

exprima, adesea cu multă plăcere, apartenența locului, dar și de a conserva tradițiile și 

obiceiurile.  

Portul popular lipovenesc al femeilor este alcătuit din materiale simple, monocrome sau 

înflorate, cu denumiri de origine rusească: palotno (pânză), solc (mătase), sucno (postav) sau 

barhat (catifea). În zi de sărbătoarea femeile mai poartă și unele accesorii ca maniști (margele) 

din lentar (chihlimbar) sau din zemciuh (sidef) precum si, la biserica, lestocica (matanii) de un 

fel special, lucrate din piele, având în locul boabelor margele, niște mici ridicături de piele 

servind pentru număratul mătaniilor. 

Bărbații lipoveni poartă câteva obiecte de vestimentație simple, asemănătoare cu ale rușilor din 

zona Moscovei și Volgăi, de unde au venit la noi în țară. 

Până nu demult nu existau deosebiri între portul cotidian şi cel bisericesc al lipovenilor. În 

prezent însă portul tradiţional al ruşilor-lipoveni este conservat doar în viaţa religioasă, iar de la 

înfiinţarea ansamblurilor folclorice, cu unele adaptări şi modificări, şi în viaţa cultural-artistică. 

Odată cu înființarea ansamblurilor folclorice, portul  tradițional a suferit anumite modificări. 

Astfel, la bărbați, portul cuprindea: cizme sau pantofi, pantaloni largi și cămașă fără guler 

(rubașka), purtată peste pantaloni și legată cu un brâu cu ciucuri, din lână colorată (pois). 

Femeile purtau obligatoriu batic. Fetele nemăritate purtau părut împletit într-o singură coadă, în 

care își prindeau o panglică. Fetele care se căsătoreau purtau părul împletit în două cozi, ca 

simbol al ideii de cuplu. 
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1.4.2.3. Ansambluri folclorice de cântece și dansuri   

În teritoriul GAL OD există viață culturală prin spectacolele susținute de către  ansamblul 

Folcloric de Cântece Tradiționale Lipovenești „Privighetorile Deltei - Rebalka” din Crișan și 

Ansamblul Folcloric de Cântece și Dansuri - ,,Rusalka” din Mila 23. Tot în satul Mila 23 mai 

există un cor lipovenesc mixt „Sinicika” participant și premiant la multe concursuri, festivaluri 

interetnice și festivități, atât în satul de origine, cât și în cele învecinate. Respectivele ansambluri 

folclorice enumerate mai sus, reprezintă unul din principalii factori determinanţi ai manifestărilor 

culturale locale, cât şi principalii promotori ai culturii locale la nivel național. Menţinerea şi 

promovarea culturii, a tradiţiilor şi a obiceiurile locale, pot deveni o sursă de venit pentru 

localnici, deoarece aceste ansambluri sunt invitate la pensiuni special pentru a încânta turiștii, 

prin cântec, dans și port tradițional. 

 

1.4.2.4. Festivalurile gastronomice 

Festivalurile gastronomice reprezintă deasmenea o oportunitate excelentă de a explora teritoriul 

GAL OD pentru a le gusta din plin.  Evenimentele de natură culturală, cu efect de atracţie şi de 

polarizare a activităţii turistice, ce se desfășoară în teritoriu sunt: Sărbătoarea Borșului de pește 

din Delta Dunării (Crișan – Ediția a II, din 10-11 septembrie 2021), Serbările scrumbiei (Maliuc 

– se desfășoară pe data de 1 Mai ) și Serbările Comunei Chilia Veche (are loc la data 30 iulie, 

fiind  o bună motivaţie pentru socializare şi aducerea aminte a vechilor obiceiuri). 

La Mila 23, are loc un concurs de pescuit feminin la biban, un  festival culinar și muzical cu 

fetele numit: ,,Bibaniada de fete,, 

Alte evenimente sunt organizate în fiecare localitate și cu ocazia hramurilor bisericești. 

 

1.4.2.5. Bucătăria tradițională - specific lipovenească 

Un aport important adus patrimoniului cultural, este și gastronomia specifică teritoriului, 

reprezentată de preparate tipice mozaicului etnic al populaţiei umane, fiecare comunitate etno-
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culturală creâdu-și un mod propriu de a se hrăni, incluzând chiar elemente de ritual şi ceremonial 

în anumite cazuri, de a fi servite.  

Bucătăria tradițională specific lipovenească cuprinde rețete vechi care au fost adaptate în funcție 

de eveniment/conjuctură: ciorba cu varză, varză cu orez, varenichi (coltunași) cu varză, brânză, 

dovleac, răcituri din pește, pește sărat uscat, peste crud sarat, pampușchi (branzoiaice), etc, dar 

cele pentru care fac experința să fie de neuitat sunt: borșul din pește, produse tradiţionale din 

pește, țuica de mentă, produs cu valoare de brand, etc. Pentru a pune în valoare gastronomia 

specifică teritoriului au fost înființate puncte gastronomice locale. La nivelul teritoriului GAL 

OD au fost autorizate un număr de 8 punctele gastronomice locale3: localitatea Letea (2), 

localitatea Mila 23(2), localitatea Crișan(2), localitatea Periprava(1) și localitatea Cardon (1)  

 Satul Mila 23 este cunoscut pentru gospodinele câștigătoare la diverselor concursuri 

gastronomice, ca de exemplu locul întâi obținut la competiția „Cel mai bun borș de pește”, în 

cadrul Festivalului Borșului de Pește - Crișan. 

Locuitorii teritoriului GAL OD, sau mai bine spus -lipovencele din Delta Dunării au ştiut să 

supravieţuiască iernilor lungi şi grele preparând în cele mai diverse feluri peştele prins peste 

vară. Specificul culinar local este în general bazat pe peștele de apă dulce pescuit de localnicii 

din Deltă. 

Mila 23 este o localitate foarte atractivă din punct de vedere turistic, ținând cont că în prezent 

este singurul loc din România unde se practică ,,pescaturismul’’.  

 

1.4.2.6. Pescuitul – ocupația de bază  între tradiție și identitate 

Datorită ocupației principale a locuitorilor GAL OD și anume - pescuitul, s-a dezvoltat și o 

cultură culinară bazată pe produsele obținute, în special, din pește, o cultură care s-a făcut 

cunoscută prin sărbătorirea în cadrul unor manifestări artistice și culturale.  

 
3 Conform datelor disponibile pe situl Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară  și pentru Siguranţa 

Alimentelor - Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea la data de 30.06.2021 
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Un loc aparte în viața localnicilor ce pare că va deveni tradiție și care recomandă această zonă 

minunată este gastronomia tradițională locală, care se bazează pe priceperea oamenilor de aici 

care au prelucrat din strămoși bucate pentru familiile lor și pentru turiști.   

Principalele scule utilizate de localnici în activitatea de pescuit și care prezintă un interes 

deosebit pentru pescari sunt: vintirul – unealtă de pescuit în formă de sac alungit, cu gura 

răsfrântă înăuntrul sacului ca o pâlnie; taliane sau năvod mare fixat cu ancore și cu piloți, folosit 

la prinderea în cantități mari a peștilor migratori și  setca – unealtă de pescuit formată dintr-o 

plasă de formeși dimensiuni variate,confecționată din ață subțire și care este fixate în apă cu 

ajutorul a două odgoane, cel superior cu plute, iar cel inferior cu greutăți, folosită mai ales pentru 

scrumbie și cegă. 

 Respectivele scule pescărești stârnesc interesul și turiștilor dacă facem mențiunea conceptului 

creat pentru a atrage turiştii să experimenteze viaţa de pescar într-o gospodărie tradiţională - 

serviciul de pescaturism primul de acest gen creat în România. Turiștii sunt invitați ca împreună 

cu gazdele/pescarii să scoată peştele din plasele pescăreşti montate de cu seara sau  

dimineaţa.Vizita este programată la o gospodărie pescărească tradițională din Mila 23, unde 

poate descoperi cultura și gastronomia pescărească, prietenoasă cu natura bogată a Deltei 

Dunării.  Timp de 3 ore turiștii însoțesc pescarii în traseul lor zilnic printre plase și vintire, iar 

apoi gătesc împreună peștele colectat, în gospodăria lor, sau chiar pe mal, în grădina de legume. 

Dacă este recoltat prea mult pește, acesta va fi predate la cherhana. Legendele pescărești, fac 

călătoriile mai interesante, iar bucătăreselor din Mila 23 știu a găti peștele după rețete 

tradiționale. 

Traseele speciale pentru pescaturism sunt parcurse cu ghid, în lotci special construite pentru 

turism, elegante și confortabile, bazate pe tradiția marangozilor, constructorii de bărci din Deltă. 

Pescaturismul este o formă de ecoturism și turism responsabil, cultural, făcut cu grijă față de 

mediu. Proiectul „Lotca Habitat: Pescaturism în Delta Dunării” a fost inițiat de Ivan Patzaichin, 

multiplu campion olimpic la canoe și fost pescar în Mila 23. 

Ca urmare, GAL OD are un potențial turistic ridicat datorită resurselor turistice naturale 

deosebite ale teritoriului – Delta Dunării, resurselor antropice,  dar infrastructura turistică și 
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serviciile turistice suport și de agrement sunt insuficient dezvoltate, iar promovarea turistică a 

zonei este deficitară. 

Pandemia COVID-19 a schimbat obiceiurile turistice, iar societatea urbană caută să redescopere 

zonele rurale din România și patrimoniul gastronomic tradițional specific fiecărui areal. 

Viața locuitorilor din teritoriul GAL OD, cultura gastronomiei specifice Deltei Dunării, se 

bazează pe valorile tradițiilor acestei zone, care la rândul lor contribuie la exprimarea propriei lor 

spiritualități. În aceste sens, putem distinge interconectivitatea dintre resursele naturale, 

calendarul creștin ortodox de rit vechi și nou, bucătăria și obiceiurile alimentare specifice 

oamenilor din deltă.  

Astfel, asocierea constantă între cele trei compomente: calendarul creștin, bucătăria și 

activitățile specifice teritoriului, reprezintă o triadă care îmbină și completează patrimoniul 

cultural intangibil al teritoriului GAL OD.  

Având în vedere integrarea turismului gastronomic în valorile patrimoniului cultural imaterial 

din teritoriul GAL OD , este clar că cel mai rafinat turist dorește să testeze preparatele culinare, 

specifice zonei Deltei Dunării, să-i cunoască povestea, originea resurselor alimentare care stă la 

baza produsului gastronomic. 

Un loc aparte în viața localnicilor ce a devenit tradiție și care recomandă aceast teritoriu este 

gastronomia locală. Ea are tradiții vechi în satele ce alcătuiesc teritoriul GAL OD. Se bazează pe 

priceperea oamenilor de aici care au prelucrat din strămoși bucate pentru familiile lor și pentru 

turiști.  

În plus, turismul gastronomic este mai bine dezvoltat în localități unde bucătăria este mai bine 

conectată cu cultura locală, astfel, gastronomia are potențialul de a dezvolta destinații turistice 

și, prin urmare, este esențial să se folosească ingrediente locale, produse alimentare de calitate, 

să se păstreze și să se învețe metodele tradiționale de gătit. În același timp, existența unor rute 

tematice; activități organizate, cum ar fi: degustări de produse locale, preparate culinare locale în 

PGL, pot susține calitatea bucătăriei locale și creșterea numărului de turiști. 
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 În baza celor menționate mai sus, gastronomia reprezintă o oportunitate de a revigora și 

diversifica turismul, de a promova dezvoltarea economică locală, implicând diferite sectoare 

profesionale (producători / furnizori, bucătari, piețe etc.) și aducând noi utilizări în sectoarele 

primare. 

 

 

 

CAPITOLUL II 

TERITORIUL GAL OAMENII DELTEI - ZONĂ TURISTICĂ ȘI GASTROMONICĂ 

 

2.1.  Argumente pentru susținerea  rutei gastronomice - teritoriul GAL OD  

Turismul este considerat o sursă de dezvoltare economică atât la nivel local cât şi a nivel 

regional. Efectul activităţilor turistice asupra economiei locale pune accentul pe procesul de 

multiplicare economică, adică pe dispersia populaţiei într-o zonă cât mai largă, unde se pot pune 

în evidenţă atracţiile şi obiectivele turistice. 

In urma analizei efectuate, cu privire la descrierea și definirea respectivului teritoriu se remarcă 

în primul rând resursele turistice naturale  ce reprezintă motoarele atracției pentru turiștii precum 

și gastronomia specifică zonei, potrivit cărora au fost identificate patru criterii ce recomandă  

ruta gastronomică pentru teritoriul GAL OD,  emumerate și prezentate după cum urmează:  

 

a) Oferta turistică a teritoriului GAL OD reprezintă un  factor de bază, pentru deoarece 

înglobează elemente de cultură, tradiţii şi gastronomie prin existența unui patrimoniu natural 

și antropic unic, spiritual şi gastronomic specific zonei. 

Teritoriul “GAL OD” este locul unde tradițiile, obiceiurile și cultura s-au împletit și unde natura 

unică primează, dat fiind așezarea geografică a teritoriului GAL în inima Deltei Dunării. 

Astfel, comunele ce alcătuiesc teritoriul GAL OD este caracterizat ca fiind un tărâm scădat de 

apa Dunării, cuprins în mulțimea de brațe secundare, canale și gârle naturale. Unicatele păduri 
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- Letea şi Caraorman cu vegetaţie luxuriantă, ce dau impresia de jungle și unde hergheliile de cai 

sălbăticiţi oferă veritabile spectacole în timp ce aleargă pe grinduri. 

Teritoriul este cararacterizat prin peisaje de poveste, cu răsăritul și apusul de soare unice,  cu 

păduri de sălcii, stufărișurile, plaurii, ghioluri, stolurile vehemente de gâște și rațe, sate învelite 

în stuf, întinderile nesfârșite de trestii, cârdurile de pelicani, egrete diafane, abundente populații 

de lebede, lotcile și pescarii cu barbă, canalele întortochiate și pline de plase de pescuit,  

concertele de seară ale broaștelor și multe alte spectacole ale naturii, mâncare delicioasă și gazde 

minunate  la care se adaugă  în final liniștea și singuratatea,  prezente la nesfârșit. 

Prezența vestigiilor arheologice și a altor resurse turistice antropice în zonă (enumerate în 

capitolul anterior), Muzeului Lotcii de la Mila 23, arhitectura tradițională a caselor lipovenești, 

evenimentele culturale, obiceiurile, tradițiile, produsele locale, preparatele culinare, portul, 

dansul,poveștile și legendele locale, toate  acestea la un loc alcătuiesc patrimonial cultural 

material și imaterial al teritoriului GAL OD. Numărul  mic  de  resurse turistice antropice este  

compensat  de  faptul  că potenţialul natural  este reprezentat de un număr mai mare de arii 

protejate de interes comunitar. 

Potrivit criteriului respectiv, teritoriul prezintă multiple valenţe pentru practicarea unui turism 

variat, cum ar fi: turismul rural, turismul gastromonic, agroturism, turism lent, turism ştiinţific 

(cercetare, informare), sportiv (vânătoare şi pescuit), de agrement, foto-safari, birtwcing, etc. 

Specificul caracteristic oamenilor din deltă, manifestat prin frumuseţea portului tradițional, 

bogăţia spirituală, obiceiurile și cutumele, ocupațiile tradiţionale, binecunoscuta artă culinară 

lipovenescă, dau culoare locală şi constituie o atracţie deosebită a teritoriului GAL OD.   

 

b).Existenţa unor produse locale specifice zonei, ce pot fi valorificare prin activitatea de turism. 

Producători și procesatori locali, mici și medii activi în teritoriul analizat, unii fără forme 

constituite juridic, aduc comunității o serie de beneficii datorită includerii produselor locale în 

activitatea turistică, asigurând venituri pentru comunitățile locale.  

În situația în care există un surplus de produse locale acestea pot fi valorificate  prin vânzarea 

acestora direct către turiști, vizitatori sau pot fi vândute către cei care pot aduce un plus de 
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valoare acestora (pensiuni rurale, agroturistice, puncte gastronomice locale). Exemple de produse 

locale specifice teritoriului GAL OD, pot fi: plante medicinele (specifică zonei de delta este izma 

de baltă - Mentha aquatica), fructe de pădure (specifică zonei este cătina - Hippophae 

rhamnoides), ciuperci, mierea de albine (mană, polifloră, mentă sălbatică), legume și poate mai 

puțin fructe proaspete, produse procesate: pește sărat, pește afumat, pește uscat, brânza, 

conserve din pește, dulceață, gem, siropuri, țuica de salcâm și țuica de mentă, etc. 

 

c).Gastronomia locală, reprezintă  o motivaţie de bază în alegerea destinaţiei, ea permiţându-le 

turiştilor să descopere patrimonial natural, antropic și cultural material și imaterial al locului. 

Peştele, este elementul central al alimentaţiei din Deltă, fiind singurul produs pe care îl au toţi 

localnici la îndemână, aceștia sau adaptat și gătesc din el aproape orice. De fapt, nu există un fel 

de preparat culinar pe care locuitorii din deltă să nu îl poată prepara din pește. Meniurile lor sunt 

atât de diversificate, încât au ajuns să gătească peștele în zeci de feluri.  

Locuitorii teritoriului GAL OD sunt gazde primitoare, ospitaliere și pot împărtăși din secretele 

pregătirii peștelui, invintâd turiști la pregătirea și prepararea meniului. În ceea ce privește tăierea 

și curățarea peștilor, bucătării din această zonă preferă să-i cresteze pe o parte, deaoarece, 

fierberea sau prăjirea se face mai rapid și uniform și de asemenea, acest tip de crestare 

măruntește oasele mai mari. Desigur, oamenii Deltei sunt familiarizați cu toate tipurile de pește 

și cunosc exact unde se află oasele periculoase, pe care le pot scoate ușor și deasemeanea știu a 

pune în valoare un pește fără împortanță comercială. 

Bucătăria tradițională specific lipovenească cuprinde rețete vechi care au fost adaptate în funcție 

de eveniment/conjuctură: ciorba cu varză, varză cu orez, varenichi (coltunași) cu varză, brânză, 

dovleac, răcituri din pește, pește sărat uscat, peste crud sărat, pampușchi (branzoiaice), etc, dar 

cele pentru care fac experința să fie de neuitat sunt: borșul din pește, produse tradiţionale din 

pește, țuica de salcâm, etc.  

Ciorba pescărească se găteşte din diferite soiuri de peşte. Pescarii îţi vor spune mereu că  ciorba 

pescărescă gătită cu apă din deltă are un gust aparte. Este interesantă și arta culinară a pescarilor 

care pleacă în delta la pescuit. În baltă, pescarii mâncau zilnic doar ciorbă de pește cu mămăligă, 
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în loc de pâine. Pentru asta, ei se aprovizionau cu ceapă și usturoi, cu leuștean și oțet, iar peștele 

îl pescuiau atunci. Esențial era mujdeul, un condiment puternic (usturoi frecat cu ulei, oțet și 

sare), care ajută digestia peștelui gras. Fie că este vorba de borș de pește, storceag sau pește prăjit 

cu mămăligă și mujdei, turiștii sunt mereu încântați de delicatesele culinare din pește.  

Tradițiile gastronomice s-au păstrat prin pregătirea mâncărurilor într-o formă festivă, fiind 

diferite în toate regiunile Deltei. Turiştii care ajung în Delta Dunării, indiferent de anotimp, pot 

gusta nenumărate preparate din peşte, unele la care nici nu s-ar fi gândit. Cel mai bun mod de a 

savura aromele inconfundabile ale preparatelor din Delta Dunării, rămâne acela de a apela la un 

localnic, pentru a vă pregăti un festin tradiţional. Oamenii locului cunosc  reţetele din strămoşi, 

iar ingredientele proaspete se găsesc din belșug. 

Plachia de pește este un fel de mâncare special pregătit doar pentru ocazii festive, fiind utilizat 

peștele mai bun, precum șalăul, crapul sau carasul. În gospodărie, plachia se mai gătește și dacă 

în urmă cu două zile s-a mâncat în casă peşte prăjit şi a mai rămas.  

Scrumbia este un fel de regină a preparatelor deltaice, oricum ar fi preparată, pe grătar, în salată, 

marinată sau afumată. Indiferent că vorbim de saramură, chiftele de pește, ardei umpluți cu pește, 

sărmăluțe din pește, mici din pește, piftie, crochete, șnițele, tocană, zacuscă, musaca, știucă 

umplută și multe, multe altele.  

Este un tărâm magic, în care natura, tradițiile, gastronomia și ospitalitatea localnicilor se îmbină 

perfect și le oferă vizitatorilor experiențe de neuitat. Referitor la experienta culinara, se spune că 

cele mai bine bucate din pește sunt cele pregătite chiar în Delta.  

Storceagul este un preparat, cu multe secrete transmise din moși strămoși, specific pescarilor din 

Delta Dunării (în special zona Sf. Gheorghe).Originar, se prepară din mai multe tipuri de sturion, 

pe care pescarii din zona Deltei îi puteau pescui, înainte de aplicarea interdicţilor internaționale. 

Astăzi, storceagul se prepară din sturion de crescătorie sau chiar din alte specii de peşte. Pe lângă 

sturioni, la prepararea storceagului, se fierb legumele specifice zonei – cartofi, morcovi, ceapă, 

ardei gras, iar supei i se adaugă smântână, gălbenuş de ou și, eventual, o mână de mărar proaspăt. 

Saramura de pește din Delta Dunării, coaptă la foc viu cu ardei iute din belșug și sare grunjoasă 

este o altă străveche rețetă de pește, ce a fost aprins imaginația și simțurile gustative ale 
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oamenilor aflați în cele mai îndepărtate locuri ale lumii, fiind selectată de UNESCO și prezentată 

în 2019, alături de alte zece rețete tradiționale din întreaga lume, la Ziua Mondială a 

Biodiversității, unde au fost prezinte cele mai delicioase preparate tradiționale din zonele 

protejate și rezervațiile lumii. 

Patrimoniul cultural şi moştenirea culturală locală, influenţează foarte mult gastronomia locală. 

 

d). Prin teritoriul GAL OD trec principalele trasee turistice, datorită cărora se realizează 

legătura cu alte zone turistice din împrejurimi.    

În conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea turistică din Delta Dunării se 

desfăşoară potrivit regulilor de practicare a turismului, stabilite de către Administraţia 

Rezervaţiei în scopul protejării patrimoniului natural. În acest sens, au fost stabilite 24 trasee4 

turistice în rezervaţie, din care 15 trasee care se pot efectua numai cu mijloace de transport naval 

(navale) şi 9 trasee care se pot efectua prin drumeţii sau cu mijloace de transport rutier (terestre).  

1)Trasee de vizitare pe căi navigabile 

✓ Traseul 1: Tulcea – Gârla Şontea – Mila 23 – Crișan – Tulcea; acest traseu poate fi făcut 

şi pe varianta: Tulcea – Gorgova – Mila 23 – Crișan – Tulcea 

✓ Traseul 2: Tulcea –  Canalul Litcov – Crișan – Tulcea  

✓ Traseul 3: Tulcea – Canalul Stipoc – Chilia Veche – Tulcea 

✓ Traseul 4: Tulcea (Lacul Câşla) – Gârla Somova – Mănăstirea Saon (lacul Telincea) – 

Tulcea 

✓ Traseul 5: Murighiol – Canalul Dranov – Gura Portiţei – Canalul Dunavăţ – Murighiol   

✓ Traseul 6: Murighiol – Canalul Dunăvăţ – Canalul Cocoş – Canalul Mustaca – Canalul 

de Centură – Canalul Dranov – Murighiol (prelungire pe Canalul de Centură 

spre Canalul Lipoveni şi pe Canalul Mustaca până în Lacul Razim, de unde se poate 

continua pe traseul 5 spre Gura Portiţei) 

✓ Traseul 7: Murighiol – Uzlina – Lacul Uzlina – Lacul Isac – Gârla Perivolovca – 

Murighiol  

 
4 https://ddbra.ro/trasee-turistice 
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✓ Traseul 8: Murighiol – Uzlina – Canalul Litcov – Canalul Crişan – Lacul Puiu – Lacul 

Erenciuc – Murighiol 

✓ Traseul 9: Crișan – Lacul Roşu – Sulina – Crișan   

✓ Traseul 10: Crișan – Mila 23 – Lacul Trei Iezere – Crișan 

✓ Traseul 11: Crișan – Canalul Magearu – Sulina – Crişan  

✓ Traseul 12: Chilia Veche – Canalul Sulimanca – Lacul Matiţa – Canalul Rădăcinoasele – 

Chilia Veche 

✓ Traseul 13: Sulina –  Canalul Cardon – Periprava – Golful Musura – Sulina  

✓ Traseul 14: Sulina – Canalul Busurca – Lacul Roşu – Lacul Erenciuc – Sf. Gheorghe – 

Canalul Cordon Litoral – Sulina 

✓ Traseul 15: Sf. Gheorghe – Gârla Turcească, până la intrarea în Meleaua Sf. Gheorghe 

– Sf. Gheorghe 

2)Trasee terestre (drumeţii) 

✓ Traseul D 1: Letea (Sfiştofca) – Lacul Nebunu – Letea 

✓ Traseul D 2: Caraorman – Pădurea Caraorman 

✓ Traseul D 3: Murighiol – Lacul Sărături – Murighiol  

✓ Traseul D 4: Tulcea (Tudor Vladimirescu) – Canalul Sireasa – Canalul Mila 35 – Tulcea 

✓ Traseul D 5: Nuntaşi – Cetatea Histria – Nuntaşi 

✓ Traseul D 6: Sulina – Plaja Sulina 

✓ Traseul D 7: Plaja Sulina 

✓ Traseul D 8: Natura Trail (Sf. Gheorghe) 

✓ Traseul D 9: Sfântu Gheorghe- Câşla Vădanei 

Din cele 15 trasee turistice care se pot efectua numai cu mijloace de transport naval 8 vizează 

puncte de interes turistic din teritoriul GAL OD. Din cea de-a doua categorie, din cele 9 trasee 

terestre, 2 sunt pe teritoriul GAL OD. 

După mijloacele de transport folosite dat fiind condiţiile fizico-geografice se practică, aproape în 

exclusivitate, turism pe apă - naval. Transporturile navale prezintă câteva neajunsuri care pot 

altera calitatea activităţii turistice în anumite situaţii: îngheţul apelor din timpul iernilor geroase, 
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scăderea nivelului apelor în perioadele secetoase, riscul în cazul furtunilor survenite în timpul 

croazierelor cu ambarcaţiuni mici pe anumite lacuri.  

Totuşi, în cazul turismului itinerant cu nave şi ambarcaţiuni, acest tip de transport prezintă 

avantajul că oferă turiştilor posibilitatea de a cunoaşte valoarea peisagistică a deltei. Turismul 

nautic cere turiştilor o mai bună pregătire sportivă pentru parcurgerea deltei cu ambarcaţiuni 

mici. Pentru parcurgerea de către turiştii cazaţi în gospodăriile localnicilor a traseelor pe apă (pe 

canale şi lacuri), se folosesc şi bărcile localnicilor. 

 

2.2.Opinii, prelucrarea  chestionarelor,  interviurilor 

Studiul proiectului de cooperare „LEADER GastroTOUR GAL ,,Oamenii Deltei” cuprinde 

următoarele direcții principale: 

✓ Analiza teritorială precum și identificarea  potențialului de dezvoltare a mediului economic – 

turistic, din teritoriul GAL OD ; 

✓ Aplicarea chestionarelor în rândul reprezentanților grupului țintă; 

✓ Elaborarea unei viziuni economice care implică grupul țintă vizat - părțile interesate; 

✓ Definirea unui set de măsuri şi recomandări privind promovarea teritoriului GAL OD ca 

zonă turistică și gastronomică. 

Elaborarea studiului efectuat în cadrul Proiectului de cooperare „LEADER GastroTOUR” a 

constat în utilizarea unei metodologii adecvată, bazată pe un mix optim de metode și tehnici de 

analiză: colectarea datelor/informațiilor, analiza cantitativă și analiză calitativă. 

În vederea realizării studiului au fost analizate şi prelucrate o serie de date și informații, stabilind 

un set de indicatori relevanți la nivel teritorial, specifici particularităților Deltei Dunării. 

Metodologia cercetării este reprezentată de documentare bibliografică, cercetare în teren, analiza 

satelor lipovenești, cu obiceiuri și tradiții specifice, analiza resurselor gastronomice locale și 

oportunități de valorificare a acestora în scop turistic. Informații despre potențialul turistic și 

gastronomic au fost obținute prin cercetări de teren și documentare bibliografică pentru 

inventarierea și evaluarea resurselor cu potențial turistic, infrastructură, activitățile turistice cu 

caracter recreativ și cultural.  
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Evaluarea resurselor turistice a fost realizată prin metodologie proprie, pe baza a 5 criterii 

principale: resurse naturale, patrimoniu cultural material și imaterial, produse locale ale 

comunității din teritoriul GAL OD, baza tehnico-materială și infrastructură de transport. 

 Calitatea și veridicitatea informațiilor colectate și analizate au relevanță, deoarece acestea vor 

conduce la identificarea în mod realist a atuurilor, avantajelor competitive, pentru dezvoltarea 

turistică și gastronomică a teritoriului GAL OD, astfel încât studiul să maximizeze utilizarea 

resurselor prin alocarea și concentrarea acestora în domeniul serviciilor gastronomice, care 

prezintă potențial și pot aduce un plus de competitivitate pentru întrega zonă deltaică. 

În procesul de elaborare a studiului, s‐a avut în vederea corelarea acesteia cu Strategia locală de 

dezvoltare a teritoriului GAL OD ce vizează perioada 2016-2023. 

Chestionarul aplicat este de tip  semistructurat, alcătuit din 18 întrebări, dintre care  6 întrebări 

sunt cu răspunsuri închise și restul cu răspunsuri deschise.  Din analiza informațiilor obținute din 

cadrul chestionarului, au rezultat următoarele: 

✓ Principalele atracții din teritoriul sunt reprezrentate de lacurile, canalele, brațul Dunării; 

Arii naturale protejate, vegetație, fauna; Evenimente gastromonice, sărbători locale și 

Infrastructura și serviciile de alimentație publică (gastronomie); 

✓ Produsele locale reprezentative, specifice teritoriului GAL Oamenii Deltei, în top trei de 

promovat: Scrumbia afumată, Menta sau ceaiul de mentă, Brânza de  oi de la Chilia, 

Mierea de mentă.  

✓ Persoanele chestionate dețin cunoștințe/ competențe în domeniul gastronomiei pentru că 

au participat la instruiri, workshop-uri în domeniul gastromoniei și în continuare își 

completează cunoștințele prin studiul personal. 

✓ Principalele preparate culinare preferate de turiști sunt: Borșul pescăresc, Storceagul; 

Pește prăjit (dat prin faină de mălai) cu  mujdei și mămăliguță; Plachia; Saramura de 

crap, de somn sau din diferite specii de pești; Marasolca (pește sărat, fiert cu cartofi și 

mujdei); Marinată din diferite specii de pește; Ciorbă din perișoare de pește; Raci 

umpluți; Raci fierți; Știucă umplută; Salata de icre; Salata de scrumbie; Pește afumat – 

în special scrumbie; Chifteluțe din pește; Scrumbie la grătar; Crap la proțap; Crap pe 



BÂRLĂDEANU-CARP VASILICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

 cu sediul în municipiul Tulcea, Strada SPITALULUI, Nr. 31, Bloc 19, Scara F, Etaj 1, Ap. 6, Judet Tulcea, Nr.inreg. ONRC 

F36/243/2021, CIF 44303111 

 
 

29 
 

varză; Cartofi țărănești cu pește la cuptor; Sărmăluțele din pește; Borş rusesc; Șalău cu 

maioneză; Puișori de baltă; Crochete; Piftie de pește; Ciulini fierți; Plăcinta cu brânză 

(foi făcute cu untură),placintă cu  dovleac, mere, gutui, În Chilia Veche Vechw, datorită 

faptului că localnicii au curțile mai mari și pot crește păsări, la oferta gastronomică se mai 

adaugă și o supă de pasăre cu tăiței de casă, pilaf, ostropel, etc.  

Din discuțiile purtate, am abservat faptul că atât localnici cât și beneficiarii chestionarelor 

utilizează denumirea preparatului culinar specific zonei și anume a preparatului lichid - borșul de 

pește.  Așa dar, doresc să fac o clarificare de exprimare vis-a vis de denumirea acestui preparat 

culinar: ciorba este un preparat culinar care se acrește cu oțet, zema de varză, suc de corcodușe, 

sare de lămâie, zeama de lâmiae, măcriș, etc, iar borșul este acrit doar cu borșul de casă.  

Astfel cioba de pește se acrește cu oțel exact așa cum făceau pescarii, iar borșul de pește se 

acrește cu borș de casă – o rețetă adaptată să spunem. Ca urmare explicația localnicilor – a 

lipovenilor a fost legată de faptul că în limba lor nu există corespondent la denumirea ciorbă, 

astfel că s-a preluat denumirea de borș. 

✓ Materia primă/ingredientele realizării produselor locale/preparatelor culinare provin din 

producția proprie sau este achiziționată de la localnici, iar din supermaketing cumpără 

doar produse precum: ulei,  oțet,zahăr, făină, etc; 

✓ Referitor la tehnica de preparare, ustensilele și vasele utilizate în realizarea preparatelor 

culinare, subliniez că la Letea localnicii gătesc numai la flacăra produsă de lemne, 

aragazul fiind utilizat doar pentru a fierbe laptele sau pentru a pregăti ceaiul sau cafeaua. 

De asemenea este utilizat și cuptorul țărănesc. 

Grăsimea de porc – untura este utilizată pentru a obține cele mai fragede foi de plăcintă(Letea și 

Chilia Veche). Borșul de pește este pregătit cam de fiecare dată în tradiționalul ceaun. Tuciul se 

folosește pentru a prăji peștele, dar în aceiași măsură sunt utilizate și vasele de inox, iena sau 

ceramice. 

✓ De menționat faptul că există situații când se recurge la reinterpretarea preparatelor 

culinare tradiționale, pentru faptul că rețeta este ușor adapată în funcție de materia primă 
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disponibilă, de ingredientele existente, în funcție de ceea ce dispune la momentul 

respectiv sau este adaptată tinând cont de părerile consumatorilor. 

✓ Printre evenimentele desfășurate în zonă ce pun în valoare bucătăria/gastronomia 

specifică, se pot număra: Sărbătoarea Borșului de pește din Delta Dunării, Serbările 

scrumbiei ,Concurs de pescuit feminin la biban- ,,Bibaniada de fete,,un  festival culinar și 

muzical cu fetele de la Mila 23 și  hramurile bisericilor. 

✓ Pentru a îmbunătăți calitătea serviciilor, se recurge la discuții cu turiștii ținând cont de  

părerile exprimate de aceștia. 

✓ Metodele utilizate pentru promovarea pe piața turistică, sunt în fază incipientă. Prestatori 

se bazează foarte mult pe promovarea din ,,gură în gură”, de aceea satisfacerea nevoilor 

consumatorilor și  calitatea serviciilor prestate sunt  foarte importante pentru ei. Un loc 

aparte îl ocupă și rețeaua – social media – pagina de facebook.  

2.3. Propunere - rută  tematică la nivel local    

Gastronomia joacă un rol indispensabil în promovarea turismului la nivel regional și local. Prin 

urmare, crearea de produse turistice gastronomice este considerată o prioritate pentru o destinație 

turistică care poate oferi experiențe în acest sens. Motivele alegerii teritoriului GAL OD ca 

destinației turistică sunt legate de atracții naturale, antropice și culturale, evenimente și 

festivaluri, experiențele gastronomice din fiecare comună, interacțiune socială și emoțională, dar 

și alte oportunități de recreere și divertisment. 

Aceste puncte de gastronomie locală sunt esenţa, de a aduce în farfuriile clienţilor, turiştilor 

produsele locale din gospodărie, din comunitatea locală şi din comunităţile învecinate. Toate 

produsele sunt foarte aproape de ceea ce înseamnă specificul local. Sunt realizate prin procedee 

tradiţionale, prin metode tradiţionale, după reţete vechi și adapatete uneori întocmai pentru a 

satisfice nevoiele clienților.  

Rutele turistice tematice au ca scop, ceșterea impactui pozitiv fundamental asupra valorificării 

punctelor de atracție de la nivelul teritoriului GAL OD prin prisma atragerii turiștilor de la nivel 

național și international, precum și mărirea duratei de sejur a acestora. 
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În respectiva propunere sunt integrate și rezultatele discuţiilor purtate cu producători, deținători 

de puncte de gastronomie existente, persoane interesate de PGL, reprezentanți ai sectorului 

turistic din zonă. 

Ruta: PESCARI PRIN TRASEUL PESCARILOR 

Denumirea rutei - ,,Pescari Prin Traseul Pescarilor’’ nu este întâmplătoare, căci ea corespunde 

unor realități ale teritoriului GAL OD. Ocupația principală a oamenilor deltei este - pescuitul și 

întrucât diversificarea a devenit o necesitate pentru mulți pescari pentru ca aceștia să aibă mai 

multe surse de venit,  cât și pentru faptul  că această resursă  ,,peștele,, trebuie lasată moștenire și 

generațiilor viitoare, drept pentru care  propunerea rutei a pornit de la următoarele considerente: 

✓ turismul legat de pescuit poate reprezenta o oportunitate pentru a atrage turiștii prin 

intermediul unei oferte ample, care să includă produse locale; 

✓ pescuitul tradițional contribuie la identitatea comunităților locale, nu în ultimul rând 

având în vedere modul în care a ajutat la formarea gusturilor, alimentelor, tradițiilor, 

istoriei și peisajelor;  

✓  desfășurarea proiectului ,,Pecaturism’’ la Mila 23, scoate în evidență activitățile de 

pescuit turistice și de agrement realizate de către pescarii care își desfășoară activitatea în 

scop comercial și care primesc un număr de turiști în bărcile lor pentru a le arăta lumea 

pescuitului la care se adaugă și renumitele mese pescărești; 

✓ pescuitul cu undița conferă diverse beneficii sociale și are un impact pozitiv asupra 

sănătății și a bunăstării umane; 

✓ serviciile turistice oferite de oamenii deltei cuprind inițiative gastronomice  pline de 

ospitalitate,  unele gestionate  chiar de pescari;  

✓ oamenii deltei promovează  practicile tradiționale de pescuit (unelte și tehnici de pescuit 

tradiționale) gastromia și  cultura locală; 

✓ gastronomia locală asociată cu produsele, preparatele culinare, ar putea reprezenta un atu 

major pentru turismul durabil; 
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✓ festivalurile gastronomice din teritoriul GAL OD, ajută la promovarea tradițiilor, 

obiceiurilor,  a patrimoniului cultural și natural, a gastronomiei locale și a modului de 

viață traditional; 

✓ produsele turistice gastronomice încorporează valori de mediu, peisaj, părți ale culturii 

locale, tradiții, bucătăria locală, costume tradiționale, hrana locală și ritualurile, asociate 

cu experiența gastronomică - modul în care sunt servite și prezentate preparatele culinare, 

ingredientele; 

✓ promovarea culturii a tradițiilor legate de pescuit și gastronomie, conduce la educația  

turiștilor în spiritul respectului față patrimonial natural – Delta Dunării. 

 

 În baza celor menționate anterior, Teritoriul GAL OD poate reprezinta destinația de călătorie 

pentru desfășurarea turismului lent, unde turiștii pot gusta doar din produse locale și din 

preparatele culinare specifice. În plus, acest tip de călătorie dă posibilitatea turiștilor de a 

stabili legături cu comunitățile pe care le întâlnesc și de a vizita locuri sugerate de localnici și 

nu doar obiective turistice indicate de ghiduri. 

 Ruta ,,Pescari Prin Traseul Pescarilor’’ are menirea de a transmite un sentiment de trăire 

comună pentru oameni deltei și face ca acest sentiment să fie simțit și de către toți turiștii și 

vizitatorii, ceea ce face ca experiența să fie mai bogată, implicându-i în activitățile din viața lor, 

povestindu-le legendele locului, tradițiile, cultura, etc. 

Tematica rutei: Obiceiuri, tradiții și mod de viață; Cultură; Gastronomie; Educație; Aventură, 

Pelerinaj; 

Descrierea  rutei: poarta de intare în Delta Dunării o reprezintă orașul Tulcea. Pentru a junge în 

teritoriul GAL OD și pentru a urma ruta, punctul de plecare este din orașul Tulcea. În acest 

context, ruta  se poate desfășura pe  trei trasee:   

➢ 1. traseu fluvial pe Brațul Sulina: pornește din cel mai vestic punct al teritoriului GAL, 

din comuna Maliuc,  cu destinația Mila 23 și Crișan.  
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Se poate vizita: Situl Arheologic Taraschina5, Colonia de cormorani,  Lacul Martinca și canalul 

Mitchina precum și Complexul Sontea - Fortuna, Draghilea către Turlele Chiliei și Lacul 

Dracului, Integrala Draghilea, Lacurile Alb, Mester și Lung și Ghiolurile Ianca și Colinghi, 

Explorarea intrărilor pe Lacurile Tătaru, Tatarciuc, Alb si Mester, Apele necunoscute ale Deltei 

de Vest: Lacurile Lunga, Garciuvat (Rădăcinos), Tătaru și Mester Lacurile Ascunse ale Deltei de 

Vest: Mester, Colinghi, Lunga, Garciuvat (Rădăcinos) și Tătaru. 

 Se continuă spre inima Deltei, Mila 23 - Crișan , care este o zona cu cele mai multe alternative 

pentru pescuit. Se pot folosi traseele avizate de către ARBDD: 

✓ Traseul 1: Tulcea – Gârla Şontea – Mila 23 – Crișan – Tulcea; acest traseu poate fi făcut 

şi pe varianta: Tulcea – Gorgova – Mila 23 – Crișan – Tulcea 

✓ Traseul 2: Tulcea –  Canalul Litcov – Crișan – Tulcea  

Din comuna Crișan  se pot folosi traseele avizate de către ARBDD: 

✓ Traseul 9: Crișan – Lacul Roşu – Sulina – Crișan   

✓ Traseul 10: Crișan – Mila 23 – Lacul Trei Iezere – Crișan 

✓ Traseul 11: Crișan – Canalul Magearu – Sulina – Crişan  

Trasee terestre (drumeţii) 

✓ Traseul D 1: Letea (Sfiştofca) – Lacul Nebunu – Letea 

✓ Traseul D 2: Caraorman – Pădurea Caraorman 

 

Pe acest traseu turiști pot vizita Monumentul istoric/ Obeliscul de la Mila 23 și Muzeu Locii de la 

Mila 23, pot admira arhitectura satelor, pot cunoaște obiceiurile, tradițiile și datinile rușilor 

lipoveni, datorită gastronomiei, portului popular și a cântecului, toate legate de poveștile și 

legendele locului și de asemenea pot participa alături de gazde la pregătirea meselor sau a 

activităților gospodărești tradiționale.  

 

 
5 Așezarea neo-eneolitica din extravilanul comunei Maliuc, este cea mai veche așezare umană cunoscută până în 

prezent în Delta Dunării și a fost declarată monument istoric, la propunerea Direcției Județene pentru Cultură și 

Patrimoniu Național Cultural (DJCPNC) Tulcea 
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Deseori, la cina festivă organizată la pensiune, sunt  prezenți ca invitați  speciali – ansamblurile 

folclorice  locale pentru a cânta și  încânta  turiști. În acestă atmosferă sunt prezentate costumele 

tradiționale ale rusilor –lipoveni, după care urmează sedința foto.  

 

 Crișan și Mila 23, reprezintă zonele atât pentru cei care doresc să pescuiască la staționar (caras, 

crap, somn), cât și pentru cei care doresc o partidă memorabilă de pescuit la stiucă sau șalău. 

 De asemenea, turiștii sunt invitați pentru a experimenta viaţa de pescar într-o gospodărie 

tradiţională - serviciul de pescaturism, unde, împreună cu gazdele/pescarii vor  scoate peştele 

din plasele pescăreşti montate de cu seară sau de dimineaţa.Se poate admira flora, fauna, 

curiozitati se pot face excursii, diferite sporturi nautice, pescuit, precum și participarea la 

activitățile traditionale zonei. 

Astfel, o bună oportunitate de a gusta din preparatele culinare de pește pregătite de la nivel local 

și de ai cunoaște mai bine pe misterioșii rusi-lipoveni, pentru a dezlega tainele Dunării, legendele 

locului și să simtă emoția cântecelor lipovenești alături de acorduri vesele de harmoșka 

(armonica rusească) turiști și vizitatori  sunt așteptați la festinurile culinare pregătite cu multă 

grijă de către oamenii teritoriului GAL OD, ce are ca scop promovarea tradițiilor, obiceiurilor și 

a gostronomiei locale. 

Dacă vorbim de festin culinar, avem în vedere o abundență de preparate culinare unde se 

îmbină fin elementele preluate din gastronomia bucătăriei dobrogene cu elemente preluate din  

gastronomia lipovenilor, mai precis influenţa bucătăriei ruseşti.  

Vorbim aici de un amestec de religie, de cultură, de gastronomie și de peisaje care nu dă greș. 

Mâncărurile specifice sunt: borș kapustoi (borş rusesc), pahleopka (ciorbă de cartofi), lipioșchi 

(lipii), pirozhki (piroşti, piraşchii), vareniki (colţunași), blinî (clătite), psovnik (budincă de orez), 

priazhenie (gogoși umplute). 

Dar, în altă ordine de ideii, mai sunt și preparatele culinare pe care oamenii deltei le consumau în 

zi de lucru, ținând cont și de calendarul creștin, ruși – lipoveni fiind puternici ancorați în 

credința lor, păstrând cu multă sfințenie zilele de post, rugăciunea și cruce făcută chiar și atunci 

când beau apă la care se adaugă și prepatatele de post.  
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Astfel o masă tradițională pescărescă vizeză meniuri simple după rețete tradiționale vechi cum 

ar fi peștele pregătit la șașlâc (copt la flacără pe țepușă - cuvântul șașlîc este la origine turcesc -

 șıșlıq - dar s-a răspândit în Europa prin intermediul limbii ruse) prăjit la tuci sau disc, ciorba de 

peste gătită la ceaun, saramura de pește și cum este și firesc sunt servite alături de mămăliguță, 

mujdei de usturoi și stropite cu un pahar de vin bun. Au fost dintotdeauna câteva feluri de 

mâncare de peşte, dintre care cele mai utilizate erau plachia, borşul de peşte, malasolca şi 

saramura de peşte, în special biban. Procedeele de păstrare a peştelui s-au schimbat în timp, lada 

şi frigiderul fiind instrumente care i-a ajutat să nu se mai complice prea mult cu afumarea, 

sărarea etc. Pregătirea acestei mese tradiționale pescărești are în vedere anumite criterii: 

✓ Numărul ingredientelor ce intră în componența preparatului culinar este cât se poate de 

redus (peștele și ceva legume); 

✓ Tehnica de preparare este una autentică: preparatele sunt pregătite la flacără produsă doar 

de lemne, este esențial acest aspect, la fel şi intensitatea. E important ca fierberea să fie la 

foc mic și unde este folosită pirostria, plita din lut cu cuptor;  

✓ Ustensilele și vasele utilizate sunt tradiționale: ceaun, tuci, disc, frigărui realizate din 

crenguțe, dar și modul în care se servește – se consumă peștele este important (uneori cu 

mâna). 

Un popas la o astfel de masă și cunoașterea modulului despre cum pescarii își pregăteau hrana de 

zi cu zi în modul cel mai simplu, reprezintă o oportunitate de promovare a culturii acestor 

oameni ai deltei.  

Turiști sunt inviați în excursie cu bărcile cu motor  sau caiacul pe salba de lacuri dintre Crișan și 

Mila 23 (locul de origini al renumitului canotor Ivan Patzaichin), zona de delta cuprinsă între 

brașul Sulina și brațul Chilia, pe lacurile și canalele din împrejurimi: Bogdaproste - Trei Iezere - 

La Amiaza – Miazazi – Miazanoapte – Cazanele – Eracle - Mila 23 - Dunarea Veche; Canal 

Eracle, Lac Rădăcinos, Lac Treiezere, Lac Bogdaproste, Dunarea Veche (marele M). 

O altă excursie vizează următoarele obiective: Crișan - Canal Caraorman - Canalul Lung - Lac 

Obretin - Lac Obretinciuc - japsele de lângă Obretinciuc - Canal Litcov - Garla Perivolovca  - 

Lac Isac - Litcov - Canal Ceamurlia – Crișan. 



BÂRLĂDEANU-CARP VASILICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

 cu sediul în municipiul Tulcea, Strada SPITALULUI, Nr. 31, Bloc 19, Scara F, Etaj 1, Ap. 6, Judet Tulcea, Nr.inreg. ONRC 

F36/243/2021, CIF 44303111 

 
 

36 
 

Tot aici se poate vezita cea mai veche şi mai mare colonie de pelicani comuni din Delta Dunării, 

în zona de strictă protecţie Roşca-Buhaiova. 

➢ 2. traseu terestru: pornește pe drumul DJ222N - destinația fiind Chilia Veche, după 

cca 72 km. Se traversează Dunărea cu bacul din Port Bac Tulcea până la Port Bac 

Tudor Vladimirescu.  

 Drumul DJ222N traversează localitățile Patlageanca, Ceatalchioi, Plauru (Plaur), Pardina pentru 

a ajunge după trecerea Podului peste Centura Vestică a Chiliei (actualul Canal Pardina) în 

localitatea Chilia Veche. Se poate combina atât cu atutorismul cât și cu bicicleta. 

Ciclismul devine din ce în ce mai popular, mai ales în rândul turiștilor mai aventuroși, ceea ce 

promovează turismul ecologic. Acest mod de transport generează emisii zero și îmbunătățește 

starea mediului. Nu trebuie considerat, totuși, că o astfel de rută necesită în mod necesar 

construirea unei benzi pentru biciclete.  

➢ 3. traseu fluvial: pornește pe Brațul Chilia, prin următoarelor localități: Tulcea – 

Ceatalchioi – Plaur – Pardina – Chilia Veche-Periprava. 

De asemenea se pot alege traseele traseele avizate de către ARBDD:  

✓ Traseul 3: Tulcea – Canalul Stipoc – Chilia Veche – Tulcea;  

✓ Traseul 12: Chilia Veche – Canalul Sulimanca – Lacul Matiţa – Canalul Rădăcinoasele – 

Chilia Veche;  

✓ Traseul terestru D 2: Caraorman – Pădurea Caraorman.  

Chilia, are acces la bălţile interioare, unde crapul trece, în general, pe primul loc, însoţit, 

eventual, de somn şi/sau ştiucă. Mai mult, la Chilia, unde se practică mult mai intens agricultura 

şi creşterea vitelor, pe primele locuri în ierarhia alimentară locală poate să  treacă şi o brânză 

bună. Turiști pot vizita  Biserica „Sfintii Voievozi și de asemenea, Schitul Sf. Atanasie, care se 

află pe canalul Batag – grindul Stipoc, la circa 5 km de satul Chilia Veche.  

Satul Periprava  este locuit de ruși și lipoveni, aflându-se la circa 26 km de brațul Chilia, cel mai 

nordic braț al Dunării.   Între Chilia și Periprava ornitofauna este foarte bogată, aici fiind una 

dintre cele mai mari zone de cuibărit a gâștelor din toată Delta Dunării. Întâlnim uneori 

concentrări masive de cormorani mici, vindirei de seară și berze negre. 
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Periprava se află în partea de nord a grindului Letea, situat la vreo 20 km de Sulina, fiind punctul 

terminus al navigației fluviale de pasageri. La Periprava se află temutul lagăr comunist de 

examinare a deținutilor politici și o biserică de ritual vechi, care constituie și în prezent un 

adevărat punct de atracție. Din Periprava, pe uscat, se poate porni către Sulina, trecând prin 

așezarea Cardon, precum și spre localitatea Letea, în apropierea căreia se află rezervația naturală 

pădurea Letea (circa 8 km de Periprava). Pe apa se poate plecă către gârla Sulmanca, lacul 

Merhei, lacul Matița. În comuna C.A.Rosetti, o bună parte a caselor sunt acoperite cu stuf, un 

excelent izolator termic și tot din stuf sunt realizate și multe garduri, aproape în fiecare curte 

existând căte o grădiniță cu flori, ceea ce impresionează în mod plăcut turistul ajuns aici. Tot aici 

turiști pot vizita Moara de vânt și Fântânile cu cumpănă.  

 

2.4 Baza tehnico materială 

La nivelul teritoriului GAL OD, evoluția cu privire la numărul structurilor de primire turistică 

cu funcțiuni de cazare turistică6, a parcus un drum ascendent, astfel că în anul 2016 erau 

înregistrate  un număr de  9 structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, iar în 

2020 au fost înregistrate 46 de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, 

numărul acestora modificâdu-se în fiecare an prin creșteri și descreșteri până în 2020. În 

contextul turismului deltaic, creșterea locurilor de cazare în pensiunile agroturistice în perioada 

analizată s-a datorat, în mare parte, sprijinului financiar acordat prin fondurile europene 

nerambursabile PNDR 2014-2020. 

Numărul structurilor de cazare turistică cu functiuni de cazare turistică din teritoriul GAL 

reprezintă 6,9% din totalul structurilor de cazare existente la nivelul județului (316)  înregistrate 

în anul 2020.  

 
6 Sursa: insse.ro/tempo-online -TUR101C - Structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica pe tipuri de 

structuri, judete si localitati 
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Capacitatea de cazare turistică7 a tuturor tipurilor de structuri de primire din teritoriul GAL a 

înregistrat o evoluţie favorabilă  în perioada 2016-2020 (număr locuri de cazare de la 48150 la 

99595), dar raportată la totalul locurilor de cazare din județ, reprezintă un punct slab  ținând 

cont de faptul că teritoriu analizat dispune de  un patrimoniu natural și cultural bogat. 

În plus, este important de subliniat faptul că sunt două motive de subevaluare oficială a 

capacității de cazare a pensiunilor turistice rurale din teritoriu: primul este determinat de faptul 

că Institutul Național de Statistică colectează date doar de la structurile de cazare cu o 

capacitate de cazare de minim 5 locuri ceea ce, alături de nedeclararea activității turistice sau 

mascarea acesteia din diferite motive, cumulează o capacitate de cazare turistică reală cu 30-

50% mai mare decât cea oficial înregistrată. 

Sosirile 8înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2020, în valori absolute  au însumat 

13094 mii de turiști, în creștere faţă de anul 2016  când s-au înregistrat un număr 3613 mii de 

turiști.  

Înnoptările9  înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2016 au însumat 34052 mii, în 

creștere  faţă de anul 2016, dar  s-au redus cu  19,26%, în anul 2020 față de 2019, fapt explicat 

din cauza pandemiei care a afectat grav această industrie a ospitalității. 

Particularitățile turistice ale teritoriului GAL OD sunt determinate mai ales de tipurile de resurse 

și atracțiile generate de acestea. În teritoriul GAL OD, turiştii şi-au  manifestat  interesul în 

special pentru  localitățile Crișan și Mila 23, datorită amplasării acestora fix în inima Deltei 

Dunării,  cu localnici prietenoși și o prezență clară a spiritului lipovenesc. 

 Ca urmare gastronomia locală aduce un plus de valoare teritoriulu și conform informațiilor 

furnizate de către Direcţia Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Tulcea, 

la nivelul teritoriului GAL OD, au fost autorizate un număr de 9 puncte gastronomice locale. 

 
7 Sursa: insse.ro/tempo-online -TUR102C - Capacitatea de cazare turistica existenta pe tipuri de structuri de primire 

turistica, judete si localitati 

 

8 Sursa: insse.ro/tempo-online TUR104E - Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, 

pe judete si localitati 

 
9 Sursa: insse.ro/tempo-online-  TUR105E - Innoptari in structuri de primire turistica pe tipuri de structuri, judete si 

localitati 
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CAPITOLUL III 

PROMOVAREA RUTELOR TEMATICE 

 

3.1. Rolul Asociației  GAL OD  în promovarea turismului gastronomic 

Promovarea și dezvoltarea turismului gastronomic în teritoriul GAL OD  vizează identificarea și 

extinderea rutelor turistice către producători, angajarea într-o rețea bine organizată de turism 

integrat în Delta Dunării a resurselor sau produselor culinare, fie prin vizitarea fermelor, 

pensiunilor, restaurantelor, punctelor gastronomice locale, fie prin accesarea festivalurilor în care 

degustarea alimentelor în peisajul local va fi principalul motiv pentru atragerea turiștilor. 

Pe lângă acțiunile de protejare a mediului și a resurselor naturale, este de asemenea necesar ca 

bogăția și diversitatea culturală să fie protejate și valorificate. Acestea aduc oportunități 

economice industriei turismului din deltă și co-beneficii pentru pescuit, acvacultură locală și 

agricultură.  

Prin dezvoltarea și diversificarea modului de petrecere a timpului liber și a activităților de 

agrement se urmărește creșterea gradului de ocupare al spațiilor de cazare, prin determinarea 

turiștilor de a mai rămâne în zonă, datorită punerii în valoare a gastronomiei locale pe lângă 

patrimonial natural și cultural, generându-se în consecință venituri pentru populația locală. 

Datorită, Asociației GAL OD din județul Tulcea, care folosește mecanismul LEADER pentru 

atingerea obiectivelor asumate, promovarea turismului gastronomic la nivelul teritoriului 

GAL OD, prin intermediul rurei tematice propuse, urmărește: 

✓ Transmiterea valorilor gastromonice locale;  

✓ Transmiterea culturilor; 

✓ Aprofundarea identității teritoriului GAL OD; 
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✓ Conservarea patrimoniului construit și material;  

✓ Dezvoltarea unui turism durabil în Delta Dunării; 

✓ Promovarea turismului lent 

✓ Apropierea între generații; 

 

Utilizarea marketingului teritorial, ca instrument util în consolidarea și promovarea identității 

teritoriului GAL OD, contribuie la creșterea notorietății și competitivității acesteia. De aceea, 

este importantă promovarea teritoriului GAL OD ca zonă turistică și gatronomică, prin planuri de 

marketing dedicate, care să promoveze obiectivele relevante de la nivelul teritoriului și să 

identifice tipurile de turism pretabile, având totodată în vedere dezvoltarea sustenabilă a 

teritoriului.  

Identitatea joacă un rol important și în cadrul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), dat fiind 

faptul că, pe de-o parte, acestea au adesea în vedere turismul ca activitate economică și, pe de 

altă parte, că se pot dezvolta și promova, sub aceeași identitate comună  bazată pe autenticitate și 

valori. 

Identitatea şi specificul care asigură unicitatea teritoriului GAL OD, reprezentă un puternic 

instrument de marketing turistic, deoarece gastronomia este asociată cu Delta Dunării sau cu 

teritoriul GAL OD. 

 Autenticitatea preparatelor culinare locale din Delta Dunării este motiv principal în vizitarea 

acestei anumite destinaţii turistice în contextul în care nota de individualizare a fost văzută 

dintotdeauna ca fiind un element important în cadrul consumului turistic. 

Încurajarea producătorilor locali cu privire la realizarea produselor locale, a preparatelor 

culinare specifice zonei deltaice, promovarea culturii gastronomice, sprijinirea înființării 

punctelor gastronomice locale în comunele/satele din teritoriul GAL OD, promovarea punctelor 

gastromonice locale și a rutelor tematice prin dezvoltarea unor programe publice de susținere a 

micilor producători și a IMM-urilor în domeniul gastronomiei și a industriei ospitalității în 

teritoriul GAL Oamenii Deltei, reprezintă unul din obiectivele stabilite prin proiectul de 
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cooprerare „LEADER GastroTOUR finanțat prin Programul LEADER SubMasura 19.3, 

Componenta B „Implementarea activitatilor de cooperare ale GAL-urilor selectate,, 

3.2. Grupul țintă vizat - părțile interesate 

Părțile interesate au un rol important în promovare și afirmarea  rutei  tematice gastronomice, 

fapt ce se paote realiza  numai prin crearea unei interacțiuni active între  sectoarul public,  privat  

și  neguvernamental pentru a obține rezultate eficiente și durabile.  

Principale părți interesate cu rol în promovarea turismului gastronomic local  prin  înființarea  de  

puncte gastronomice, rute tematice și circuite turistice prin valorificarea produselor locale bazată 

pe lantul scurt, se pot enumera: 

1.Reprezentanți ai administrației locale:UAT Malic;UAT Crișan; UAT Chilia Veche și UAT 

C.A Rosetti. 

2.Reprezentanți ai  mediului de afaceri: 

✓ Tour operatori,  agenții de turism; 

✓ Operatori de  croazieră  pe  Dunăre; 

✓ Ghizi locali; 

✓ Hotelieri – administratori de pensiuni turistice și agroturistice. 

3 Reprezentanți ai structurilor societății civile: 

✓ Grupuri de acțiune  locală – GAL OD;  

✓ Asociații turistice, ONG: Asociația "Ivan Patzaichin - Mila 23", "Asociația de 

Management al Destinației Turistice Delta Dunări". 

4. Reprezentanți ai organizațiilor științifice și ai instituțiilor de învățământ: 

✓ Organizații  de cercetare: INCCD Tulcea, ARBDD, etc. 

✓ Universități  și Licee.  

5. Reprezentanți ai muzeelor regionale și locale, ai instituțiilor culturale: 

✓ Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. 

 

În ultimii ani, Delta Dunării a devenit o destinație atractivă pentru turismul lent sau slow 

turism, nu numai datorită tradiției privind ocupația de bază, ci și datorită numeroaselor atracții 
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turistice existente. Turismul gastronomic/culinar este un fenomen care se extinde și care se 

dezvoltă în ultimele două decenii ca produs turistic. 

Punerea în valoare a tradițiilor culinare și a turismului rural deltaic, a turismului lent sau slow 

tourism implică o serie de  eforturi atât din partea administrațiilor publice locale, cât și din 

partea sectorului  neguvernamental și a operatorilor economici. 

În acest context, au fost luate în considerare:  

✓ Inventarierea preparatelor culinare conform rețetelor specifice bucătăriei lipovenești, 

care încă se păstrează în bucătăria locală sau care pot fi revitalizate datorită 

ingredientelor locale; Identificarea de operatori economici (pensiuni turistice și  

agroturistice, puncte gastronomice locale, restaurante, organizatori de evenimente 

gastronomice) care să introducă preparatele inventariate în oferta lor; 

✓ Organizarea de evenimente cu specific gastronomic, care valorifică atât peisajul 

deltaic, cât și patrimoniul imaterial al zonei. Organizarea de competiții gastronomice, 

între producătorii locali din  teritoriul ce vizează proiectul  LEADER  GastroTOUR.   

✓ Identificarea de modele de bună practică și replicarea lor pe întreg teritoriu ce vizează 

proiectul  LEADER GastroTOUR finanțat prin Programul LEADER  SubMasura 19.3, 

Componenta B „Implementarea activitatilor de cooperare ale GAL-urilor selectate,, 

 

3.3. Instrumente și modalități de promovare  

Publicitate vizează promovarea rutei tematice prin definirea principalelor mijloace de publicitate. 

Ținâd cont de faptul că ne aflăm în  era digitalizării și a comunicării online, turismul este în mare 

parte promovat dar,  totodată  și  influențat  de  motoarele  de  căutare  online. 

✓ Pulicitate prin internet  

Se are în vedere crearea unui website, ce are potențialul de a contribui la popularizarea rutelor 

gastronomice. Dezvoltarea unor caracteristici inovatoare ale websitului, cum ar fi funcțiile de 

geolocație sau hărțile rutelor gastronomice și calendar, turiștii/vizitatorii pot descoperi, de 

asemenea, evenimente importante disponibile în teritoriul vizat de proiect LEADER Gastro  

TOUR , sau alte informații interesante, atracții de vizitat, trasee alternative, lucruri de făcut sau  
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locuri de cazare, odihnă și locuri pentru servit masa. În acest sens, utilizatorii își pot planifica 

traseul în funcție de gusturile sau evenimentele lor personale. 

Un alt aspect de care trebuie să se țină cont, în utilizarea sitului, se referă la importanța 

poziționării legăturilor text publicitare în motoarele globale de căutare pe Internet, rețelele locale 

rețelele / mediile sociale, ar trebui să fie realizată prin adresa web a rutei tematice.  

Pentru a forma o atitudine pozitivă față de site-ul web creat, este necesar să se efectueze 

actualizarea feed-beeckurilor și actualizarea informațiilor. 

✓ Materiale publicitare tipărite ( ghiduri/broșuri) 

Elaborarea de materiale tipărite destinate turiștilor locali, turiștilor de croazieră, turiștilor ce 

utilizează bicicleta, etc., care vizează indeplinirea intereselor și necesităților lor prin furnizarea 

de informații legate de rutele tematice. 

 O atenție deosebită trebui acordată dezvoltări de texte, cel puțin într-o limbă de circulație 

internaționață, nu numai pentru a depăși limita limbii, ci și pentru a sublinia respectul pentru 

turiștii respectivi. Publicarea unui astfel de ghid/broșură, care să răspundă nevoilor părților  

interesate poate fi un succes garantat pentru promovarea rutei tematice propuse. 

✓ Realizarea unui Catalog de produse LEADER GastroTOUR, ca material comun, în 

format electronic (după caz și tipărit), ce va promova cu prioritate categoriile de produse 

comercializate de parteneriate/cooperative/grupuri de producători prin lanțurile scurte din toate 

GAL-urile partenere. 

3.4. Instrumente de comunicare 

Comunicarea este planificată să fie realizată prin două tipuri principale de canale de comunicare: 

informare și distribuție. 

a) Canale de comunicare informațională 

✓ On-line este cel mai eficient canal de comunicare atât în planificarea vizitelor cât și 

individuale, cu sau fără asistența unui tour operator / agent de turism, precum și în 

alegerea unei destinații turistice.  
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✓ Pagina  web  dezvoltată  în  cadrul  proiectului  ar  trebui utilizate în mod regulat ca un 

canal eficient de comunicare prin menținerea unor informații actualizate privind 

dezvoltarea siturilor, despre evenimentele viitoare din calendarul cultural comun etc.  

Este necesar ca site-ul creat în cadrul proiectului să fie inclus în portalurile de internet pentru 

turism, care vor asigura promovarea rutei tematice. 

Informarea prin intermediul site-ului web este complementară celei pe canalele de social media, 

care cuprind: Twitter, Facebook, YouTube precum și Bloguri de călătorie care au un impact din 

ce în ce mai mare asupraconsumului de servicii turistice. 

b) Canale de comunicare de distribuire 

✓ Operatorii de turism, agențiile de turism, au o influență puternică pe piața turistică, 

astfel că interesul operatorilor de turism vizează extinderea posibilităților de a crea pachete 

competitive  oferind atât informații privind resursele și serviciile individuale, cât și promovarea 

teritoriului vizat de proiect. 

✓ Centrele de informare turistică 

Centrele de informare turistică din teritoriul vizat de proiect au și funcția de servicii de  

informare  pentru  turiști.  Este  important să se stabilească un parteneriat cu aceștia pentru a 

genera beneficii pe  termen  lung  atât  din  punct  de  vedere  al  imaginii   rutei tematice (printr-

o  promovare comună care să asigure coerența valorilor care definesc imaginea), cât și  în 

explorarea satisfacției turiștilor. Rutele tematice, identificate vor fi puse gratuit la dispoziție 

centrelor locale de informare turistică și operatorilor locali de turism pentru a-și putea diversifica 

oferta de servicii turistice, contribuind în acest fel la susținerea producătorilor locali și la 

dezvoltarea turistică a teritoriilor GAL 

Pentru  a  realiza  o  campanie  de  comunicare  eficientă  este  importantă  furnizarea cu 

informații despre ruta propusă pentru a atrage turiști. Este necesar informații  despre rută și  

obiectele  să  fie  furnizate  reprezentanților  mediului  de  afaceri,  operatorilor  de  turism,  

organizațiilor  neguvernamentale,  pentru  a  fi  folosite  în  activitatea lor.  
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CONCLUZII 

 

Catalogat ca fiind unul dintre sectoarele economice cu cea mai rapidă creștere în lume, turismul 

este din ce în ce mai recunoscut ca un factor vital pentru crearea locurilor de muncă și a 

bunăstării, protecția mediului, conservarea culturală și reducerea sărăciei. 

Dezvoltarea  turistică a teritoriului GAL OD se bazează pe două elemente fundamentale aflate 

într-o strânsă dependență: patrimoniul resurselor locale care poate genera dezvoltare și 

comunitatea locală care reprezintă factorul de acțiune și consum, aceasta fiind beneficiarul 

principal al dezvoltării. 

Turismul gastromonic, reprezintă pentru teritoriul GAL OD o resursă deosebit de valoroasă, 

datorită  existenței preparatelor culinare tradiționale, complementare cu elemente de cultură, cu 

arhitectură adecvată și cu decorațiuni interioare și exterioare  specifice.  

 A fost propusă ruta  ,,Pescari Prin Traseul Pescarilor’’ deoarece corespunde unor realități ale 

teritoriului GAL OD, avândla bază următoarelor argumente: 

✓ Oferta turistică a teritoriului GAL OD reprezintă un  factor de bază, pentru deoarece 

înglobează elemente de cultură, tradiţii şi gastronomie prin existența unui patrimoniu 

natural și antropic unic, spiritual şi gastronomic specific zone;. 

✓ Existenţa unor produse locale specifice zonei; 

✓ Gastronomia locală, reprezintă una din motivaţiele de bază în alegerea destinaţiei; 

✓ Prin teritoriul GAL OD trec principalele trasee turistice, datorită cărora se realizează 

legătura cu alte zone turistice din împrejurimi.    
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Potențialul rutei tematice propuse este format din următoarele elemente interdependente: 

autenticitate, atractivitate și oportunitate pentru mai multe experiențe. 

În teritoriul GAL OD, specificul gastronomic este de tipul pescăresc, iar diversitatea etnică este 

oportună dezvoltării programelor turistice cu profil gastronomic 

Principalele preparate culinare identificate în teritoriu și preferate de turiști sunt: Borșul 

pescăresc, Storceagul; Pește prăjit (dat prin faină de mălai) cu  mujdei și mămăliguță; 

Plachia; Saramura de crap, de somn sau din diferite specii de pești; Marasolca (pește sărat, 

fiert cu cartofi și mujdei); Marinată din diferite specii de pește; Ciorbă din perișoare de pește; 

Raci umpluți; Raci fierți; Stiucă umplută; Salata de icre; Salata de scrumbie; Pește afumat – 

în special scrumbie; Chifteluțe din pește; Scrumbie la grătar; Crap la proțap; Crap pe varză; 

Cartofi țărănești cu pește la cuptor; Sărmăluțele din pește; Borş rusesc; Șalău cu maioneză; 

Puișori de baltă; Crochete; Piftie de pește; Ciulini fierți; Plăcinta cu brânză (foi făcute cu 

untură),placintă cu  dovleac, mere, gutui, etc.  Și toate aceste preparate culinare specifice zonei, 

vin la pachet cu legendele locurilor, poveștile de viaţa  ale oamenilor din satele deltei, istoria 

acestora, precum și cântecele și dansurile etniilor. 

Tematica rutei vizează: Obiceiurile, tradițiile și modul de viață; Cultură; Gastronomie; 

Educație; Aventură, Pelerinaj; 

Ruta ,,Pescari Prin Traseul Pescarilor’’ pornește de la poarta de intare în Delta Dunării - 

orașul Tulcea și se poate desfășura pe  trei trasee, fiecare dintre acestea având ca scop 

promovarea teritoriului din punct de vedere turistic și gastronomic :   

1. traseu fluvial pe Brațul Sulina: pornește din cel mai vestic punct al teritoriului GAL, din 

comuna Maliuc, spre Mila 23  și Crișan; 

2. traseu terestru: pornește pe drumul DJ222N - destinația fiind Chilia Veche, după cca 72 

km. Se traversează Dunărea cu bacul din Port Bac Tulcea până la Port Bac Tudor –

Vladimirescu; 

3. traseu fluvial: pornește pe Brațul Chilia, prin următoarelor localități: Tulcea – Ceatalchioi 

– Plaur – Pardina – Chilia Veche-Periprava. 
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Pentru fiecare dintre cele trei traseele menționate pot fi realizate pachete turistice specifice, în 

care tradițiile şi obiceiurile, să fie însoțite de preparate culinare în stil lipovenesc, dobrogean sau 

pescăresc, pentru a promova cultura tradițională locală. 

Dezvoltarea punctelor gastronomice locale pentru a gustarea preparatele culinare locale și  pentru 

a participa și demonstrații  privind  arta culinară, împreună cu resursele culturale vor contribui la 

dezvoltarea  turistică a teritoriului GAL OD. 

Părțile interesate - grupul țintă, cu rol în promovarea turismului gastronomic local  prin  

înființarea  de  puncte gastronomice, rute tematice și circuite turistice prin valorificarea 

produselor locale bazată pe lanțul scurt, au fost indentificate: Reprezentanți ai administrației 

locale; Reprezentanți ai  mediului de afaceri; Reprezentanți ai structurilor societății civile; 

Reprezentanți ai organizațiilor științifice și ai instituțiilor de învățământ; Reprezentanți ai 

muzeelor regionale și locale, ai instituțiilor culturale. 

 

Promovarea și dezvoltarea turismului gastronomic în teritoriul GAL OD se poate realiza prin 

inființarea de puncte gastronomice locale și totodată promovarea rutei tematice propuse 

,,Pescari prin traseul pescarilor,, contribuie la valorificarea produselor locale bazată pe lanțul 

scurt. 

Pentru promovarea rutei tematice se propune crearea unui web site, realizarea unei hărți ce 

vizează ruta gastromonică, editarea unor materiele publicitate – ghid /broșură, realizarea unui 

catalog cu preparatele culinare specifice teritoriului GAL OD,precum și colaborarea cu 

centrele de informare turistică și cu operatorii din domeniul turismului. 

O gestionare eficientă a resurselor turistice, naturale și culturale integrate într-un  astfel de rută 

gastronomică, ar putea fi soluția pentru dezvoltarea socio-economică sustenabilă a teritoriului 

GAL OD. 

Valorificarea optimă a resurselor turistice, agricole și a produselor locale prin gastronomie va 

conduce la creșterea nivelului de trai al locuitorilor, protejarea și conservarea mediului deltaic 
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și dezvoltarea socio-economică a teritoriului GAL OD, bazată pe principii ecologice-

sustenabile. 
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ANEXA  NR. 1 – SAVOARE ȘI GUST  DIN TERITORIUL GAL OAMENII DELTEI 
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Platou pescăresc - Mila 23  
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.  

Sararmură de știucă – Mila 23 
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Platou pescăresc (piesa de rezistență este știuca umplută) – Mila 23 
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Marasolcă – Mila 23 
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Platou pescăresc – Mila 23 
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Chiftele de pește în sos de roșii cu mămăliguță, marinată de crap cu ardei copți –Mila 23 
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Caras prăjit în făină de mălai –Mila 23 
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Caras prăjit în făină de grâu cu mămăliguță și mujdei –Mila 23 
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Raci puși la fiet în ceaun – Mila 23 
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Plachie de crap – Mila 23 

 

Plăcintă cu gutui- Mila 23 
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Salată de scrumbie – Mila 23 

 

Rasol din știucă –Mila 23 
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Storceag din somn- Mila 23 

 

Ciorbă de pește  - Mila 23 
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Stiucă prăjită pe pat de orez – Mila 23 

 Storceag – Mila 23 
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Platou pescăresc ( scrumbie afumată, scrumbie marinată, chifteluțe, icre, raci fierți) –Mila 23 
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Raci fierți la ceaun - Mila 23 
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Marasolcă din știucă - Letea 

 

Plăcintă cu brânză de vaci (foi făcute cu untură)- Letea 
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Un colț din camara unei gospădării țărănești - Letea 

 

Un colț din camara unei gospădării țărănești - Letea 

 



BÂRLĂDEANU-CARP VASILICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ 

 cu sediul în municipiul Tulcea, Strada SPITALULUI, Nr. 31, Bloc 19, Scara F, Etaj 1, Ap. 6, Judet Tulcea, Nr.inreg. ONRC 

F36/243/2021, CIF 44303111 

 
 

67 
 

                                       

Ciorbă pescărească- Maliuc 

 

Un colț din camara unei gospădării țărănești - Maliuc 
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             Marinată de  scrumbie de Dunăre- Maliuc 

 

             Scrumbie de Dunăre afumată ( pusă la păstrat în vid) – Maliuc 
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Ciorbă pescărească – Chilia Veche 

 

Proțap de crap – Chilia Veche 
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Meniu simplu(storceg, crap prajit cu mamaliguță și mujdei, biscuiți de casă) – Chilia Veche 
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Ciorbă de pește servită tradițional - Chilia Veche 
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Saramură de crap – Chilia Veche 
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Pește cu legume la cuptor – Mila 23 
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Raci umpluți – Mila 23 
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ANEXA NR 2 – VIATA CULTURALĂ ȘI OCUPAȚIA DE BAZĂ ÎN TERITORIUL GAL 

OAMENII DELTEI 

 

Corul Rusalka – Mila 23 

 

Membrele grupului Rusalka – Mila 23 
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Membrele grupuli Rusalka- Mila 23 

  

Grupul Rusalka – Mila 23 
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Grupul Rusalka – Mila 23 

 

Grupul Rusalka – Mila 23 
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Grupul Rusalka – Mila 23 

 

Grupul Sinicika – Mila 23 
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,,Bibaniada de fete,, – Mila 23 

  

,,Bibaniada de fete,, – Mila 23 
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Pescari descurcând setca - Mila 23 

 

Pescar - Mila 23 
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Setca plină cu pește – mila 23 

 

Știucă și caras – Mila 23 
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Cuptor țărănesc –Mila 23 


