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-  D-le director, chiar dacă prohibiţia pentru zona Sfântu Gheorghe se întinde până la sfârşitul lui 

iulie, v-aş ruga să ne spuneţi cum merge pescuitul în sezon?  

-  În ultimii 5 ani producţia de peşte a scăzut foarte mult, de la 20-30 tone/an la 4 tone. Explicaţia 

ar fi că A.R.B.D.D. a introdus acele zone protejate, respectiv meleaua Sfântu. Şi apoi, perioada de 

prohibiţie impusă, 1 aprilie–3 iulie şi 15 februarie–15 mai la sturioni, în zona litorală, aceasta din urmă 

ne-a dat producţia peste cap. Dacă s-ar decala măcar cu o lună perioada de prohibiţie, adică 15 aprilie, 

activitatea noastră s-ar putea revigora.  

-  Dv. puneţi la îndoială competenţa specialiştilor A.R.B.D.D. în sensul că studiile pe baza cărora 

se fixează prohibiţia nu sunt fundamentate ştiinţific? 

-  A.R.B.D.D. lucrează pe baza unor aşa-zise studii, nu neg competenţa specialiştilor. Sunt ţări 

care fac studii zeci de ani şi încă mai lucrează la ele. Or la noi în câţiva ani poţi să afirmi că eşti pus la 

punct cu aceste studii şi că o specie sau alta trebuie strict protejată fiindcă este regresivă ca specie? 

Durerea mare este că aceste cantităţi nu se înregistrează, deci apare un minus de producţie, minus care 

duce la statistici eronate privind specia respectivă. Am în vedere şi braconajul. Numai astfel s-ar putea 

aprecia obiectiv fenomenul care se produce în zonă: înregistrând tot. Dacă la mare anul trecut producţia 

ne-a dat satisfacţie (200 tone), la perioadă stăm prost: abia o tonă faţă de 60-70 tone în aceeaşi perioadă 

de anul trecut. De ce? Probabil de vină să fie migrarea peştelui, curenţii datorită digurilor făcute la 

Constanţa şi Sulina, dispariţia zonelor tradiţionale de hrănire s.a. 

-  Câştigă suficient pescarul de la Piscicola cât să nu mai fie tentat să sustragă? 

-  Am dat dispoziţie să nu se taie nici un peşte decât la cherhana în prezenţa mea sau a şefului de 

cherhana. Anul acesta am negociat nişte 

preţuri de pescar foarte bune la sturioni, 

la icre negre şi la scrumbie. De pildă, 

anul trecut preţul pescar la scrumbie era 

370 lei/kg, anul acesta este 420 lei, la 

sturioni de la 1.500 lei la 2.500 lei/kg, iar 

la icre negre de la 12.500 – 13.000 lei am 

stabilit un procent: le dăm 35% din preţul 

de livrare al icrelor (morun cal.I 236.000 

lei/kg, cal.II 177.000 lei, cal.III  76.700 

lei, ca să dau un exemplu). 

-  De regulă în piscicultura 

tulceană nu se investeşte. Dv. la Sfântu 

Gheorghe investiţi câtuşi de puţin? 

-  Suntem prea mici ca să putem 

investi. Este tocmai raţiunea pentru care 

manageriatul a fost preluat de S.C. 

Ecodelta. Să ne ajute în dezvoltare. În 

şase luni prin Ecodelta s-a revigorat 



puţin activitatea faţă de ultimii 4 ani când s-au perindat 4 directori. Am de gând ca această corabie care 

este Piscicola Sfântu Gheorghe măcar s-o pun pe linia de plutire într-un an, să-i pun două catarge, o 

pânză şi să-i dau o direcţie.  

ADĂMIŢĂ, NICOLAE. Vreau să pun această corabie pe linia de plutire, să-i pun două 

catarge, o pânză şi să-i dau o direcţie - interviu cu ing. Grigore Butîlchin, director executiv al 

Piscicolei Sfântu Gheorghe. În Acum, Nr. 4, 21 iunie 1995, p.5 

 

 

 

 

Începute în februarie 1995, lucrările 

de alimentare cu energie electrică a surselor 

de apă pentru localitatea Sf. Gheorghe au 

ajuns în punctul terminus. Lucrarea a 

necesitat investiţii în valoare de 142 milioane 

lei şi s-a executat exclusiv din fondurile S.C. 

ELCO S.A. care urmează să-şi încaseze banii 

pe devize de la Consiliul Judeţean.  

 “Am terminat lucrările săptămâna 

trecută şi acum urmează ultima fază, şi 

anume racordarea la reţeaua de înaltă 

tensiune. Noi ne-am terminat treaba, acum 

urmând ca RAGCL-ul – beneficiarul lucrării 

– să-şi facă partea ei. Din păcate, n-am 

primit încă banii de la Consiliul Judeţean… E 

vorba de vreo 142 milioane lei” – ne-a 

declarat dl Bobocea Angelin, directorul 

tehnic al S.C. ELCO S.A. 

 Dl. Mocanu Adrian, directorul Agenţiei Locale de Gospodărire Comunală, ne-a declarat: “Uzina 

de apă de la Sf. Gheorghe este terminată şi urmează ca la mijlocul lunii august să punem în funcţiune 

întreg sistemul. Până atunci vom face recepţia uzinei şi, bineînţeles, unele probe de porţiuni. În legătură 

cu plata devizelor către S.C. Elco S.A., ce pot să vă spun? Până acum s-au trimis nişte bani, aproximativ 

59 de milioane lei, iar restul vor veni pe parcurs…” 

 Până acum localitatea Sfântu Gheorghe era alimentată cu apă potabilă prin intermediul unui 

grup electrogen şi, bineînţeles, de la puţurile săpate de localnici. Necesarul de apă era însă cu mult mai 

mare. Astfel, prin intrarea în funcţiune a acestei uzine de apă potabilă, unul dintre of-urile celor din zonă 

au fost rezolvate. 

DRĂNICEANU, DAN. Locuitorii din Sfântu Gheorghe vor avea apă potabilă curentă. În 

Acum, Nr. 29, 20 iulie 1995, p.2 

 

 

 

 

 Duminică, la ora 12, la Sfântu Gheorghe debutează tradiţionala sărbătoare a pescarilor. 

Tradiţională prin vechime, pentru că istoria post-revoluţionară a Tulcei a uitat de acest eveniment. 

Singură S.C. “Ecodelta” a ţinut minte că măcar o dată pe an trudnicia pescarilor trebuie cinstită. 

Dovadă şi sărbătoarea din acest an, la care sunt aşteptaţi specialişti în pescuit şi piscicultură din 

societăţile comerciale de profil cu capital de stat, reprezentanţi ai A.R.B.D.D. ş.a. 

Mâine, la Sf. Gheorghe, Ziua Pescarului. În Acum, Nr. 88, 30 septembrie – 1 octombrie 1995, 

p.1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie realizată de bibliotecar Cernamoriț Paula-Grațiela 

 


