
2010 
 

 

Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Obiectiv” - 2010 

 

 

Concesionarul din mijlocul miniportului Sfântu Gheorghe a renunțat la contract. Doru Cladiade a 

depus la Primăria Sfântu Gheorghe un document legalizat prin care renunță necondiționat la concesiunea de 

pe malul brațului Sfântu Gheorghe.  

  

Telenovela PDL-istă cu miniportul de la Sfântu 

Gheorghe, continuă cu un alt episod în care personajele 

principale își dau obolul și prinosul iubirii de patrie 

chiar pe mal. Iată, pe scurt, derularea evenimentelor: 

septembrie 2009, ministrul Elena Udrea inaugurează 

începerea lucrărilor de execuție la miniportul Sfântu 

Gheorghe; proiectul de investiții, în valoare de j’de 

milioane aparține consiliului Județean și este cofinanțat 

de ministerul Elenei din Land of Choice; după ce au 

început lucrările constructorul Deltacons se lovește cu 

bazinul (al doilea din proiect) de malul unui 

concesionar PDL, 

Doru Cladiade; 

primarul de 

Sfântu Gheorghe, 

Valeriu Sidorencu face gât la Consiliul Județean că banul public nu 

trebuie investit ca să profite concesionarul, și familia și partidul lui; 

într-un final, după o fandare adâncă, dar inutilă a eminenței cenușii 

(personaj scrupulos, abia intuit), concesionarul se decide să renunțe la 

mal, evident, pentru binele și prosperitatea comunității 

             Ieri, la sediul Primăriei Sfântu Gheorghe, Doru Cladiade a 

depus un document legalizat la notar în care declară că renunță 

necondiționat la contractul de concesionare nr. 1590/23.08.2005, care 

vizează exact cei 100 de metri din malul Brațului cu același nume ca 

viitorul port.  

 

 Conform declarației primarului Valeriu Sidorencu, procedura 

legală presupune încă o adresă de înștiințare către Consiliul Județean, 

cum că omul și-a legat nojițele de partid și a plecat mai în adânc, spre 

sat. Acu’ mai urmează să se discute cum și unde se umblă la proiect, 

dacă ne costă și când vin navele de croazieră. 
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Doi pescari din Sfântu Gheorghe şi primarul comunei din Delta Dunării au vizitat de curând o 

comunitate de pescari din Norvegia scopul fiind preluarea modelului de pescuit de somon şi, pe termen lung, 

exploatarea resurselor de sturioni din Deltă după acest model.  

 Una dintre concluziile schimbului de experienţă a fost că problemele cu care se confruntă cele două 

comunităţi sunt similare: proprietarii crescătoriilor artificiale de sturioni sau somoni şi specialiştii care au 

cerut interzicerea pescuitului pe o perioadă de timp sunt duşmanii pescarilor din cele două zone, una dintre 

soluţii fiind ca asociaţiile de pescari să pună bazele propriilor crescătorii.  

„Şi pescarii norvegieni au trecut, sau trec, prin acelaşi fenomen ca şi noi: pescuitul somonilor în apele 

naturale a fost restricţionat, iar cei care deţin crescătoriile artificiale de somon, dar şi specialiştii, sunt văzuţi 

ca şi duşmani ai pescarilor. Se pare că şi în Norvegia au aceleaşi probleme ca şi în Delta Dunării unde 

comunitatea de pescari de sturioni simte foarte acut această problemă. 

 Aceasta pentru că specialiştii au constatat printr-un mod pe care pescarii îl consideră abuziv, că nu 

mai există sturioni, şi pescarii cred că aceşti crescători de sturioni ar fi în legătură cu specialiştii. „Este un 

cerc vicios”, a declarat primarul Valentin Sidorencu. Acesta a mai spus că, una dintre soluţii este ca 

asociaţiile de pescari să-şi creeze propriile amenajări piscicole, cu sprijinul Guvernului norvegian. 

 „Acum se caută soluţii. Vrem ca localitatea Sfântu Gheorghe să se înfrăţească cu un sat pescăresc din 

Norvegia, de lângă Trondheim, şi am merge pe ideea de a finanţa o crescătorie de sturioni la Sfântu 

Gheorghe care să aparţină asociaţiei de pescari de aici, astfel încât să pescuiască în mediul natural, dar să 

completeze şi capturile. În Norvegia s-au creat crescătorii artificiale de somoni”, a mai spus primarul 

localităţii Sfântu Gheorghe.  

 

Sat norvegian în Sfântu Gheorghe 

 O altă idee care ar putea fi pusă în practică în curând este ca la Sfântu Gheorghe să se creeze un 

cartier norvegian al pescarilor de lângă Trondheim, unde scandinavii să nu fie doar turişti, ci şi proprietari.  



 „Această chestiune este în formă de proiect şi vom 

vedea cum ar fi cel mai bine, însă sigur va demara anul 

acesta. Avantajul lor ar fi că le-am putea pune la 

dispoziţie investitorilor norvegieni anumite terenuri pe 

care să îşi construiască locuinţe, astfel încât la Sfântu 

Gheorghe să se realizeze un cartier norvegian, în 

contrapartidă cu interesul nostru de a face ceva aici. Am 

discutat despre această posibilitate cu reprezentanţii 

primăriei de acolo şi au fost foarte încântaţi de 

propunerea noastră”, a afirmat primarul Sidorencu.  

 Propunerea acestui schimb de experienţă a venit 

în luna martie a acestui an, când cercetătorul norvegian 

Oddmund Otterstad, din cadrul Universităţii Tehnice 

Trondheim, a participat la o reuniune găzduită de 

Institutul Naţional Delta Dunării. Acesta a prezentat 

modul în care se realizează pescuitul somonilor sălbatici, 

declarând atunci că ceea ce acum se petrece în Delta 

Dunării, se întâmpla în Norvegia în anii ’70.  

 Vizita pescarilor din Deltă este înscrisă în 

proiectul BestCombat, Belunga Sturgeon COMunity 

Based Tourism, finanţat de Programul de Cooperare al 

Norvegiei cu Bulgaria şi România şi cofinanţat de 

Ministerul Mediului din România, valoarea totală a 

acestuia fiind de peste 1 milion de euro, Regatul Norvegiei acordând o finanţare de 85% din această sumă.  
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În perioada 16-26 iunie, va avea loc la Sfântu Gheorghe – Delta Dunării, lansarea 

proiectului „Naturally I’m Nature”, proiect finanţat de Comisia Europeană prin programul 

„Tineret în Acţiune” şi implementat de Asociaţia Space Sheep. 

 Evenimentul va reuni 26 de participanţi din Spania, Bulgaria, Turcia şi România. 

Potrivit comunicatului Asociaţiei, „Naturally I’m Nature vrea să reamintească oamenilor 

despre legătura lor pierdută cu natura. Ne propunem să ridicăm gradul de conştientizare 

asupra acestei probleme globale şi să încurajăm tinerii din diferite culturi să acţioneze, 

aducând o contribuţie pozitivă în comunităţile din care fac parte”. 

 Activităţile se vor desfăşura în natură şi vor cuprinde ateliere artistice: teatru, muzică, 

expresie corporală, arte plastice, multimedia, jocuri de căutare şi orientare în natură, iar 

tinerii vor fi implicaţi în realizarea unui spectacol care va avea ca temă legătura om-natură. 

Acest spectacol va fi prezentat în cadrul comunităţii din Sfântu Gheorghe pe data de 25 iunie. 

De asemenea, va fi organizat un flash-mob cu mesaj ecologic în Bucureşti pe data de 26 iunie.  

 Alte rezultate ale activităţilor vor fi realizarea unei expoziţii foto şi a unui scurt film 

realizate în cadrul atelierului de multimedia şi având ca temă principală natura. De 

asemenea, vor fi tipărite broşuri cu basme şi legende din Spania, Turcia, Portugalia şi 

România care vor fi împărţite gratuit unei comunităţi de copii dezavantajaţi social de la Valea 

Plopului, judeţul Prahova.   

GAVRILĂ, FLORENŢA. „Naturally I’m nature”, evenimente de mediu la Sfântu 
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Autorităţile locale din Sfântu Gheorghe, Delta Dunării, intenţionează să reconstruiască vechiul far 

turcesc de pe insula Sahalin – Zătoane, acesta urmând să fie un obiectiv turistic important pentru zonă.  

 Primarul Valentin Sidorencu a declarat ieri că „farul turcesc este un obiectiv al comunităţii şi intenţia 

noastră este să le arătăm turiştilor care vin aici ceva deosebit. Se află într-o zonă limitrofă insulei Sahalin – 



Zătoane care este de obicei vizitată de turişti, însă deocamdată nu se poate 

face nimic având în vedere că este într-o zonă aflată în Patrimoniul 

Administraţiei rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Am discutat cu cei de la 

ARBDD pentru încheierea unui parteneriat şi avem acordul lor de 

principiu”. 

 Intenţia autorităţilor este ca acolo să se realizeze un muzeu al 

pescarului, această locaţie urmând să fie exploatată turistic.  

GAVRILĂ, FLORENŢA. Vechiul far turcesc din Sahalin – 

Zătoane ar putea fi reconstruit. În Obiectiv, An IX, Nr.2658, 17 iunie 

2010, p.26 

 

 

 

 

 

Spre deosebire de autorităţile din Sulina, care încearcă de mai 

bine de 10 ani să transforme zona plajei în staţiune turistică, cele din 

Sfântu Gheorghe susţin că plaja lor trebuie să rămână nealterată de 

civilizaţie, astfel încât „să atragă prin simplitate”. 

 Primarul comunei din Delta Dunării a spus că „nu vrem ca în 

zona plajei să se realizeze construcţii, aşa cum se întâmplă la Sulina, şi 

tocmai acesta va fi lucrul pe care noi vrem să-l promovăm. Ne dorim ca 

zona să rămână naturală, dar vom încerca să realizăm toalete şi duşuri, 

dar nu pe plajă”, a spus Valentin Sidorencu.  

 În ceea ce priveşte turiştii care vin la Sfântu Gheorghe, edilul-şef 

susţine că există două tipuri de vizitatori, unii interesaţi exclusiv de 

evenimentele organizate de Fundaţia „Anonimul” şi care se cazează fie în 

camping, fie în Green Village, alţii însă vin aici pentru Deltă sau pentru 

sat şi se cazează în casele localnicilor.  

 „Segmentul de turişti care vin la ”Anonimul” nu afectează 

segmentul de turişti care vin la pensiunile sau la casele celor din sat, şi 

invers. Sunt cu totul alţi turişti. Ne aşteptăm ca în perioada care urmează 

să fie un aflux mai mare de turişti, având în vedere rezervările de până 

acum”, spune primarul comunei Sfântu Gheorghe.  

GAVRILĂ, FLORENŢA. Primarul Sidorencu spune că: „Plaja 
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Drumul din satul Sfântu Gheorghe până la plaja Mării 

Negre este inundat din cauza cotelor ridicate ale Dunării. 

Această situaţie nu este o noutate pentru localnici, inundarea 

acestui drum având loc în fiecare an în care Dunărea ajunge la 

un nivel ridicat. Vasile G., locuitor al satului Sfântu Gheorghe, 

declară: “Nu ai ce să-i faci. Înainte de 1989 era chiar şi mai 

rău. Acum, asta e. Aşa e drumul de anul trecut!” 

Turiştii aflaţi acum în Sfântu sunt obligaţi să parcurgă 

pe jos drumul până la plajă, microbuzul care efectuase curse 

între sat şi plajă fiind suspendat din cauza stării drumului.  

De asemenea, din cauza cotelor Dunării, traseul Natura 

Trail, inaugurat în urmă cu un an, este impracticabil. 

HILLERIN, PATRICK ANDRE. Dunărea taie 

legăturile dintre Sfântu Gheorghe şi plajă. În Obiectiv, An IX, 
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 În această săptămână, vineri şi 

sâmbătă, vor avea loc la Sfântu Gheorghe, 

Delta Dunării, o serie de recitaluri de 

muzică folk, la evenimente fiind invitaţi să 

participe Jul Baldovin şi tulceanul Mircea 

Iordache.  

 Mircea Iordache este promotorul 

celor două festivaluri de folk din judeţul 

Tulcea, „Europolis” de la Sulina şi 

„Tulcea Folk Festival” şi are numeroase 

distincţii obţinute la festivaluri de folk din 

ţară. A doua reprezentaţie din această 

vară a folkistului va avea loc la Sulina, în 

cadrul Festivalului judeţean de Folk 

„Europolis” ce se va desfăşura în 

perioada 13-14 august.  

 Alături de Jul Baldovin şi Mircea Iordache, se vor mai afla în recital grupul ieşean „Nu acum”, 

Walter Ghicolescu şi Eugen Avram. 
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O delegaţie olandeză a fost prezentă ieri la Tulcea, scopul vizitei fiind anunţarea demarării 

proiectului Western Black Sea Coast Project – WeBSeaCo (Proiectul Coastei de vest a Mării Negre).  

Astfel, în perioada octombrie 2010 – 2016, în zona de coastă a mării Negre urmează să fie realizate o 

serie de lucrări de îmbunătăţire a calităţii apei, 

reabilitarea oraşelor situate pe ţărm şi dezvoltarea zonelor 

de agrement turistic din această zonă, investiţii ce vor fi 

finanţate de Comisia Europeană. În România, sunt incluse 

în acest proiect localităţile Sfântu Gheorghe, Sulina, 

Mangalia. În prima fază, vor fi identificate sursele de 

poluare şi metodele de stopare a poluării, vor fi elaborate 

studii de fezabilitate şi se vor înainta propunerile de 

finanţare. Pentru Sulina se are în vedere reabilitarea pe 

mai multe fronturi: cultural, infrastructură, pescuitul de 

coastă, ecoturismul şi energie regenerabilă. Faza de 

execuţie este prevăzută pentru perioada 2014-2020, iar 

investiţia va ajunge la câteva zeci de milioane de euro. 

Partenerii din România ai acestui proiect sunt: Direcţia 

Apelor Dobrogea – Litoral, Administraţia Naţională Apele 

Române, Administraţia Naţională pentru Turism, Garda 

Naţională de Mediu, Primăriile Sulina şi Mangalia, 

Consiliile Judeţene Tulcea şi Constanţa, Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. 
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