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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 1974 

 

În lunile de iarnă, colectivul 

Secției piscicole Sf. Gheorghe a 

pregătit temeinic uneltele pentru 

pescuitul sturionilor. Folosind timpul 

prielnic, pescarii acestei secții au 

trecut, recent, la instalarea carmacelor 

în calea migrației acestui valoros pește, 

la punctul numit Milea. 

Efectuînd controlul celor 2 000 

perimetri carmace instalate din prima 

zi, ei au capturat și predat la cherhana 

5 exemplare de morun în greutate 

totală de 300 kg. 

De la tovarășa Axinia Dumitriu, 

șefa secției piscicole, aflăm că brigăzile 

de carmace nr. 1, 5 și 7 conduse de 

comuniștii Alexe T. Alexe, Grigore 

Hordei și Serghei Halchin sînt cele care 

au pescuit primele exemplare de morun 

din acest an. 

La Sf. Gheorghe s-a declanşat 

pescuitul sturionilor. În Delta, An VII, 

Nr. 1235, 11 februarie 1974, p.1 

 

 

 
 

Peste puțin timp se declanșează campania pescuitului scrumbiei, pește de mare valoare economică. 

Ponderea cea mai mare în planul de producție la această specie o are secția Sf. Gheorghe ce aparține 

Unității piscicole Sulina, care în maximum două luni și jumătate (1 aprilie – 15 iunie) trebuie să pescuiască 

circa 210 tone. De la Axinia Dumitriu, șefa secției piscicole Sf. Gheorghe, aflăm că încă de la sfîrșitul lunii 

februarie au fost reorganizate toate brigăzile de pescuit. În ele au fost cuprinși oamenii cu cea mai mare 

experiență în acest gen de pescuit. Zilele acestea zonele stabilite pentru pescuitul scrumbiei au fost curățate 

de buturugile ce se aflau pe fundul apei. Pentru cazarea pescarilor au fost asigurate trei pontoane-dormitor, 

cu două mai mult decît anul trecut. 

Pentru a ușura munca pescarilor care vor pescui la scrumbie, s-a asigurat un cuter care va remorca 

bărcile în amonte pînă la km 4 și jumătate. Cînd timpul va fi liniștit pescarii vor pescui în derivă începînd de 

la gurile Dunării spre largul Mării lîngă Sahalin. 

În general se poate spune că pentru pescuitul în această campanie secția Sf. Gheorghe s-a pregătit 

bine, dar mai trebuie de făcut încă unele pregătiri care nu suferă nici un fel de amînare. 

Astfel din numărul total al bărcilor necesare campaniei numai 90 la sută au fost reparate. Din cele 

120 coseatci planificate a se confecționa din fondul de investiții s-au confecționat numai 20. Cînd vor fi 

restul de setci gata, nu se știe. Pentru nevoile pescuitului sînt necesare încă 100 perechi de rame pentru 

înlocuirea celor rupte, dar nici ele nu au fost confecționate încă de către I.C.R.N.U. Tulcea. De asemenea, 



din cele 7 vase care vor deservi 

brigăzile numai 5 sînt în stare de 

funcțiune. La vasele ”Buival” și 

baleniera nr. 452 nu au fost 

terminate reparațiile. Campania 

pescuitului scrumbiei bate la ușă. 

Aceasta ne-o confirmă și faptul că 

pe litoralul nostru marin unele 

brigăzi au și pescuit cîteva 

exemplare de scrumbie. De aceea 

este necesar ca la această secție 

toate pregătirile să fie grabnic 

terminate. În acest sens atragem 

atenția conducerii Unității 

piscicole Sulina să ia măsuri de 

lichidare a lipsurilor ce mai 

dăinuie. 

Pentru campania ce 

urmează, o importanță deosebită o 

are primirea, condiționarea, 

prepararea și expedierea peștelui. 

Cum a fost pregătită această 

acțiune de către conducerea secției 

Sf. Gheorghe a I.I.P. Tulcea? 

Aflăm de la factorii de răspundere 

de aici că pentru primirea 

scrumbiei sînt pregătite 12.000 

bucăți butoiașe și 1.000 butoaie. 

De asemenea, 200 tone de sare, 

2.000 coșuri nuiele, 850 tărgi 

pescărești, 750 tărgi tip 50 cu capace, cuie, fier balot. Sînt pregătite cele 55 căzi din beton pentru 

conservarea scrumbiei etc. Mai sînt însă și aici multe de făcut. Ținînd cont că la punctul de primire Ciotic în 

acest an numărul brigăzilor de pescuit va spori, capacitatea acestei cherhanale este mică, nu sînt suficiente 

căzi pentru conservarea peștelui. În dreptul cherhanalei canalul este colmatat, iar vasele care circulă nu pot 

fi încărcate la întrega lor capacitate deoarece riscă să rămînă împotmolite. Este necesar deci să se ia măsuri 

de adîncire a acestui canal. 

La punctul de primire Sf. Gheorghe lipsesc cărucioare pentru transportul și manipularea peștelui,  4 

preparatori calificați cu încadrare permanentă, 3 primitori-gestionari. Deși este asigurată cantitatea de 

circa 2.500 tone gheață naturală, aceasta nu este suficientă, iar Fabrica de gheață nu funcționează. 

- Ne lipsesc două vilbrochene pentru compresoare, un evaporator la bazinul pentru fabricarea 

gheței, deși ele au fost trimise la reparat încă din luna noiembrie, serviciul tehnic nu a reușit să ne trimită 

înapoi aceste piese – ne spune responsabilul fabricii de gheață Ion Ignat. 

Deci pentru bunul mers al primirii, conservării și expedierii peștelui, este necesar ca serviciul tehnic, 

conducerea I.I.P. Tulcea să ia grabnice măsuri în vederea lichidării lipsurilor semnalate. 

NICOLAEV, E. La Secţia Piscicolă Sfîntu Gheorghe: “Să fie urgentate pregătirile în vederea 
declanşării campaniei de pescuit a scrumbiei”. În Delta, An VII, Nr. 1263, 17 martie 1974, p.1 

 

 

 
 

Temperaturile ridicate din ultimele zile au favorizat apariția la gurile Dunării a scrumbiei. Pregătiți 

temeinic pentru această campanie, pescarii Secției piscicole Sf. Gheorghe au declanșat acțiunea de prindere 

a acestei valoroase specii cu toate forțele. Primele cantități au fost aduse și predate la cherhana de echipele 



de pescari conduse de Nicolae Cernamorit și R. Agache care au acționat pe Dunăre în dreptul kilometrului 

4,5. Cantități importante de scrumbie s-au mai predat ieri la cherhanalele Ivancea, Ciotic și altele. 

La Secţia Piscicolă Sfîntu Gheorghe: “S-au pescuit primele cantităţi de scrumbie”. În Delta, An 

VII, Nr. 1268, 23 martie 1974, p.1 

 

 

 
 

Creșterea temperaturii a favorizat migrația scrumbiei de Dunăre la Sf. Gheorghe. Organizați pe 

echipe și dotați cu unelte și ambarcațiuni speciale, pescarii secției au predat la cherhanalele de la Sf. 

Gheorghe, Ciotic și Ivancea peste 23 000 kg de scrumbie. 

Cele mai mari cantități de scrumbie au pescuit și predat brigăzile conduse de comuniștii Afanase 

Efimov și Nichita Pantelimon care într-o săptămînă au predat 3 923 kg și respectiv 2 159 kg scrumbie. 

La Secţia Piscicolă Sfîntu Gheorghe: “Peste 23 tone de scrumbii”. În Delta, An VII, Nr. 1276, 2 

aprilie 1974, p.1 

 

 

 

 
 

Furtuna ce a bîntuit în ultimele 

zile pe litoralul nostru a surprins bine 

pregătit colectivul de pescari al Secției Sf. 

Gheorghe. Avînd instalate la mare toate 

perimetrele de carmace în calea migrației 

sturionilor la Cut și Milea, numai în ziua 

de 3 aprilie brigăzile de carmace au 

pescuit și predat la cherhana 20 bucăți de 

sturioni în cantitate de peste 1 700 kg și 

57 kg icre negre. 

Recordul zilei l-a stabilit brigada 

condusă de Gheorghe Dimache care a 

predat la cherhana 5 moruni în greutate 

totală de 391 kg și 20 kg icre negre. 

NICOLAEV, E. La Secţia 

Piscicolă Sfîntu Gheorghe:”1,7 tone 
sturioni pescuiţi într-o singură zi”. În 
Delta, An VII, Nr. 1279, 5 aprilie 1974, 
p.1 

 

 

 

 

 
 

În ziua aceea vîntul din Nord-Est sufla în rafale. Treptat-treptat, forța lui a atins tăria 7. Marea 

agitată își trimitea valurile pînă dincolo de strelcă. Hula a ridicat cota apelor Dunării cu cel puțin 50 cm. 

Acolo unde Dunărea se varsă în mare zgomotul talazurilor ce se izbeau de mal se auzea la o depărtare de 

circa 8 km. Pe apă nu se vedea nici o barcă. Numai balizele ancorate la revărsarea Dunării în mare se 

ridicau în ritmul valurilor și apoi se scufundau ca după două secunde să apară din nou la suprafață. Cuterul 

de pază ce își aruncase ancora în apropierea strelcăi, dansa și el. Forța vîntului era atît de puternică încît 

aveai impresia că a reușit să oprească curentul apelor Dunării. Toți pescarii secției piscicole Sf. Gheorghe 

blestemau furtuna care nu le permitea să iasă în larg la pescuitul scrumbiei. 



La kilometrul 4 și jumătate al brațului, de unde 

se lansează toana de pescuit, în pontonul dormitor 

oamenii se odihneau. În jurul acestuia se aflau peste 25 

de bărci pregătite să intre în acțiune. Din cînd în cînd 

”casa lor plutitoare” zvîcnea din cauza valurilor. Cei 

mai tineri pescari erau numai ochi și urechi la vorbele 

bătrînilor. Cu toții așteptau încetarea vîntului. Spre 

sfîrșitul celei de-a doua zile, ”puriazul”, așa cum îi 

spun localnicii vîntului de N-V, și-a redus din 

intensitate, iar peste cîteva ore a încetat să bată. La 

pontonul dormitor ce le-a fost destinat pescarii au 

început să dea semne de nerăbdare. 

A doua zi în zori cînd vîntul a încetat cu 

desăvîrșire, pescarii au început să-și lanseze în apă 

setcile. Primii au lansat toana Ion Apostol și Gheorghe 

Ciumac. În liniștea dimineții se auzea numai ritmul 

sacadat al ramelor scufundate în apă și plumbii de la 

camăna setcilor. După circa 20 de minute lansa toana echipa lui Ștefan Ignat și Zaharia Condrat. Apoi a 

treia barcă, și ritmul pescuitului a revenit la normal. 

După cîteva ore de muncă încordată, s-a întors echipa lui Ion Apostol. În barcă argintul viu al apelor 

– scrumbia. La întrebarea noastră cît a pescuit, la o lansare ne-a răspuns simplu: circa 50 kg scrumbie. A 

început descurcatul acesteia din ochiul plasei, apoi din nou așezatul setcilor în barcă, din nou lansarea 

toanei. 

Deși în ziua aceea vîntul nu mai sufla, la kilometrul zero valurile erau mari, iar hula ridica bărcile 

pescarilor ca pe coji de nucă. Dar harnicii pescari nu încetau nici o clipă munca. Spre orizont, cît vezi cu 

ochii erau numai bărci care pescuiau. La capătul zilei la cherhana au fost predate circa 4 tone de scrumbie 

semn că migrația acesteia a început din nou. 

Cînd am plecat cu vasul I.I.P. ”Victoria Deltei”, începînd de la kilometrul 4 și jumătate pînă la 

kilometrul zero, cît vezi cu ochii, erau o puzderii de focuri plutitoare pe Dunăre. Erau bărcile pescarilor cu 

felinarele aprinse care (pentru a recupera zilele pierdute în timpul furtunii) pescuiau și noaptea în dorința 

lor nestrămutată de a-și îndeplini sarcinile de plan și la această valoroasă specie de pește. 

NICOLAEV, E. Focuri plutitoare pe Dunăre. În Delta, An VII, Nr. 1280, 6 aprilie 1974, p.1 

 
 

 

 

 

Se spune, și nu fără temei că Sf. Gheorghe este o minicapitală de vacanță, aici poposind anual mii de 

turiști. Ce s-a făcut pînă acum pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare sezonului? Pentru a găsi 

răspunsul cuvenit la această întrebare l-am ales ca interlocutor pe tovarășul Ion Sidorencu,  secretarul 

Consiliului popular comunal. 

- Vorbind de turism trebuie să avem în vedere cel puțin trei puncte de referință: aprovizionarea 

cu mărfuri de sezon, cazarea oaspeților, punerea la dispoziție a mijloacelor de transport și agrement. Există 

posibilități ca cele trei laturi ale ospitalității să primească din partea beneficiarilor cele mai bune 

calificative? 

- Dacă ne referim la aprovizionare ea va fi mai bună decît în alți ani. Pînă acum s-a făcut deja 

un necesar, fondul de marfă ce se va desface prin unitățile comerciale urmînd să fie cu 2 milioane lei mai 

mare decît anul trecut. În comună există un bufet (n.n. – aici se vor pune la dispoziția solicitanților preparate 

din carne și pește, dar deocamdată unitatea este închisă din lipsă de gestionar) și o cofetărie. Apoi se va 

deschide un chioșc anexă pe lîngă magazinul alimentar pentru produse zaharoase, agro- alimentare, apă 

minerală, ceai, cafea, băuturi răcoritoare etc. Poate că n-ar fi fost rău dacă se înființa un magazin de unde 

să se poată cumpăra pește, dar nu am fost sprijiniți. Cît privește plaja… se zvonește că aici se va aduce un 

autobufet, dar nu e nimic sigur! 

- Unde vor putea fi cazați oaspeții? 



- În toamna anului trecut I.J.E.C.O.O.P. a adus aici 50 de căsuțe pentru a organiza un 

camping. Ne-am bucurat că, în sfîrșit, va fi rezolvată problema dormitului. Numai că acest lucru a rămas în 

suspensie, cooperația nemaidînd nici un semn de viață. În această situație probabil că cei ce ne vor vizita vor 

primi găzduire la cetățeni. Dar experiența din anii trecuți ne-a dovedit că cerințele depășesc cu mult 

posibilitățile. Am auzit vorbindu-se că, totuși, căsuțele vor fi montate de către I.C.S. ”Alimentație publică”, 

iar O.J.T. va aduce cîteva pontoane dormitor. Dacă se va întîmpla așa sau nu, e greu de precizat. 

- În apropierea localității există o plajă, apoi cîteva locuri deosebit de frumoase ca Zătoane, 

Insula Sahalin, lacurile Roșu și Roșuleț. Cum se poate ajunge acolo? Sînt prevăzute plimbări de agrement? 

- Pînă la plajă (n.n. – deocamdată aici nu s-a făcut nici un fel de amenajare) sînt doi kilometri. 

Pentru deplasarea pînă acolo nu există nici un mijloc de transport. Cît privește pătrunderea în zonele 

amintite se poate aranja la ”mica înțelegere”, cu pescarii pensionari. De ceva organizat nu se poate vorbi. 

Deși discuția ar fi putut continua ne-am oprit aici încercînd amărăciunea unei totale inactivități. Cu 

toate că sezonul turistic bate la ușă la Sf. Gheorghe el nu este nici pe departe pregătit. Existența 

provizoratelor, a promisiunilor vagi, amînarea ”sine die” a intervențiilor ne fac să credem că și în această 

vară miile de turiști ce vor veni 

aici vor fi lăsați să se 

descurce… cum pot. Fără 

îndoială că depărtarea de 

Tulcea generează unele greutăți. 

Nu-i mai puțin, însă, adevărat că 

dacă ar fi existat puțină 

străduință, prin folosirea 

posibilităților locale, s-ar fi 

putut crea cît de cît un cadru 

propice excursiilor. Pasarea 

responsabilităților, neîngăduita 

comoditate, lipsa de inițiativă, 

iată doar cîteva din cauzele care 

au generat aici întîrzierea 

pregătirilor. 

BRĂTIANU, TRAIAN; CHERMĂNEANU, ILIE; VINOGRASCHI, ULISE. La Sfîntu Gheorghe 

… Multe vorbe, puţine pregătiri. În Delta, An VII, Nr. 1282, 9 aprilie 1974, p.1 şi 4 

 
 

 

 

De cînd se știu, pescarii de la Sf. 

Gheorghe au cîntat. La plecare, acolo în 

singurătatea apelor sau seara în drum spre 

cherhana vocile lor întovărășeau susurul lin 

al apei despicate de prova lotcilor. Poate că 

pasiunea lor pentru cîntec nu s-ar fi făcut 

remarcată dacă în anul 1955 nu s-ar fi luat 

inițiativa înființării în localitate a unui cor 

mixt. Au venit și tineri și bătrîni. Au stabilit un 

repertoriu, au pregătit spectacolul și oamenii 

au început să vorbească tot mai mult de 

virtuozitatea artiștilor de la gurile Dunării. 

Cîțiva ani mai tîrziu corul rămîne numai 

bărbătesc. Noi repetiții, noi reprezentații și 

aprecieri dintre cele mai măgulitoare. 

Din 1973 corul a redevenit mixt și 

bagheta dirijorală a fost preluată de inimoasa 

învățătoare Olga Simionov. S-au recrutat alte 



talente, o serie de cîntece cu specific local au fost adaptate necesităților formației, iar pregătirile pentru 

apariția în fața publicului s-au desfășurat cu asiduitate. De atunci s-au dat cîteva spectacole, ultimul în ziua 

de 17 martie a.c. în cadrul concursului intercomunal ”Sub zorii libertății”. 

- Toți cei 60 de membri ai formației noastre – își reamintește dirijoarea – s-au bucurat mult de 

aplauzele la scenă deschisă, care răsplăteau astfel eforturile noastre. 

De fapt nici nu se putea altfel de vreme ce ținuta artistică, calitatea interpretării au depășit 

așteptările. Meritul coriștilor constă nu numai în faptul că și-au pus în valoare talentul deosebit ci și pentru 

că au știut să aleagă cîteva dintre cele mai îndrăgite cîntece patriotice romînești (n.n. ”20 milioane”, 

”Tricolorul” etc.) sau cu specific local (n.n. ”Marinarul”, ”Furtună pe mare”, ”Emil” etc.) care proslăvesc 

dragostea de patrie, bucuria vieții, virtuțile oamenilor sau iubirea veșnică. 

Cine sînt cei care aproape seară de seară vin la căminul cultural pentru a se perfecționa? 

Majoritatea dintre ei sînt pescari și marinari dar mai întîlnim și cadre didactice, femei casnice. Unii dintre 

aceștia sînt foarte tineri, cum e Dorina Teodorov (16 ani) sau în vîrstă ca Pavel Ivanov (60 ani) sau Simion 

Epifanov (67 ani). Pe toți i-a unit însă aceeași mare dragoste pentru artă. 

Numai cine nu i-a auzit pe tenorul Serghei Epifanov, bașii Afanase Varenic, Dumitru Ignat și Pavel 

Dranov, soprana Natalia Soloviov, altista Emilia Cuzmin și pe ceilalți, nu știu cît de mult este apreciat 

cîntecul pe aceste meleaguri și ce ambasadori străluciți are el în acești coriști. 

Cînd am vizitat cu cîteva zile în urmă localitatea, artiștii amatori de aici erau ”în fierbere”. Se 

pregăteau pentru spectacolul pe care îl vor prezenta la Tulcea în ziua de 21 aprilie a.c. la finala concursului 

”Sub zorii libertății”. Evoluția lor o așteptăm cu mare interes. 

BRĂTIANU, TRAIAN. Corul pescarilor. În Delta, An VII, Nr. 1283, 10 aprilie 1974, p.2 

 

 

 
 

Sezonul migrației scrumbiei la gurile Dunării se desfășoară din 

plin. Spre deosebire de alți ani migrația acestui valoros pește a început 

în acest an mai devreme. Bine pregătit cu unelte și ambarcațiuni de 

sezon, colectivul secției piscicole Sf. Gheorghe, care are ponderea cea 

mai mare de pescuit la această specie, a fost organizat pe brigăzi și 

echipe pescuind în derivă începînd de la km patru și jumătate pînă la 

kilometrul zero. În întrecerea socialistă ce se desfășoară în cinstea zilei 

de 1 Mai, colectivul acestei secții raportează zilnic pescuirea a 14-16 

tone scrumbie de Dunăre. De asemenea, pescuind zi și noapte, atît la 

Dunăre cît și la mare, în 9 zile din această lună, colectivul secției a 

pescuit și predat la cherhanalele din Sf. Gheorghe, Ciotic și Ivancea 

peste 70 tone scrumbie de Dunăre, peste 4 000 kg sturion și 132 kg icre 

negre. Brigăzile conduse de Afanase Ifimov, Nichita Pantelimon, 

Nicolae Cernamoriț, Ermoghen Ștefanov, Gheorghe Dimache și Ilie 

Marin au realizat în această perioadă cît două planuri lunare, reușind 

să se situeze în fruntea tuturor brigăzilor de pescari. 

Datorită timpului prielnic pescuitului (pe mare nu se mai 

semnalează furtuni puternice, iar temperatura este mereu în creștere) 

migrația scrumbiei continuă cu intensitate. Folosind acest prilej întregul 

colectiv al secției s-a angajat ca pînă la sfîrșitul lunii aprilie să 

pescuiască și să realizeze două planuri lunare de producție. 

Pentru respectarea cuvîntului dat colectivul de conducere, sub 

îndrumarea organizației de partid, a luat o serie de măsuri. Astfel, 

pentru descongestionarea toanelor situate între km patru și jumătate și 

km zero s-a format o nouă toană unde se lansează setci pe partea 

dreaptă și stîngă a fluviului, bărcile mari care rezistă la valuri au fost 

dirijate să pescuiască la mare, în derivă, și începînd de ieri brigada nr. 11, condusă de Nicolae Cernamoriț, 

și brigada nr. 13, condusă de Ermoghen Ștefanov, au început să instaleze taliene la punctul Buival, acolo 



unde au fost observate bancuri masive de scrumbie. Măsurile luate au drept scop ca pe o distanță de 5 km 

(zona cea mai intensă de pescuit) să se efectueze mai multe lansări în 24 de ore, iar la mare scrumbia să fie 

pescuită și cu talienele instalate în locurile unde aceasta migrază pe gurile Dunării. 

Folosind cu pricepere uneltele de pescuit și timpul prielnic din aceste zile, neprecupețindu-și 

eforturile harnicul colectiv al Secției Sf. Gheorghe din cadrul U.P. Sulina este hotărît să întîmpine cele două 

mari evenimente ale anului cu realizări de seamă, pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. 

NICOLAEV, E. La gurile Dunării bătălia pentru pescuitul scrumbiei continuă. În Delta, An  VII, 

Nr. 1284, 11 aprilie 1974, p.1 

 

 

 
 

Folosind fiecare zi bună de lucru și toate uneltele din dotare, pînă la 16 

aprilie a.c. colectivul Secției piscicole Sf. Gheorghe a realizat în procent de 141 

la sută planul pe această lună, predînd suplimentar 41 tone pește din care 28 

tone scrumbie și 5 tone sturion, precum și 203 kg icre negre. 

Rezultate foarte bune au înregistrat brigăzile conduse de Afanase Efimov, 

Nichita Pantelimon, Ermoghen Ștefanov, Gheorghe Dimache și Ilie Marcu care 

au realizat cîte două planuri lunare. 

Pînă la sfîrșitul acestei luni colectivul secției s-a angajat să predea 

suplimentar încă 100 tone scrumbie de Dunăre, pește de mare valoare 

economică. 

La Secţia Sfîntu Gheorghe, 41 tone de peşte peste plan. În Delta, An 

VII, Nr. 1290, 18 aprilie 1974, p.1 

 

 

 
 

De cîteva săptămîni, unicul bufet din Sf. Gheorghe este închis, atribuțiile fiind preluate, pe muțește, 

de cofetăria din localitate. Băuturile casei, nealcolizate, au fost la început concurate și apoi înlocuite cu 

cele… tari. Situația convine de minune responsabilei Georgeta Tulceanu. Își realizează planul într-o unitate 

de timp mai mică, iar, în rest, închide prăvălia (de exemplu, luni 8 aprilie a.c.). Cum însă părerile 

consumatorilor primează, cofetăria din Sf. Gheorghe este obligată să-și redobîndească profilul și programul. 

Se impune ca I.C.S. ”Alimentația publică” să adopte măsuri corespunzătoare. 

Incorectitudine. În Delta, An VII, Nr. 1290, 18 aprilie 1974, p.3 

 

 

 

Intensificîndu-și eforturile, colectivul de muncă al bazei 

experimentale cu profil silvic din comuna Sf. Gheorghe a reușit să 

planteze în luna aprilie 44 ha cu puieți de diferite specii. Prin 

depășirea planului inițial cu 24 ha, au rezultat economii în valoare 

de 22 100 lei. 

Merită menționat în realizarea acestor depășiri, aportul 

pensionarilor Sidorencu Serghei, Elisei Tihon, Vasile Sevastian, 

precum și al mecanicilor agricoli Srghei Ion, Marin Bădescu, 

Nicolae Munteanu. 

Aceste plantări se încadrează în acțiunea care vizează 

împădurirea în următorii ani a întregii zone a grindurilor cu plopi 

de Canada, salcîmi, arțari și alte specii adecvate solului. 

Însemnate economii la baza experimentală silvică. În 

Delta, An VII, Nr. 1297, 26 aprilie 1974, p.1 



 

Colectivul Secţiei piscicole din Sf. Gheorghe folosind din plin fiecare zi bună a pescuit duminică, în 

zonele Ciotica, Buival şi Dunăre 6 vagoane de scrumbii. S-au evidenţiat brigăzile conduse de Nicolae 

Cernamoriţ, Nichita Pantelimon şi Afanase Efimov. 

Într-o singură zi – 6 vagoane de scrumbii. În Delta, An VII, Nr. 1297, 26 aprilie 1974, p.1 

 

 

 

De la Centrala industrială ”Delta Dunării” primim vestea că la sfîrșitul celei de-a doua decade a 

lunii în curs colectivele de pescari de la unitățile piscicole din deltă au îndeplinit integral planul anual la 

scrumbie de Dunăre. 

Remarcabile sînt rezultatele Secției piscicole Sf. Gheorghe care a realizat peste 60 la sută din 

producție de scrumbie planificată. 

Migrația abundentă a acestei valoroase specii de pește, buna pregătire a campaniei, ca și hotărîrea 

pescarilor de a prinde și a preda statului cantități tot mai mari de scrumbie, ne îndreptățesc să credem că 

succesul anului trecut – perioadă în care s-au prins peste 1000 tone de scrumbie – se va repeta și în acest an. 

Şi-au îndeplinit planul anual la scrumbia de Dunăre. În Delta, An VII, Nr. 1294, 23 aprilie 1974, 

p.1 

 

 

 

După cum ne relatează corespondentul nostru voluntar din Sf. Gheorghe, Andrei SABLOVSCHI, deși 

localitatea este și un punct turistic, în magazin încă nu au apărut brînzeturile și mezelurile, la cofetărie nu 

există prăjituri, iar la raionul de încălțăminte nu se găsesc sandale? 

SABLOSCHI, ANDREI. Şi în magazinele săteşti se cer mărfuri de sezon. În Delta, An VII, Nr. 

1309, 6 iunie 1974, p.4 

 
 

 

 

La Sf. Gheorghe, campania de pescuit se desfășoară cu intensitate. Scrumbia, care în acest an a 

migrat masiv, a obligat la o activitate continuă sute de pescari ai deltei. Pe aproape întreg șenalul Dunării 

cuprins între Ceatal și kilometrul zero pescuitul continuă din zori și pînă noaptea tîrziu. 

Au trecut două luni de cînd harnicul colectiv al Secției piscicole Sf. Gheorghe a început campania 

pescuitului scrumbiei de Dunăre. Rezultatul muncii lui se concretizează în pescuitul a 807 tone scrumbie, 17 

mii kg sturioni (de la care s-au obținut 330 kg icre negre) și 235 tone alte specii de pește. 

Astfel, planul anual la specia scrumbie a fost realizat în proporție de aproape 200 la sută. 

Brigada condusă de Afanase Efimov a pescuit în această perioadă peste 170 tone pește din care 94 

tone scrumbie, iar cea condusă de Ermoghen Ștefanov 166 tone pește din care 120 tone scrumbie. Ambele 

formații de lucru au realizat, de la declanșarea pescuitului scrumbiei, cîte două planuri de producție în 

fiecare lună. 

NICOLAEV, E. De la Ceatal, la kilometrul zero, pescuitul scrumbiei continuă intens, în Delta, An 

VII, Nr. 1309, 6 iunie 1974, p.4 

 

 

 

 

Intrăm ca turiști în restaurantul ”Bîtlanul” din Sf. Gheorghe și cerem să ni se servească ceva de 

mîncare. La bar, o tînără, angajată de cîteva ore (în mai puțin de două luni 10 angajate au părăsit această 

unitate!) ne răspunde alene, după ce am fost nevoiți să repetăm întrebarea: ”Nu avem!”. Într-un fel avea 

dreptate. În vitrina frigorifică, defectă de nu se știe cînd, trona, acoperită cu mucegai, o bucată de circa 2 kg 

de cașcaval. Așa că ne mulțumim cu cîte un pahar de apă minerală, caldă, pentru că de la 1 septembrie nici o 



unitate comercială de aici nu a mai avut gheață! 

Și timp de două zile (18 și 19 septembrie) la Sf. Gheorghe, încă în sezon turistic (zilnic între 1 000 și 2 

000 de turiști romîni și străini), am mîncat conserve și ceva pește (procurat de la localnici, ceea ce ne- a 

ajutat să înțelegem de ce aici găzduirea de turiști este o adevărată îndeletnicire). 

Restaurantul nu servește preparate din pește și nici un fel de mîncare caldă. Chioșcul pentru 

desfacerea peștelui proaspăt, înființat în această vară, a fost închis, ca nerentabil, deoarece nu vindea decît 

circa 10 kg pe zi. 

Inclusiv primarul 

comunei, tovarășul 

Efimov Teoctist, a 

încercat să ne 

convingă că aceasta 

este realitatea, deși de 

la populație și turiști 

am aflat că peștele pus 

în vînzare nu este nici 

prea proaspăt, nici de 

calitate. În schimb, s-a 

mîncat pește proaspăt, 

de calitate, la 

”gazdă”. Și dacă 

avem în vedere că 

numai în acest sezon 

peste o mie de turiști 

au mîncat în fiecare zi 

pește proaspăt și 

preparate pescărești, 

plătind pentru aceasta 

50 de lei pe zi 

gazdelor, constatăm 

că zilnic minimum 50 

000 de lei au intrat în buzunarul unor oameni care au procurat peștele pe căi ilegale, frustrînd statul de un 

drept al său. Ăi aceasta deoarece Oficiul Județean de Turism, Direcția comercială cu unitățile sale 

specializate și Centrala ”Delta Dunării” nu și-au adaptat activitatea le cerințele reale, nu s-au preocupat să 

atragă în circuitul economic propriu noi valori. 

Să revenim însă la funcționalitatea unităților de servire a populației și a turiștilor care în anumite 

perioade dublează populația comunei. 

Aprovizionarea cu mărfuri alimentare și nealimentare a fost și rămîne nesatisfăcătoare. De exemplu, 

la unitatea alimentară (gestionar Dacef Gheorghe), sînt puține sortimente de mărfuri, lipsind chiar acelea 

care se fabrică în județul nostru și se găsesc din belșug (compoturi – de exemplu). Cofetăria (gestionar 

Georgeta Tulceanu) dispune de o reclamă bogată și îmbietoare, dar aici nu se servește nici un preparat de 

cofetărie, nici micul dejun cu ouă ochiuri, ceaiuri, cafea etc. la care invită anunțul de pe perete. Chioșcul de 

răcoritoare este părăsit și lăsat într-o stare jalnică. La restaurant (responsabil mandatar Ion Saeschi) se 

găsesc, cîteodată, mici, bere, cîteva sortimente de vinuri și rachiuri și… foarte multă neglijență din partea 

personalului de servire. În general, din rețeaua alimentară și de alimentație publică lipsesc: mălai, făină, 

produse de patiserie și cofetărie, iar din rețeaua de desfacere a mărfurilor nealimentare: petrol lampant, 

detergenți etc. 

Și aprovizionarea populației cu legume și fructe este total necorespunzătoare. La aceasta se mai 

adaugă și atitudinea ireverențioasă a gestionarului față de publicul consumator. În sprijinul afirmației 

noastre, din declarațiile mai multor locuitori cu care am stat de vorbă, consemnăm pe cea a tovarășei Axenia 

Dumutriu, șefa Secției piscicole, președinta comisiei comunale de femei, gospodină și mamă: 

- Ne este foarte greu să ne descurcăm în situația cînd nu sîntem aprovizionați cu cele 

trebuincioase hranei zilnice. Simțim îndeosebi lipsa roșiilor, verdețurilor, fructelor etc. Apoi, de la 1 ianuarie 

și pînă acum nu s-au adus decît de două ori butelii pentru schimb în comună. 



E adevărat, ferma ”Delta Dunării” din Sf. Gheorghe a I.A.S. Chilia Veche a valorificat pe plan local 

pînă la data de 19 septembrie 9 tone de pepeni, 5 000 l lapte și 3 000 kg de brînză dar, cum cu o floare nu se 

face primăvară, cererile de consum ale populației și turiștilor nu sînt satisfăcute pe măsura posibilităților. 

Toate cele semnalate surprind cu atît mai mult cu cît în comuna Sf. Gheorghe sînt și realizări 

notabile. De exemplu, pescarii secției piscicole au realizat prevederile planului cincinal încă din luna august, 

avînd toate șansele de a obține și în anul 1974 diploma de sector fruntaș în întrecerea pentru îndeplinirea și 

depășirea planului de stat, așa cum au obținut-o de trei ani consecutiv. În primele rînduri ale întrecerii 

socialiste ce se desfășoară aici se situează brigăzile de pescari conduse de Alexe D. Alexe, Ivanov Alexe, 

Dimache Gheorghe, Trifanov Ion, Efimov Afanase, Ștefanov Ermoghen și Nichita Pantelimon, precum și 

echipajele navelor pescărești ”Șprotul”, ”Stridia și ”Somonul”. 

Despre frumoase realizări, atît economice cît și edilitar gospodărești, se poate vorbi și la nivelul 

comunei. Pînă la data vizitei noastre planul anual la contractări pentru fondul centralizat al statului era 

realizat și depășit la porcine, iar la turine se îndeplinise în proporție de 75 la sută. Alimentarea cu apă 

potabilă va fi asigurată pînă la finele anului, în întreaga comună. În sfîrșit, tot în acest an a fost amenajată 

șoseaua care leagă 

comuna de plajă. 

Comuna Sf. 

Gheorghe dispune 

astăzi de o bază 

materială capabilă să 

asigure condiții de 

trai civilizat, la 

nivelul la care 

partidul și statul 

nostru se străduiesc 

să le asigure tuturor 

celor care muncesc. 

Școală și grădiniță, 

dispensar uman și 

casă de naștere, 

cămin cultural și 

cinematograf, 

magazine, brutărie 

modernă și uzină 

electrică – iată o 

bază materială 

puternică, modernă, dar a cărui bună funcționalitate o hotărăsc oamenii. Or, tocmai aici am sesizat și relatat 

o serie de carențe pentru înlăturarea cărora propunem: 

- Oficiul județean de turism și Direcția comercială a județului, cu sprijinul Consiliului popular 

comunal, să ia în evidență totalitatea familiilor care găzduiesc turiști și să asigure acestor familii contra 

cost, printr-o unitate comercială specializată peștele proaspăt necesar turiștilor. Astfel, se va pune capăt 

situației amintite la începutul anchetei noastre, respectîndu-se prevederile legilor în vigoare, inclusiv ale 

Legii privind piscicultura și pescuitul. 

- Deoarece plimbarea cu barca a turiștilor se face de obicei cu ambarcațiuni ce aparțin secției 

piscicole, O.J.T. Tulcea să asigure mijloacele și oamenii care să presteze aceste servicii în mod organizat și 

în temeiul legii. 

- Direcția comercială, conducerile I.C.S. ”Alimentație publică” și I.C.S. ”Alimentara” să-și 

concentreze eforturile pentru ca aprovizionarea cu mărfuri a comunei să se facă în raport cu cerințele reale 

ale locuitorilor și turiștilor. De asemenea, să se asigure funcționarea utilajelor frigorifice în anotimpul cald, 

iar unitățile comerciale să fie încadrate cu personal corespunzător. 

- Organele locale să manifeste mai multă exigență față de activitatea comercială. (Primarul, de 

exemplu, ne-a vorbit numai in termeni laudativi despre aprovizionarea comunei și corectitudinea lucrătorilor 

din acest sector deși a fost de față cînd s-a constatat că gestionara Sărăcin Alexandra de la raionul de 

mercerie ținea dosite în magazie o sută de perechi de ciorapi din bumbac pentru femei, produs mult solicitat, 



probabil în scopul de a le da pe sub mînă cunoscuților…). 

- Comisia de control obștesc să-și intensifice activitatea, să-și aducă o contribuție mai mare la 

îmbunătățirea activității social-economice a comunei, obligație neonorată pînă în prezent, iar medicul 

circumscripției sanitare comunale, dr. Vasile Sălcudeanu, să efectueze mai des controale igieno-sanitare  în 

unitățile comerciale și să sancționeze abaterile de la aceste norme. 

Multe din carențele semnalate de noi ar putea fi înlăturate pe plan local. Lucrul acesta nu se 

realizează însă datorită spiritului călduț, de cocoloșire a lipsurilor, existent în activitatea organizației 

comunale de partid și a consiliului popular comunal, a slabei munci politico-educative. Se impune, de aceea 

un reviriment și în această direcție. 

MIHĂILESCU, ERNESTO; SATCĂU, TRAIAN. Două zile în postură de turişti la Sfîntu 
Gheorghe. În Delta, An VII, Nr. 1326, 3 octombrie 1974, p.2 

 

 

 
 

Cu toate că sezonul pescuitului sturionilor a trecut, profitînd de timpul prielnic din această lună, 

brigăzile de carmace ale Secției piscicole Sf. Gheorghe au organizat un pescuit de sturioni la mare. În ziua 

de 11 decembrie a.c., pescarii din această secţie au pescuit şi predat la cherhana cantitatea de 5604 kg 

morun şi 76 kg icre negre. Cele mai mari exemplare de sturioni au fost pescuite de brigăzile conduse de 

comuniştii Gheorghe Dimache şi Grigore Ivanov. 

Într-o singură zi, 5604 kg sturioni și 76 kg icre negre. În Delta, An VII, Nr. 1337, 19  decembrie 

1974, p.4 
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