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        Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 1980 

 
 

 

 

La Sf. Gheorghe, la locul de confluență al Dunării 

cu marea, s-a declanșat de cîteva zile pescuitul scrumbiei. 

Deocamdată se lucrează cu numai 60 de bărci. Producția 

la zi este de 20 tone. Se apreciază că adevărata campanie 

se va declanșa după 20 aprilie cînd de la km zero pînă în 

dreptul orașului Isaccea se va activa cu peste 350 bărci. 

Pe toată această porțiune s-au curățat de altfel din vreme 

toanele, s-a asigurat cazarea. Sunt pregătite pentru 

această amplă campanie cca. 3530 setci scrumbie. 

În deltă s-au declanșat activitățile de pescuit şi 

piscicultură. În Delta, An XIII, Nr. 1614,  3 aprilie 1980, 

p.3 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aflat în județul nostru în faza de masă, Festivalul național ”Cîntarea Romîniei” înseamnă și în această 

nouă ediție a sa o amplă mobilizare de forțe, descoperirea unor noi talente, înființarea de formații artistice 

noi, punerea în valoare a inventivității în creația tehnico-științifică. […] 

Totuși, unele din aceste formații sînt încropite în pripă, prezentîndu-se de o slabă factură calitativă, 

ceea ce demonstrează că forțe există, dar nu există suficientă preocupare pentru ridicarea ștachetei calității. 

Pe de altă parte, și munca metodică se desfășoară anevoios fiindcă nu e destul ca instructorii unor formații să 

participe la instruiri județene, trebuie ca și metodiștii de la Centrul de îndrumare să desfășoare concret 

activitate de acest gen la fața locului. Dar aceștia sînt angrenați mai mult în alte activități în municipiu, fiind 

lipsiți adeseori de posibilitatea de a merge în județ. […] 

Ca de exemplu la Sf. Gheorghe. Cei din comună au fost anunțați să pregătească formațiile că va veni 

cineva de la comitetul de cultură pentru trecerea în revistă, dar cum n-a venit nimeni, nici trecerea în revistă 

nu s-a mai făcut. De atunci, formațiile artistice ”stau”, nemaiprezentînd  nici un spectacol, cu atît mai mult cu 

cît există și scuza că lăcașul cultural e în reparație capitală. Atunci pentru ce și pentru cine s-au înființat sau 

reînființat și pregătit grupul vocal bărbătesc, formația de teatru, brigada artistică, dansurile lipovenești, 

soliștii și recitatorii?! […] 

IVANOV, NINA. Să pledăm pentru continuitate, eficienţă şi creşterea calităţii actului cultural. În 
Delta, An XIII, Nr. 1629, 17 iulie 1980, p.2 

 

 

 



 
 

Sf. Gheorghe. Ample acțiuni de înfrumusețare s-au 

desfășurat în ultimele săptămîni în comuna de pe malul mării. 

Zeci de cetățeni dintre care cei mai harnici s-au dovedit a fi 

Dionisie Varenic, Andrei Bondarencu, Ion Ivanov, Steliana 

Saloviou, Anastasia Sidorencu și Marcel Șablovschi au 

efectuat peste 1000 de ore de muncă patriotică pentru 

înfrumusețarea parcului, repararea căminului cultural, 

extinderea canalizării și întreținerea străzilor. Valoarea 

lucrărilor efectuate depășește 10 000 de lei. 

SABLOSCHI, ANDREI. Ne scriu ziariştii 

colaboratori. În Delta, An XIII, Nr. 1629, 17 iulie 1980, p.3 

 

 

 

 

 
Comuna Sf. Gheorghe, localitate situată acolo unde apele brațului Dunării, al cărui nume îl poartă, se 

contopesc în mare, este o comună cu oameni harnici, vestiți deopotrivă ca pescari și crescători de animale. 

Bătrînul Danubiu însă, nu a creat aici ca în alte locuri, pămînturi fertile pe care locuitorii să cultive legume și 

zarzavaturi, porumb sau grîu. În vatra satului, terenul este sărac, nisipos și nu arareori arșița vremii face să 

se ofilească și ceea ce s-a cultivat. 

Pe lîngă vocația milenară de pescari și marinari, acești oameni ai deltei și deopotrivă ai mării o au și 

pe cea de crescători de animale. Terenurile de pășunat sunt sărace, dar oamenii cresc animale aducînd, 

uneori, furajele cu barca de la mari depărtări. 

[…] Locuitorii din Sf. Gheorghe, crescători de animale cu experiență, au hotărît și ei să-și unească 

eforturile și cu sprijinul direcției județene pentru agricultură și a consiliului popular comunal au înființat 

asociația crescătorilor de animale din localitate. De curînd am stat de vorbă cu tovarășii Stelian Vîlcu, 

primarul comunei Sf. Gheorghe și cu Constantin Nițu, președintele noii asociații. Firesc, discuția s-a purtat pe 

rezultatele obținute pînă acum și de perspectivele creșterii animalelor de către locuitorii comunei, modul în 

care se va dezvolta în viitor această îndeletnicire. 

Pentru a veni în sprijinul crescătorilor de animale, consiliul popular a repartizat asociației 200 ha de 

teren care au fost lotizate pentru a fi folosite ca pășune și pentru furaje. Au fost organizate acțiuni voluntare 

care s-au bucurat de o largă participare pentru curățirea, amenajarea și fertilizarea suprafețelor. De 

asemenea, asociația a fost dotată cu un tractor cu cositoare, remorcă și greblă mecanică, ce sînt folosite la 

recoltarea și transportul furajelor. Materialele aduse au fost folosite pentru construirea adăposturilor de iarnă 

pentru animale, iar cu sprijinul direcției județene pentru agricultură acum funcționează o secție de montă 

avînd în dotare patru tauri de rasă superioară care va duce la ameliorarea rasei locale, în condițiile specifice 

deltei. 

[…]Începutul este promițător. Astfel, din planul de taurine de 535 de capete s-au realizat 846, iar la 

vaci și juninci din 273 planificate s-au realizat un efectiv de 291 de capete, depășiri substanțiale înregistrîndu-

se și la celelalte specii. Pentru anul 1980 cantitatea de 60 de tone carne prevăzută a fi livrată a fost depășită 

încă de la sfîrșitul lunii august, astfel că pînă la sfîrșitul anului există condiția livrării suplimentar a 

importante cantități de carne. 

”În lumina documentelor Congresului al II-lea al consiliilor populare – ne-a spus tovarășul Constantin 

Niță, președintele asociației – va trebui să urgentăm acțiunea de ameliorare a rasei de porci și oi locale, să 

procurăm tauri de rasă, să fertilizăm terenul atribuit asociației, precum să sporim cantitatea de furaje 

necesare pentru perioada de stabulație și pentru iarnă. Greutăți? Mai avem, dar înlăturarea lor nu depinde 

numai de noi. De exemplu, Întreprinderea de industrializare a cărnii Tulcea, ar trebui să-și onoreze mai 

prompt angajamentul ce și l-a asumat de a ne livra necesarul de furaje concentrate, apoi de a se analiza pe 

plan județean posibilitatea de a ne fi repartizat un medic veterinar, deoarece creșterea continuă a numărului 

de animale în zonă, impune o asistență medicală veterinară corespunzătoare”. 

Sperăm ca toate aceste probleme să fie rezolvate pentru ca începutul bun al activității asociației 



crescătorilor de animale din Sf. Gheorghe să fie amplificat în viitor. 

VASILIAN, ŞTEFAN. Asociaţia crescătorilor de animale din Sf. Gheorghe – un început promițător. 
În Delta, An XIII, Nr. 1641, 9 octombrie 1980, p.3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

După cum am putut constata, în comuna Sf. Gheorghe a fost constituit stocul necesar aprovizionării 

locuitorilor pe perioada iernii cu produsele de bază (atît în ce privește mărfurile alimentare cît și cele 

industriale). ”Am primit pînă acum două transporturi – ne spunea în acest sens, tovarășul Dionisie Varenic, 

șeful depozitului de mărfuri alimentare - și după cum vedeți,  avem deja în depozitul nostru peste 100 tone 

mărfuri de tot felul”. Și în ce privește aprovizionarea cu mărfuri industriale (îmbrăcăminte, încălțăminte, 

stofe, pături, etc., pentru sezonul rece) s-au primit aici cantitățile necesare. Într-adevăr, în rafturile 

magazinului mixt am găsit expusă toată gama de îmbrăcăminte și încălțăminte de iarnă precum și alte bunuri 

necesare gospodăriilor comunei. 

”Am planificat desfacerea mărfurilor alimentare în mod rațional la produsele de bază – ne arăta 

tovarășul Stelian Vîlcu, primarul comunei – în așa fel încît să putem satisface în bune condiții cerințele de 

consum pentru toți locuitorii comunei noastre pe timpul iernii. Putem spune că în acest fel mărfurile pe care le 

avem deja în stoc și cu cele pe care urmează să le mai primim cu ultimul transport ne vor ajunge pînă la 

primăvară. Dacă ni se vor aduce și coturile de burlane și geamurile solicitate, lapte praf (necesar preparării 

hranei sugarilor) precum și cele încă 140 tone de lemne de care mai avem nevoie, putem spune că, oricît de 

grea va fi iarna, ne va găsi cu cămara plină, pregătiți s-o întîmpinăm fără dificultăți în ce privește 

aprovizionarea”. 

- Dar în ce privește legumele și fructele, tovarășe primar, ați primit cantitățile necesare? 



- Am primit și am 

depozitat 15 tone cartofi precum și 

suficiente cantități de ceapă, varză, 

conserve din legume și fructe, varză 

murată, castraveți și murături. În ce 

privește rădăcinoasele fiecare 

gospodar și-a asigurat cămara pentru 

iarnă cu aceste legume din grădinile 

proprii. Am mai primit de asemenea, 

mere și struguri numai că acestea au și 

fost vîndute… 

N-ar fi stricat, ba dimpotrivă, 

ar fi fost chiar necesar ca și din aceste 

produse să se fi păstrat cîte ceva și 

pentru iarnă, adică, desfacerea lor să 

se fi planificat (așa cum s-a făcut cu 

produsele alimentare de bază) în mod 

rațional. Așa însă… 

Problema asigurării cu carnea 

necesară propriilor gospodării, a fost 

rezolvată de către locuitorii acestei 

comune prin propria lor grijă de a 

crește fiecare pe lîngă casă, păsări și 

porci. ”Aproape nu avem gospodar în 

comună – ne spunea și tovarășul Ion 

Varenic, vicepreședintele consiliului 

popular – care să nu crească pentru 

nevoile familiei sale păsări și cîte un 

porc”. În aceste condiții, credem că ar 

fi pe deplin posibil să se contracteze cu 

statul (desigur începînd cu anul viitor) 

și creșterea de către gospodari a 

porcilor, așa cum, de altfel, s-a 

contractat aici cu populația creșterea 

vitelor. (Pe acest an, spre exemplu, au 

fost livrate pînă acum la fondul de stat 

34 capete bovine peste planul de 

contractări prevăzut, urmînd ca în aceste zile să mai fie livrate încă 80 capete). 

Revenind însă la problema aprovizionării comunei Sf. Gheorghe pentru perioada de iarnă putem spune 

că acest lucru s-a efectuat aproape în întregime, la termen și în cantități corespunzătoare necesarului de 

consum al acestei comune, cu toate produsele de bază. Ultimul transport ce se așteaptă va încheia în cele mai 

bune condiții aprovizionarea din acest an. Mărfuri sunt, după cum s-a văzut, în cantități suficiente pentru toate 

familiile ce locuiesc în această comună din deltă și ele vor ajunge pentru satisfacerea nevoilor lor de consum 

pînă la primăvară. Cu o condiție însă: să fie respectată întocmai, planificarea desfacerii lor pe toată această 

perioadă în mod rațional, echilibrat, evitîndu-se astfel orice tendință de risipă. 

GHIOC, ROMEO ŞTEFAN. La Sf. Gheorghe (minus cîteva… „restanţe”) iarna poate să vină…. În 
Delta, An XIII, Nr. 1647, 20 noiembrie 1980, p.7 
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