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Ca în fiecare an în această perioadă, la gurile Dunării a apărut scrumbia. 

Bine pregătiți pentru această campanie, pescarii de la Sf. Gheorghe, și nu numai ei, 

aruncă setcă după setcă în calea acestei valoroase specii de pește. Drept urmare, 

deși suntem abia la începutul unei campanii, la cherhanalele din deltă au și fost 

predate primele 16 tone scrumbii. 

Vești de la C.D.D. În Delta, An XIV, Nr. 1668, 16 aprilie 1981, p.1 

 
 

 

 

 

 

În comuna Sf. Gheorghe, în perioada 21 – 24 iunie 

a.c., se va desfășura concursul interjudețean tehnico-

aplicativ pentru apărarea patriei dotat cu ”Cupa Dunării” 

(înot, canotaj popular, tir și pescuit sportiv, activități gospodărești), aflat la a XI-a 

ediție, în care vor participa invitați din județele limitrofe Dunării (Galați, Brăila, 

Ialomița, Călărași, Olt). Județul nostru va fi reprezentat de echipajele școlilor din 

Luncavița, 23 August, Jurilovca, Sarichioi și Caraorman. 

Jurnal de vacanță. În Delta, An XIV, Nr. 1677, 18 iunie 1981, p.2 

 

 

 

 
 

La a IX-a ediție a concursului interjudețean tehnico-aplicativ pentru apărarea patriei ce s-a desfășurat 

în comuna Sf. Gheorghe, pe primul loc s-a clasat echipajul școlii din localitate, pe locul 2 echipajul școlii din 

Smîrdan, iar pe locul 3 un echipaj din județul Galați. 

Jurnal de vacanță. În Delta, An XIV, Nr.1681, 18 iulie 1981, p.2 

 
 

 

 

[…] Elicopterul prezidențial se îndreaptă apoi, în aplauzele puternice ale mulțimii, spre celălalt port 

est-dunărean, Sfîntu Gheorghe. Se survolează întinderi nesfîrșite de vegetație luxuriantă ce se dezvoltă în voie 

pe cel mai ”tînăr” pămînt al țării, ce înaintează de milenii prin depunerea imenselor cantități de aluviuni pe 

care le cară și le depune aici bătrînul Danubiu în lungul său drum spre Marea Neagră. Se disting multitudinea 

canalelor trasate de om prin împărăția stufului, plopului și salciei, coloniile compacte de păsări migratoare, 



care și-au găsit dintotdeauna aici culcușuri 

agreate. 

Se aterizează în mijlocul unor recente 

plantații de specii de arbori care rezistă 

condițiilor pedoclimatice specifice acestui colț 

de țară și prin care se urmărește fixarea și 

fertilizarea pămînturilor nisipoase ale Deltei. 

Încercările făcute pe mai multe hectare 

dovedesc că este posibil ca omul să intervină, 

folosindu-se de știință și de experiență, pentru 

a smulge împărăției apelor terenuri noi pentru 

culturile agricole. Apreciind rezultatele 

obținute în timpul experimentărilor ce se fac 

de mai mulți ani aici, secretarul general al 

partidului a indicat ca specialiștii silvici și din 

agricultură să treacă cu mai multă hotărîre la 

elaborarea unor planuri concrete de folosire 

mai eficientă a terenurilor Deltei, astfel încît, 

prin lucrări de desecare și plantare, să 

sporească suprafața arabilă. 

Canalele ce urmează să fie executate 

vor putea fi folosite drept căi de transport 

eficiente și ieftine, cît și pentru irigarea 

terenurilor ce le mărginesc, pentru pescuit. S-

ar putea obține astfel zone întinse de agrement 

care, fără îndoială, ar fi îndrăgite și căutate de 

populație. 

Parcurgîndu-se întinderile pe care – 

prin plantațiile de arbuști, prin ierburile ce au 

crescut – nisipurile fine ale Dunării s-au 

stabilizat, s-a indicat să se pornească de pe 

acum la plantarea de pomi fructiferi, în special 

meri și piersici. Se face aprecierea că pe 

aceste terenuri redate agriculturii s-ar putea încerca și cultivarea smochinului pe care tulcenii îl cresc din 

vremuri îndepărtate. De asemenea, aici s-ar putea obține un sortiment variat de fructe de pădure – prețioasă 

materie primă pentru producerea sucurilor naturale. 

Următoarea oprire are loc în centrul vechii localități dunărene Sf. Gheorghe. Bătrînul pescar Ion 

Sablovschi urează strămoșescul ”bun venit” oaspeților scumpi și îi invită să guste din pîinea și vinul 

ospitalității. Tineri îmbrăcați în costume naționale, pionieri și șoimi ai patriei oferă buchete de flori. Miile de 

locuitori ai acestei așezări, precum și oamenii muncii aflați la odihnă în acest colț de țară, unde Dunărea își 

dă întîlnire cu marea, fac secretarului general o primire entuziastă. […] 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu mulțumesc cu căldură celor ce-i salută, le 

strîng cu prietenie mîinile. Sînt momente cu mare încărcătură emoțională, care exprimă cu pregnanță 

dragostea și prietenia de care se bucură din partea întregului nostru popor secretarul general al partidului. 

Primarul comunei Sf. Gheorghe, Stelian Vîlcu, invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în fața unei 

machete care pune în evidență concepția de sistematizare și modernizare a vechii localități de la gurile 

Dunării. 

Secretarul general al partidului indică să se intensifice activitatea de construcții de locuințe, pornindu-

se de la faptul că, în următorii cîțiva ani aici vor apărea noi unități economice, care vor determina o sporire 

accentuată a numărului locuitorilor. Se indică, de asemenea, elaborarea într-un termen scurt a schiței de 

sistematizare și construcție a centrului civic al localității. Bucurîndu-se de existența unei mari și frumoase 

plaje la țărmul Mării Negre, localitatea Sf. Gheorghe își va îmbogăți zestrea arhitectonică cu noi hoteluri, cu 

noi zone de agrement. 

- Ce spuneți – s-a adresat tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțimii – n-a venit timpul să ne apucăm 



să dezvoltăm comuna? Aveți copii, aici se vor dezvolta industria, turismul și va trebui să existe și o localitate 

frumoasă, pentru care este necesar să munciți mai mult și mai bine. 

- Vă promitem, tovarășe Ceaușescu, că așa vom face, și vă mulțumim mult pentru hotărîrea pe 

care ați luat-o – răspunde un tînăr muncitor. 

Din nou izbucnesc aplauze și urale care însoțesc pe înalții oaspeți pînă la decolarea elicopterului 

prezidențial. 

Vizitarea unor localități din Delta Dunării. În Delta, An XIV, Nr. 1684, 7 august 1981, p.7 

 

 

 
 

Pentru noi, locuitorii comunei Sf. Gheorghe, ziua de joi, 6 august 1981, este o zi şi o dată istorică. În 

această zi, comuna noastră a primit vizita conducătorului iubit al României socialiste, tovarăşul Nicolae 

Ceauşescu care a hotărât cu acest prilej ca în următorii ani, prin investiţiile ce se vor concentra aici 

localitatea noastră să devină oraş. Ni s-au trasat cu acest prilej sarcini de cea mai mare importanţă. De pildă, 

reamenajarea centrului civic al comunei unde vor apare blocuri cu cîteva sute de apartamente, construirea 

unui complex turistic cu 500 de locuri, construirea unei întreprinderi de prelucrare a minereurilor aluvionare 

unde vor lucra peste 400 de oameni ai muncii, cultivarea de pomi fructiferi şi de pădure pe nisipurile din jur şi 

altele. 

În câteva minute parcă s-a conturat întreg viitorul nostru, toţi locuitorii au fost impresionaţi de puterea 

şi claritatea gîndirii tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Cei mai impresionaţi au fost bătrînii comunei: moş Ion 

Sablovschi, care a făcut tradiţionala întîmpinare cu pîine şi sare, şi veteranul localităţii, moş Ion Guzi. 

A fost această vizită o mare sărbătoare a comunei şi de-acum vrem să ne apucăm de treabă. Pînă vor 

veni schiţele de sistematizare refăcute în spiritul indicaţiilor vom găsi soluţiile de plantare a pomilor fructiferi, 

vom gospodări mai bine comuna pentru că nu trebuie să uităm că în viitorul oraş (care se scontează a avea 

cca. 5.000 de locuitori) trebuie să trăiască oameni gospodari. Sîntem hotărîţi să participăm cu toţii la 

construirea obiectivelor stabilite. În frunte cu cei 160 de comunişti, toţi localnicii vor pune umărul la înălţarea 

viitorului oraş industrial, piscicol şi turistic, pentru a grăbi apropierea acelor zile cînd copiii, tinerii localităţii 

Sf. Gheorghe se vor întoarce acasă. 

Sîntem hotărîţi şi vrem ca şi atunci cînd vom fi orăşeni să nu ne uităm bunele obiceiuri ale acestor 

locuri, mă refer la creşterea animalelor, activitate unde avem, în gospodăriile populaţiei, 800 taurine, 700 

ovine şi 500 porcine. Şi poate că atunci cînd totul va fi gata aşa cum a hotărît secretarul general al partidului, 

vom scrie undeva pe o placă în centrul oraşului Sf. Gheorghe această dată: Joi, 6 august 1981, zi în care 

pentru noi a început o nouă istorie. 

VÂLCIU, STELIAN – primarul comunei Sf. Gheorghe. O sărbătoare şi-un început de nouă istorie. 
În Delta, nr. 1685, 13 august 1981, p.7 

 
 
 
 
 

De la Tulcea la Sf. Gheorghe, nava de pasageri 

”Malnaș” face cam 5 ore la dus și 6 la întors. Ore care 

trec greu, timp în care călătorilor li se face sete, foame… 

Dar, cu toate că la bordul navei există un bar dotat cu tot 

ce trebuie, la dispoziția pasagerilor stă doar… o găleată 

cu apă. Cu alte cuvinte, la bordul vasului turiștii au de 

toate doar… dacă și-au luat de-acasă. Este oare chiar atît 

de greu ca la barul existent să se servească gustări, 

băuturi răcoritoare, să existe chiar ziare și reviste? Nu 

credem. Cine să facă acest oficiu? Chiar personalul 

echipajului, destul de numeros și fără ocupații deosebite pe traseu, în afară de jocul de table în compania unor 

cunoscuți sau prepararea de ciorbe de pește altor pasageri cunoscuți sau ”cu relații”. 

ROMEO, ȘTEFAN. Neospitalierul ”Malnaș”. În Delta, An XIV, Nr.1689,10 septembrie 1981, p.6 



 

Dedicată străvechii ocupații a pescuitului și celor ce practică această 

frumoasă meserie, ”Sărbătoarea pescuitului”, aflată în acest an la a VI-a ediție, 

este o manifestare politico-educativă și cultural-artistică ce cuprinde acțiuni 

bogate în conținut, atractive și diverse ca gen. 

În acest an ”Sărbătoarea pescuitului” este programată a avea loc la Sf. 

Gheorghe la data de 4 octombrie, avînd înscrisă în programul său o adunare 

festivă, prilej cu care se vor înmîna premii pescarilor fruntași din toate unitățile 

piscicole din județ. De asemenea, va avea loc un spectacol dedicat oamenilor 

muncii din domeniul pescuitului și pisciculturii județului la care își vor da 

concursul corul de cameră al D.J.P.T.C. Tulcea, corul pescarilor din Sf. 

Gheorghe, grupul satiric din Sulina, brigada artistică de la I.C.N.U.T., fanfara 

Casei Armatei, ansamblul de cîntece și dansuri ”Delta Dunării” al Casei de 

Cultură a sindicatelor, soliști și interpreți profesioniști invitați din capitală, dintre 

care amintim și pe ”nea Mărin” (alias Amza Pellea). 

În programul manifestării mai figurează un concurs de bărci pescărești, o 

expoziție de artă plastică, una de carte și una sugestiv intitulată ”Să ocrotim 

natura”, o dimineață de basm pentru copii, un concurs tematic gen ”Cine știe 

răspunde”, o gală de filme documentare și artistice și un ”bal al pescarilor”. 

A VI-a ediție a ”Sărbătorii pescuitului”. În Delta, An XIV, Nr. 1692, 1 

octombrie 1981, p.2 

 

 

 

 

 

 
Duminică, 4 octombrie a.c., comuna Sf. Gheorghe a găzduit cea de a VI-a ediție a ”Sărbătorii 

pescuitului”, manifestare politico-educativă și cultural artistică intrată în tradiția județului nostru. Cu acest 

prilej, în sala căminului cultural s-a desfășurat o adunare festivă dedicată fruntașilor în producție. Trecînd în 

revistă rezultatele muncii pescarilor și piscicultorilor tulceni, tovarășul Alexandru Gavriliuc, secretar al 

Comitetului județean Tulcea al P.C.R., a adresat colectivelor fruntașe felicitări și îndemnul la noi succese în 

îndeplinirea sarcinilor încredințate. Au luat cuvîntul reprezentanți ai unităților piscicole din Sf. Gheorghe, 

Jurilovca și Sulina, care au raportat însemnate succese realizate în cinstea acestei sărbători. Astfel, pescarii 

de la Sf. Gheorghe au realizat planul acestui an încă din luna septembrie, la fel ca și pescarii din Sulina, 

ambele colective lucrînd în 

prezent în contul anului 1982. În 

finalul adunării festive au fost 

înmînate fruntașilor desemnați 

diplome și distincții. 

În continuare pe scena 

Căminului cultural s-a desfășurat 

un bogat program artistic cu 

participarea unor formații 

laureate la cea de-a II-a ediție a 

Festivalului Național ”Cîntarea 

Romîniei”. Și-au dat concursul 

corul de cameră al D.J.P.Tc., 

brigăzile artistice ale C.D.D. și 

Casei de cultură a orașului 

Sulina, Ansamblul de dansuri 

”Egreta” din municipiu, precum 

și alte formații artistice din județ. 



Cu același prilej la Sf. Gheorghe au avut loc o serie de manifestări cultural-sportive. 

La Sf. Gheorghe s-a desfășurat a VI-a ediție a ”Sărbătorii pescuitului”. În Delta, An XIV, Nr. 1693, 

8 octombrie 1981, p.2 

 

 

 

 

Pe teritoriul comunei Sf. Gheorghe a fost pusă 

la punct și dată în funcțiune de curînd o turbină 
eoliană cu o putere de 10 Kw. 

[…]Această turbină, care convertește forța 

vîntului în energie electrică este rodul a aproape doi 

ani de studii și încercări a unui colectiv de specialiști 

de la I.N.C.R.E.S.T. București în frunte cu tovarășul 

maistru Mircea Mocanu. 

Noua instalație acționează actualmente o 

pompă cu un debit de circa 40 metri cubi pe oră ce 

este utilizată la lucrările de irigații și desecări de pe 

teritoriul aparținînd comunei Sf. Gheorghe, dar după 

afirmațiile specialiștilor puterea acesteia permite 

acționarea concomitentă a două pompe de același 

tip. În plus turbina eoliană, pe baza unor simple 

adaptări, poate furniza și curent alternativ. 

Rezultatele de pînă acum obținute de 

specialiști sînt deosebit de încurajatoare și ele 

deschid noi perspective extinderii utilizării forței 

vîntului și reducerii consumului de combustibil lichid utilizat de grupurile electrogene pentru furnizarea 

energiei electrice. 

Avînd în vedere aceste rezultate, precum și faptul că din studiile efectuate reiese că pe teritoriul 

comunei Sf. Gheorghe vîntul suflă o mare parte din durata unui an, în prezent se întreprind măsuri pentru 

montarea a încă două pompe hidraulice – una la cherhana și alta la Uzina de apă, care să fie acționate de 

către turbine eoliene. 

Pentru anul 1982 se preconizează a se monta asemenea pompe și la Stațiunea de experimentări silvice 

cu care să se irige arboretul eliminîndu-se astfel un consum considerabil de combustibil lichid. 

Ca și alte turbine eoliene cunoscute pînă în prezent, turbina realizată la Sf. Gheorghe nu necesită 

supraveghere pe timpul funcționării, un singur om putînd întreține la un interval de cîteva zile un număr mare 

de turbine. 

SABLOSCHI, ANDREI – ziarist colaborator. Vîntul lucrează pentru om și în comuna Sf. 

Gheorghe. În Delta, An XIV, Nr. 1697, 5 noiembrie 1981, p.4 

 

 

 
După cum am putut constata, la Sf. Gheorghe nu a fost constituit încă întregul stoc de mărfuri necesar 

aprovizionării locuitorilor pe perioada de iarnă. Dacă totuși în ce privește unele produse alimentare de bază 

(ulei, zahăr, orez, făină, sare, mălai), unele legume (cartofi și ceapă) cît și articole de îmbrăcăminte și 

încălțăminte pentru anotimpul friguros au fost primite în cantități suficiente și deja depozitate, nu la fel stau 

lucrurile și în ce privește o serie de mărfuri (alimentare și industriale) la fel de necesare pentru nevoile 

locuitorilor în anotimpul friguros. Spre exemplu nu s-au primit încă 1000 kg conserve din carne, 500 kg 

conserve de legume, cca. 4 000 kg conserve de fructe, 1500 kg produse zaharoase, murături, pastă de tomate 

și bulion, precum și geamuri, cherestea (de strictă necesitate), var, coturi de burlane, petrol lampant. Și în ce 

privește lemnele mai sunt de primit încă 200 t. ”În ce privește pastele făinoase, conservele de legume și cele de 

fructe – ne arăta tovarășul Dionisie Varenic, șeful depozitului de produse alimentare – am primit doar 1600 

kg din 3000 planificate (la paste făinoase, dar și acestea într-un singur sortiment: macaroane), 200 kg 



conserve din fructe (numai compoturi, nici un fel de gemuri sau dulcețuri), iar conservele de legume primite 

sunt și ele nediversificate (numai conserve de fasole și mazăre).” 

Așadar, deși stocurile de marfă pentru perioada de iarnă trebuiau primite și depozitate, conform 

planificării, pînă la data de 15 noiembrie a.c., nici pînă acum, în comuna Sf. Gheorghe aprovizionarea pentru 

iarnă nu s-a încheiat, furnizorul (I.C.S. Mixt ”Delta Dunării” Sulina), depășind cu mult termenul prevăzut 

pentru trimiterea cantităților planificate pentru asigurarea stocului de marfă necesar. 

Cu prilejul deplasării noastre în această comună am luat cunoștință și de alte două neajunsuri: din 

cauza vîntului foarte puternic, a fost distrus acoperișul unuia dintre depozitele de mărfuri. 

”Solicităm D.C.J. Tulcea – spune primarul Stelian Vîlciu – să ne trimită doi specialiști pentru a 

efectua reparația, restul forței de muncă necalificate, angajîndu-ne s-o asigurăm noi cu sprijinul locuitorilor”. 

Un alt neajuns este acela că lucrătorilor brutăriei din comună le lipsește rețetarul pentru prepararea pîinii de 

660 gr. Pentru a se putea respecta normele unui consum rațional de pîine în comună. Dacă se va încheia în 

totalitate aprovizionarea comunei, înțelegînd prin aceasta trimiterea tuturor mărfurilor ”restante” (și este 

cazul ca D.C.J. să ia măsuri urgente în această direcție), se va putea spune că locuitorii din Sf. Gheorghe au 

tot ce le este necesar în timpul iernii. 

SAVIN, RODICA. La Sf. Gheorghe unele mărfuri sunt! Dar și multe…restanțe. În Delta, An XIV, 

Nr. 1700, 26 noiembrie 1981, p.7 

 

 

 
Timp îndelungat motoarele folosite la echiparea navelor de mic tonaj pe 

care le construia I.C.R.N.U. au fost importate pe valută. Din acest an motoarele 16, 

tip Wola, au fost înlocuite cu motoare din producția internă destinate propulsării 

autocamioanelor și autobuzelor de fabricație romînească. Navalizarea motorului 

presupunea însă și un inversor. El a fost gîndit și realizat integral în întreprindere. A 

fost montat pe un bac-motor de 150 CP, a fost testat în sute de ore de marș și 

omologat. 

- Motorul și inversorul – ne spunea Nicolae Cadinoiu, inginerul șef al 

întreprinderii – au fost montate în acest an pe toate cele 10 bacuri – motor 

modernizate produse la noi. Am economisit pe această cale valută în valoare de 

peste un milion lei și am asigurat o mai rapidă depanare a eventualelor defecțiuni, 

dat fiind faptul că piesele de schimb sunt, de asemenea, din producția internă. 

Autorul acestei ingenioase realizări este tehnicianul Vasile Bondarencu. De 

fel din Sf. Gheorghe, fiu de pescari, fost mai întîi muncitor la I.C.R.N.U. Urmează 

cursurile liceului seral, 

obține diploma de 

tehnician și ”semnează” în 

cadrul întreprinderii 

numeroase teme ce i-au fost încredințate spre 

cercetare și studiu. La ultima realizare, inversorul, îl 

are coautor pe lăcătușul Ion Echimov, șeful unui mic 

colectiv de sudori și ajustori, care face ajustarea și 

asamblare inversoarelor. 

VASILE, NICOLAE. Căi noi de economisire a valutei. În Delta, An XIV, Nr. 1701, 3 decembrie 

1981, p.1 și 4. 
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