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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 1982 

 

 
La Secția Piscicolă Sf. Gheorghe campania de 

pescuit la scrumbia de Dunăre este în plină 

desfășurare. După cum aflăm de la corespondentul 

nostru Andrei Șablovschi, cele mai bune realizări le-au 

obținut în această campanie pescarii: Nichifor Chirilă, 

Mordei Timofei, Moldoveanu Grigore și Ștefanov 

Emanoil. 

La Secția piscicolă Sfîntu Gheorghe campania 

de pescuit la scrumbia de Dunăre este în plină 
desfășurare. În Delta, An XV, Nr. 1720, 15 aprilie 
1982, p.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sfîntu Gheorghe bătălia pentru producția de 

scrumbii a acestui an este în plină desfășurare. Cîteva cupluri 

de pescari printre care: Andrei Danilov – Cernamoriț Serghei, 

Grogore Moldoveanu – Emil Ștefan, Dumitru Bondarencu – 

Alexe Nicolae, Serghei Halchin – Gavrilă Tulceanu, Gheorghe 

Dimache – Iacob Sidorencu au îndeplinit încă la 25 aprilie 

a.c. planul de producție pe întreaga lună. Sunt create în acest 

fel premisele îndeplinirii planului pe întreaga secție înainte de 

termen. 

SABLOVSCHI, ANDREI – ziarist colaborator. 

Raport muncitoresc. În Delta, An XV, Nr. 1722, 29 aprilie 1982, 

p.4 

 

 

 

 

Sub genericul ”Cînt și vers de primăvară”, formațiile artistice de amatori ale casei de cultură din 

Sulina au prezentat un spectacol de varietăți la Căminul cultural din Sf. Gheorghe. 

VLADIMIROV, ANETA. Luna culturii. În Delta, An XV, Nr. 1725, 20 mai 1982, p.2 



 

 

Cu prilejul vizitei pe care a făcut-o în august, anul trecut, în deltă, la Sf. 

Gheorghe, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 

recomandat să se treacă mai hotărît la elaborarea unor programe pentru a 

smulge împărăției apelor și nisipurilor noi terenuri pentru agricultură. 

Aprecierea rezultatelor obținute în timpul experimentărilor care s-au 

făcut aici de mai mulți ani, a dat un nou imbold activității. Și astfel, zilele 

acestea, o nouă suprafață de peste două hectare nisipuri a devenit – prin 

nivelarea și pregătirea ei cu ajutorul unor utilaje de mare putere – un vast cîmp 

experimental pentru plantarea de noi soiuri și specii de viță-de-vie, pomi și 

legume în scopul urmăririi comportamentului acestora, a elaborării celor mai 

adecvate tehnologii de cultivare. 

Lucrările (inclusiv cele de plantare) se efectuează sub directa 

supraveghere a specialiștilor întreprinderilor viei și vinului și a celei pentru 

legume și fructe Tulcea, hotărîți ca, împreună cu localnicii, să înfăptuiască 

stabilizarea nisipurilor și transformarea lor, în următorii cîțiva ani, în 

adevărate grădini ale belșugului. 

DAMIAN, AURELIAN. La Sf. Gheorghe – deltă, pe terenurile smulse 

nisipurilor – legume. În Delta, An XV, Nr. 1725, 20 mai 1982, p.2 

 

 

 

 

 

 

 

Și gospodarii comunei Sf. Gheorghe au amenajat cca. 500 m.p. de spații verzi, 

au reparat 500 m.l. de străzi și 2 podețe, au plantat flori și arbuști ornamentali. 

Anotimpul gospodarilor și al bunei gospodăriri. În Delta, An XV, Nr. 1728, 10 

iunie 1982, p.3 

 

 

 

 

 
 

Poposim vineri, 15 octombrie a.c., la Sf. Gheorghe, pentru a vedea preocupările conducerilor 

Direcției comerciale județene și I.C.S. Mixt ”Delta Dunării” Sulina pentru aprovizionarea cu produse 

agroalimentare și industriale necesare locuitorilor acestei comune. 

Ținînd cont de faptul că ne aflăm la jumătatea lunii octombrie considerăm că mare parte din 

mărfuri trebuiau deja transportate și depozitate. Aceasta cu atît mai mult cu cît, este știut, transportul și 

depozitarea în bune condiții a unui volum de mărfuri ca cel necesar acestei comune nu se poate face în 

numai una, două săptămîni. 

Iată de ce, intrînd în depozit, în magazine, stînd de vorbă cu șefii și responsabilii unităților 

comerciale din Sf. Gheorghe, am aflat că, exceptînd cele 120 vagoane de lemne de foc și 28 tone de cartofi 

ce au fost primite și depozitate, în rest nimic nu s-a mai trimis aici din august (nici măcar mărfurile 

alimentare de bază cuvenite și nici mărfurile industriale planificate pentru lunile septembrie și octombrie). 

Este firesc să ne întrebăm: cu ce se ocupă factorii responsabili cu aprovizionarea localităților Deltei 

Dunării, din cadrul I.C.S. Mixt ”Delta Dunării” Sulina? Conducerea Direcției comerciale județene 

cunoaște această situație? Dar, să arătăm mai concret cum se prezintă ea la Sf. Gheorghe. 

”Vedeți si dumneavoastră – ne spunea Dionisie Varenic, șeful depozitului mărfuri alimentare – ne-a 



mai rămas doar ceva orez, fidea, biscuiți, sare, oțet și conserve din pește și fasole cu carne, din luna august 

cînd am primit ultimul transport. De-atunci n-am mai primit nimic. Ne-am săturat de promisiuni! Așteptăm 

să se facă ceva și pentru aprovizionarea corespunzătoare a comunei noastre”. 

Aflăm că s-au primit nenumărate asigurări din partea conducerii I.C.S. Mixt ”Delta Dunării” 

Sulina, că se vor trimite la Sf. Gheorghe și mărfurile alimentare de bază planificate, și varza și gogonelele 

și cartofii și îmbrăcămintea și încălțăminte pentru sezonul rece (căciuli, cizme, paltoane, ș.a.) și gaz, țigări, 

baterii, lanterne și alte asemenea mărfuri care lipsesc și de care oamenii au nevoie. După cum se vede însă, 

nici una din aceste promisiuni și asigurări nu a fost încă respectată, situația prezentîndu-se la data de 15 

octombrie așa cum o descriam mai sus. 

Discutînd și cu tovarășul Stelian Vîlciu, primarul comunei (întors chiar în acea zi de la Tulcea, unde 

fusese cu treburi) aflăm și de nemulțumirea lui în ce privește întîrzierea aprovizionării comunei: ”Mi s-a 

spus, de la Direcția comercială județeană, că repartițiile pentru comuna noastră sunt gata, că azi, mîine, 

începe transportul mărfurilor. Mă gîndesc că dacă se tot amînă așa cum se întîmplă și cu trimiterea 

mărfurilor curente pentru luna septembrie aprovizionarea de toamnă iarnă va fi mult întîrziată”. 

Iată de ce, considerăm că trebuie luate de urgență măsuri pentru ca atît transportul cît și 

depozitarea fondului de marfă necesar – aprovizionării curente a comunei Sf. Gheorghe, să se desfășoare 

ritmic și în bune condiții. 

La Sf. Gheorghe stoc supranormativ de… promisiuni (din partea conducerii I.C.S. Mixt ”Delta 
Dunării” Sulina)!. În Delta, An XV, Nr. 1477, 21 octombrie 1982, p.7 
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