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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” - 1985 
 

 

 

 

 

Întinderi nesfîrșite de gheață și 

zăpadă, aceasta este delta la mijloc de 

februarie! Vîntul șfichiuie necruțător, 

Dunărea blocată de sloiuri taie orice 

posibilitate de comunicare, zeci de 

localități sunt vremelnic izolate, doar prin 

eter ajung la Tulcea vești sau apeluri. 

Viața, așa cum e ea, cu bune și cu rele, 

continuă însă și în deltă. Și totuși ea, viața 

oamenilor de-acolo, depinde acum, uneori, 

de uscat! 

 

- YR-ELS, YR-ELS, recepție, sunt 

baza! 

- Te aud, baza, sunt pe recepție! 

- În ce zonă vă aflați? 

- Survolăm Sf. Gheorghe, le 

lăsăm medicamente! 

- Îndreptați-vă urgent spre Mila 

23! Îndreptați-vă urgent spre Mila 23! Un 

copil în vîrstă de 9 luni este grav bolnav, 

trebuie adus de urgență la spital, la 

Tulcea! 

- Am înțeles, ne îndreptăm spre Mila 23! Terminat! 

 

Din 21 ianuarie, Vasile Pleșca, comandantul elicopterelor YR-ELS și YR-ELL, mecanicii de aviație 

Constantin Soava și Gheorghe Matei, conductorul autoalimentator Ion Gheorghe, toți din aviația utilitară 

romînă, au cîmp de acțiune Delta Dunării. 

Pescarul Cristea Dumitru trebuie operat de urgență la ochi, o intervenție ce nu poate fi amînată. Prin 

eter, apelurile de la malul mării, din Sf. Gheorghe, abia răzbat la Tulcea. 

- Vizibilitate bună! Plafonul norilor la peste 2000 de metri! Cerem permisiunea pentru decolare! 

- Drum bun – le urează din turnul de control comandantul aeroportului Tulcea, Constantin Teodoru. 

Pe măsură ce milele se împuținează, cerul devine tot mai negru. Apoi, deodată, izbucnește viscolul! 

Vizibilitate foarte redusă! Nici o posibilitate de aterizare, peste tot nesigura gheață și plaurii! Și totuși… Pe 

întinderile albe, cîteva puncte în mișcare, aranjate în cerc, indică o pistă de aterizare! 

- Am izbutit, am ajuns! 

Piloții zîmbesc satisfăcuți! Parcă nimic nu se întîmplase cu doar cîteva minute în urmă! […] 

VASILE, ADRIAN. Oamenii din marile ”păsări” albe!. În Delta, An XVIII, Nr. 1869, 21 februarie 

1985, p.6 

 

 

 



De cîteva zile la gurile Dunării a apărut scrumbie, specie de pește deosebit de valoroasă. Bine 

pregătiți, pescarii de la I.E.C.R.N.D.D. din Sulina, Sfîntu Gheorghe și Independența au lansat la apă zeci de 

setci. În prima săptămînă de lucru s-au prins și valorificat – deși migrația abia a început 

– cca 75 tone din planul de 850 tone al acestui an. Cu rezultate deosebite se înscriu, ca de obicei, pescarii de 

la Sfîntu Gheorghe cu o producție la zi de peste 60 tone. 

Pe măsura îmbunătățirii timpului, pescuitul scrumbiei se va amplifica. 

La gurile Dunării s-a declanșat pescuitul scrumbiei. În Delta, An XVIII, Nr. 1877, 18 aprilie 1985, 

p.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gherghina Efimov a fost, între 23 mai 1982 – 16 august 1984, gestionară a 

cofetăriei din Sf. Gheorghe, aparținînd I.C.S.M.D.D. Sulina. În iunie ’83, revizoarea 

Maria Preda îi face un inventar, descoperă o lipsă de 18.242 lei, face notă pentru 

scoaterea din gestiune, dar directorul I.C.S.M.D.D. Sulina, Gheorghe Nicola, hotărăște 

menținerea în funcție a gestionarei ba, pentru un pic de legalitate, trece această 

hotărîre prin biroul executiv al C.O.M., care aprobă! Gherghina însă nu se ”liniștește” 

iar în martie 1984 aceeași revizoare îi descoperă, la un nou inventar, o altă lipsă, în 

valoare de … 70.000 lei! De astă dată nu mai procedează legal, femeile ajung la ”mica 

înțelegere”, Gherghina onorează ”slăbiciunea” revizoarei cu … 1 kg icre negre, iar 

aceasta trece pe lista de inventariere mărfuri pînă la concurența sumei de 71.630 lei 

(mărfuri inexistente însă în unitate) și gestionara hoață se trezește peste noapte, 

corectă! ”Slăbiciunea” Mariei Preda pentru Gherghina Efimov nu încetează, așa încît 

peste două săptămîni îi cere acesteia, sub amenințarea că va ”dezvălui” totul, 10.000 

lei. ”Comandă” pe care gestionara o onorează imediat cu banii din… casa 

magazinului. Urmează o altă ”atenție” de 10 000 lei, apoi una de 5.000 lei, gestiunea 

se ”ușurează” încetul cu încetul pînă cînd lanțul slăbiciunilor este rupt iar cele două 

ajung… în spatele gratiilor! […] 

BOLTU, ION – procuror șef al județului Tulcea. ”Slăbiciunea” revizoarei!. 

În Delta, An XVIII, Nr. 1903, 17 octombrie 1985, p.6 

 

 

 

 
La Sf. Gheorghe, ca și în alte localități ale deltei, oamenii locului s-au străduit 

să facă tot ce le stă în putință pentru a suporta mai ușor vicisitudinile iernii. Aveam să aflăm atît de la 

tovarășul primar Petre Carapcea cît și de la tovarășul Dionisie Varenic - șef depozite comerciale, că la 



produsele alimentare de primă necesitate au fost aduse, la nivelul planului, toate sortimentele. Menționăm 

că aceste cantități sunt în afara planului de aprovizionare curent. 

Dacă lucrurile stau mai bine la capitolul produse alimentare, nu 

același lucru se poate spune și despre produsele industriale. Ne-am convins 

controlînd magazinul de mărfuri industriale de unde lipseau confecții de 

sezon (atît pentru femei cît și pentru bărbați), încălțăminte de sezon (cizme 

cauciuc, pîslari, galoși, atît pentru cei mari cît și pentru cei mici). Despre 

articole de galanterie nu se poate vorbi de o aprovizionare doar cu cele vreo 

două cămăși pentru toată comuna, iar la raionul de cosmetice – rafturi goale. 

Ba unul dintre cumpărători, Vasile Malcovici, inginer stagiar, aflînd că 

suntem în control, s-a apropiat de noi rugîndu-ne să scriem la ziar că 

”lipsesc bluzele și pantalonii de corp, scurtele de fîș îmblănite sau matlasate, 

holșuruburi de diferite mărimi, că în general Sulina a uitat de noi”. Ceea ce 

și facem. Într-adevăr se poate desprinde concluzia, că prea puțin se ocupă 

tovarășii din Întreprinderea comercială Delta Dunării Sulina, de 

aprovizionarea magazinelor din această comună, de bunul mers al activității 

comerciale. Și ca să argumentăm această idee, toți cei cu care am discutat, 

ne-au relatat că de un an de zile merceologii de la întreprinderea comercială  

din Sulina nu au mai călcat prin Sf. Gheorghe. Ce ar mai fi putut afla 

tovarășii, în afara celor scrise mai sus dacă ar fi venit la fața locului? Multe. 

De pildă faptul că deși există în depozit, din magazinul alimentar lipsesc 

frecvent orezul, oțetul, biscuiții, pastele făinoase. Motivul: întreprinderea din 

Sulina nu a angajat un mijloc de transport hipo de la depozit la magazine așa 

cum face vara. Or și vara și iarna locuitorii din Sf. Gheorghe au aceleași 

necesități de aprovizionare. Ba am zice că iarna (să nu uităm iarna trecută 

care a fost deosebit de aspră) sunt mult mai multe. Iată de ce considerăm că 

se impune ca pentru îmbunătățirea aprovizionării la Sf. Gheorghe să fie luate 

următoarele măsuri: 

 Legătura directă, pe teren, a factorilor din cadrul I.C.S.M.D.D. Sulina 

cu comuna 

 Completarea stocurilor mai ales la produsele industriale de sezon 

 Rezolvarea problemei transportului de la depozitul local la magazine 

ȘEITAN, GHEORGHE. Cînd merceologii nu dau cu anii prin 

comună!. În Delta, An XVIII, Nr. 1912, 19 decembrie 1985, p.7 
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