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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 1988 

 
 

Declanşată la data de 1 aprilie, campania de pescuit a scrumbiei cunoaşte, la I.E.C.R.N.D.D. Sf. 

Gheorghe, ritmuri intense. După cum ne informează tovarăşa Axenia Dumitru, directoarea intreprinderii 

amintite, pînă în prezent au fost livrate cantităţi de scrumbie ce reprezintă peste 50 la sută din planul pe acest 

an. Cu tot timpul neprielnic, 130 de pescari, dotaţi cu 65 de bărci şi 8 ambarcaţiuni motorizate, lucrează 

intens, zi şi noapte, pentru încheierea campaniei cît mai grabnic şi cu rezultate foarte bune. Joi, 14 aprilie de 

pildă, Serghei Halchin, Ilie Avramov, Simion Şmira, Gavrilă Tulceanu, Dumitru Bălan, Mihail Andrei şi alţi 

pescari fruntaşi au realizat o producţie record – 25 tone de scrumbie pescuită! 

Record în campania de pescuit a scrumbiei. În Delta, an XXI, nr. 2034, 21 aprilie 1988, p.1 şi 4 

 

 

 
Sub genericul „o cunună-i ţara-ntreagă”, la staţiile de radioficare din localităţile Isaccea, Babadag, 

Sulina, Sf. Gheorghe, Frecăţei, Niculiţel, Independenţa, Topolog şi Baia vor fi prezentate emisiuni de muzică 

şi poezie patriotică. 

Manifestări omagiale consacrate marilor sărbători din luna mai. În Delta, an XXI, nr. 2035, 28 

aprilie 1988, p.2 

 

 

 
Frumoasa comună de la malul mării cunoaşte, în această perioadă, ritmuri intense de lucru pe 

şantierele care vor schimba (cu adevărat din … temelii) vechea înfăţişare a comunei. Astfel, foarte curând va 

fi inaugurat, aici, noul sediu al I.E.C.R.N.D.D., a cărui construcţie a fost finalizată. De asemenea, în acelaşi 

perimetru care va contura viitorul centru civic, se află în faze diferite de execuţie patru noi blocuri totalizând 

152 de apartamente sau garsoniere şi care se vor adăuga celor deja existente, îmbogăţind, încă în cursul 

acestui an, zestrea edilitară a comunei. După cum ne asigura tovarăşul Grigore Tudor, primarul comunei, pe 

toate şantierele se lucrează în ritmuri susţinute, constructorii fiind ferm hotărîţi să devanseze termenele de 

dare în folosinţă a acestor blocuri. De menţionat că unul din cele 4 blocuri (cu 36 de apartamente, amplasat în 

imediata apropiere a pontonului de acostare) este prevăzut cu spaţii comerciale la parter, întregind astfel şi 

reţeaua comercială a comunei. 

[GHIOC], ROMEO ŞTEFAN. Înnoiri edilitare în comuna Sf. Gheorghe. În Delta, An XXI, nr. 

2035, 28 aprilie 1988, p.6 
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