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Nu din vina oamenilor ei, comuna Sf. 

Gheorghe este cea mai îndepărtată și izolată din tot 

județul, singura legătură cu ”lumea”, nava de 

pasageri, străbătînd pînă acolo 117 km. Așa se face 

că orice reporter ajuns aici e privit așa, cu ochii 

mari, iar unii localnici nu se sfiesc să aprecieze: 

”E-te… A venit și presa! Că de la Revoluție încoace 

n-a mai călcat pe-aici nici un ziarist de la Tulcea. Și 

noi care credeam că dacă-s mai multe ziare, de-

acum vor fi și musafiri  mai mulți…”. 

Una peste alta, noi ne facem datoria cum ne-

am tot făcut-o mereu, sondînd și ”pulsul” acestei 

localități de unde am desprins atîtea chestiuni încît 

vom fi nevoiți să despicăm în două întreaga 

”poveste”, prima ei parte urmînd în rîndurile de 

mai jos. 

Nu este pentru nimeni un secret faptul că Sf. 

Gheorghe nu dispune de fire de înaltă sau joasă 

tensiune, aici energia electrică producîndu-se ca pe 

timpul cînd bunicile noastre erau fete mari, adică 

prin intermediul grupului electrogen. Adică, pe-o 

parte torni motorina și pe alta iese energia 

electrică, în proporție directă cu cantitatea de 

motorină folosită. Și, cum de-o lungă vreme la noi economia de carburanți a îmbrăcat diverse forme, e de la 

sine înțeles că Sf. Gheorghe se confruntă cu multiple probleme legate de energie. De fapt, cum ne-a asigurat 

și domnul Teodor Ivanov, primarul comunei, ”toate relele cîte sunt cam de-aici pornesc, de la lipsa energiei 

electrice…”. Înainte de Revoluție, la Sf. Gheorghe becurile luminau 7 – 8 ore pe zi, stingîndu-se definitiv pe 

la 8 – 9 seara, atunci cînd, vrînd-nevrînd, localnicii trebuiau să se culce! Acum, desigur, lucrurile s-au mai… 

luminat, furnizarea de energie urcînd la 16 ore din 24. Numai că nici așa nu este suficient, cele 8 ore de 

”beznă” creînd multiple dificultăți. Nu-i vorba doar de beznă-beznă (au și aici sătenii lămpi cu gaz sau 

fără…), dar în cele 8 ore fără curent se întîmplă multe necazuri. Între acestea: oprirea furnizării apei 

potabile, urmată de stoparea activității la brutăria locală ș.a.m.d. întrucît, se înțelege, energia electrică 

alimentează nenumărate sectoare ale vieții! Soluția? O cisternă cu motorină în plus pentru ca grupul 

generator să asigure 20 de ore din 24 energie electrică, caz în care mai toate problemele vieții ar fi, aici, 

rezolvate! Pentru că altfel cetățenii de-aici își amintesc mereu mai adesea acel slogan leninist cu puterea știu 

ei cui ”plus electrificarea întregii țări…”. 

Cu cîțiva ani în urmă (2 – 3) la Sf. Gheorghe s-a pus temelia unor blocuri frumoase care urmau să 

rezolve definitiv problemele vizînd locuințele, îndeosebi pentru specialiștii veniți din alte zone. Pe scurt, 

este vorba de 3 blocuri: unul cu 24 apartamente, altul cu 12 și un cămin pentru tineret cu 80 de 

locuri. Din păcate însă, toate aceste construcții au rămas în faza… bunelor intenții chit că finanțarea lor 

a fost și este încă deschisă. Mai mult, I.A.C.M. – ul urmează să-și restrîngă drastic activitatea, situație în 

care cele trei blocuri urmează a intre în… conservare! Așadar, de toate se găseau la Sf. Gheorghe, în 



afară de… conserve de blocuri! Ce-i de făcut? Probabil că, pînă la urmă, tot primăria va face un efort 

pentru a termina construcțiile în regie proprie (numai că materialele de construcție tot de la Tulcea trebuie 

aduse!), cu precădere la frumosul bloc cu 24 de apartamente de lîngă ponton, bloc prevăzut cu spații 

comerciale la parter și care, după aprecierea noastră, e gata în proporție de 90 la sută, mai fiind de lucru la 

interior! Așadar, 90 la sută sunt gata. Cîți ani mai trebuie pentru restul de 10 la sută? 

Ani la rînd (ne spune pensionarul Dionisie Varenic) în ce privește comerțul local aici totul a fost o 

anomalie! Formal comerțul nostru aparținea de I.C.S.M.D.D. Sulina. Asta însemna cam așa: marfa pleca de 

la  Tulcea către Sulina. Ce era mai bun rămînea definitiv acolo, restul făcea din nou cale întoarsă pe brațul 

Sulina pînă aproape de Tulcea spre a intra apoi pe brațul Sf. Gheorghe. Cum s-ar spune, ne scărpinam la 

ureche pe după căciulă! Ca să nu mai vorbesc de atîtea abuzuri ce se făceau, de cele mai multe ori la Sf. 

Gheorghe ajungînd în loc de marfă doar niște facturi și banii cu care aceasta fusese cumpărată direct de la 

Tulcea. E adevărat, în ce privește alimentația nu sunt probleme, anul acesta e chiar mai bine ca oricînd. Dar 

în ce privește mărfurile industriale, materialele de construcții și multe altele, situația e jalnică… 

Se speră ca, de acum, situația să fie altfel decît ”jalnică”. În acest sens, prin Decizia nr. 395/1990 

emisă de Prefectura județului, odată cu înființarea S.C.A. ”Alimentcom” s-a hotărît ca în activitatea acesteia 

să fie inclusă și ”activitatea de aprovizionare și desfacere a mărfurilor alimentare, nealimentare și de 

alimentație publică din localitățile din Delta Dunării”. 

GHIOC, ROMEO. Astăzi, comuna Sfîntu Gheorghe (I). În Delta, Nr. 5, 17 ianuarie 1991, p. 2 

 

 

 

 

Sugeram ieri domnului prefect Munteanu și celor din jurul domniei sale să urmărească, în 

continuare, ”răbojul” de probleme al comunei Sf. Gheorghe, răboj pe care-l încheiem în rîndurile ce 

urmează. Sînt probleme presante, unele dintre ele interesînd la cel mai înalt nivel nu numai viața oamenilor 

de aici ci și economia județului, ba chiar a țării! Așadar… 

DOLARII CARE CURG PE ”APA SÎMBETEI”… 

De cînd… lumea și pămîntul, sătenii din Sf. Gheorghe sunt cunoscuți nu numai ca pescari neîntrecuți 

ci și ca mari crescători de vite. Iată însă că, mai recent, tocmai creșterea vitelor ridică o mare problemă în 

fața comunei, fiind vorba de cele peste 2000 de vite aflate în stabulație liberă, reprezentînd un fel de 

”surplus” de animale pe care sătenii doresc să le vîndă! Numai că, stupoare, nimeni nu se ”înghesuie”, 

domnii de la Întreprinderea tulceană de Industrializare a Cărnii motivînd că animalele-s prea mici și că 

prelucrarea lor în abator n-ar fi rentabilă! Așa o fi, nu cunoaștem tehnologia respectivă, dar nici vitele n-au 

nici o vină că asta-i rasa lor, o rasă ce nu depășește decît rareori greutatea de, să zicem, 400 kg. Ne gîndim 

însă că pot exista și alți beneficiari care să fie interesați de carnea ce se… plimbă în aer liber prin preajma 

comunei, de pildă carmangeriile sau chiar marile abatoare din județele limitrofe unde, cum se aude, se 

înregistrează o mare penurie de carne pentru prelucrat. Este, și aceasta, o importantă problemă pe care o 

supunem atenției Prefecturii? Ni se pare de neconceput ca, în propriul județ, peste 800 tone carne de vită să 

fie în pericol de-a fi pierdută (ne referim la boli și alte cauze de mortalități ce pot surveni oricînd), în vreme 

ce țara cheltuie grămezi de dolari pentru a aduce în țară… carne de vită, nava Polar XII, de pildă, cărînd de 

mai bine de-un an vite tăiate tocmai din Irlanda! Nu cumva, și în cazul acesta, ne jucăm cu resursele țării? 

Nu cumva aruncăm cu dolari spre alte orizonturi cînd, iată, la Sf. Gheorghe dolarii curg, păgubos, pe ”Apa 

Sîmbetei”? 

VA DISPĂREA ÎNTREPRINDEREA PISCICOLĂ DIN Sf. GHEORGHE? 

Dintre întreprinderile de profil existente în județul nostru, I.E.C.R.N.D.D. Sf. Gheorghe e, de departe, 

cea mai productivă. Mai mult ca-n alte părți, aici se lucrează aproape tot anul calendaristic iar rezultatele 

muncii sunt cu mult mai valoroase, din punct de vedere economic, Sf. Gheorghe fiind singurul loc din județ și 

din țară unde se pescuiesc valoroase specii de sturioni conținînd, între altele, mult căutatele icre negre! Și 

totuși, în loc ca această întreprindere să se întărească, în interesul direct al economiei naționale, ea este pe 

cale de a se desființa! Cum fosta Centrală e-n curs de reorganizare, s-a presupus că ar fi mai rentabil 

(pentru cine?) ca Sf. Gheorghe să treacă, cu toată activitatea de pescuit, sub ”tutela” întreprinderii similare 

din Murighiol! Care să fie motivele? Nimeni nu știe, căile domnului fiind întunecate în această problemă. 



Se pare că, aici e vorba de căile … domnilor de 

la județ, cărora le e mult mai comod să meargă, cu 

limuzina, pe uscat pînă la Murighiol, decît cu șalupa, 

mult mai obositor, la Sf. Gheorghe! Dacă așa stau 

lucrurile, înseamnă că ne întoarcem iar cu picioarele-n 

sus judecînd cu capul așezat în altă parte… 

CINE ARE O FABRICĂ-N PLUS? 

Între multele propuneri pe care le ridică oamenii 

comunei se află și una pe cît de interesantă pe atît de 

avantajoasă și, mai ales, posibil de rezolvat. Este vorba 

de ideea ca, aici, să fie amplasată o mică fabrică de 

făină din pește, produs căutat de toate complexele 

avicole din județ și din țară! La Sf. Gheorghe materie 

primă este în permanență și din belșug dar, din păcate, 

ea este dusă tocmai pe la Brăila pentru a fi 

transformată-n făină, după atîta drum peștele ajungînd 

acolo mai mult stricat iar calitatea făinei rezultate fiind în corelație cu cea a peștelui ”plimbat”, zile în șir, 

de la Sf. Gheorghe la Brăila. Soluția? La îndemîna noastră: de pe una din navele I.P.O. venite la 

dezmembrare la I.C.N.U.T. Tulcea să fie ”decupată” fabrica de făină. Astfel decupată, fabrica navei (care 

altminteri, este tăiată și dată la fier vechi!) poate ajunge la Sf. Gheorghe și pusă-n funcțiune, va produce o 

făină din pește de cea mai bună calitate, din sortimente de pește mereu în stare proaspătă! Ce părere au 

specialiștii de la ”centru”? Vor ridica indiferenți din umeri, ca pînă acum (”de ce să ne complicăm, 

domnilor?”), sau vor trece cu adevărat la treabă? Așteptăm reacția… 

Dar la Sf. Gheorghe problemele sunt cu mult mai numeroase, noi ridicîndu-le doar pe  cele ce ni s-au 

părut de primă urgență. Ar mai fi vorba însă și de aprovizionarea cu lemne a comunei unde, iarna aceasta, 

din necesarul de 500 tone nu a ajuns nici o… surcică! Consecințele? Copiii de la școală își suflă-n pumni în 

timpul orelor de curs, nașterile nu se mai fac la dispensar (unde micuții se pot ”congela”!), ci pe la casele 

oamenilor și alte aspecte. Și multe încă altele se pot desprinde din viața acestei comune unde, cum aminteam, 

vizitatorii de la ”centru” vin rar și pleacă foarte repede, excepție fiind lunile de vară cînd ”invers”, uită să 

mai plece acasă… În speranța că organele în drept au recepționat problemele ridicate în aceste rînduri, vom 

reveni la malul mării pentru a vedea în ce măsură acestea au fost soluționate. 

GHIOC, ROMEO. Din nou la Sfîntu Gheorghe. În Delta, Nr. 6, 18 ianuarie 1991, p. 2 

 

 

 

 

Institutul de Cercetare, Proiectare şi Producţie Delta Dunării 

a luat fiinţă în anul 1970, având ca obiect, printre altele, cercetări 

privind valorificarea mai bună a solurilor nisipoase din Deltă. 

Institutul are şi la Sfântu Gheorghe o asemenea staţiune de cercetare, 

cu un district silvic şi un cîmp experimental pentru cultura viţei de 

vie, a pomilor fructiferi şi legumelor, care staţiune – cum afirmă d-l 

inginer Grigore Baboianu, directorul institutului – nu a dat rezultate 

şi nu are perspectivă. Pădurea de la Sfîntu Gheorghe a fost înfiinţată 

prin anii 50, iar prin Decretul 92/1983, odată cu adoptarea 

programului de amenajare complexă a deltei, cele 1600 ha de pădure 

au trecut, prin protocol, la ICPPDD, pentru care anual s-au alocat 

din fondurile Ministerului Agriculturii câte 2 milioane de lei la 

întreţinere. Din acest an şi în perspectivă, bugetul nu va mai asigura 

aceste fonduri şi probabil, lăsată în sistem natural de vegetaţie, în 

timp şi în principal datorită apei sărate, care se ridică treptat-treptat 

spre rădăcini, va dispare. 



Dar nu pădurea a constituit obiect de cercetare al institutului, ci cîmpul experimental pentru culturi agricole 

amplasat în vecinătatea satului, sursă de îmbogăţire – cum ne scrie d-l Petru Costencu – pentru şefii trimişi 

aici să facă muncă de cercetare. Am verificat la conducerea institutului acuzaţiile grave care i se aduc 

inginerului Alexandru Boghiş, responsabilul acestui cîmp experimental. Atît directorul institutului cît şi 

contabila şefă, d-na Vetuţa Dănilă, nu cunosc prea bine „cercetările” care se desfăşoară acolo, atîta doar 

din valorificarea produselor agricole de anul trecut s-au contabilizat 23 075 lei (cartofi, legume şi struguri) 

şi că din inventarierea făcută în perioada 22 – 25 martie a.c. rezultă că nu s-a înstrăinat nici un mijloc fix al 

staţiunii; cel puţin aşa reiese din scripte şi din spusele conducerii. Or, inginerul Boghiş ar putea fi tras la 

răspundere doar pentru activitatea desfăşurată după ianuarie 1991 de cînd a fost numit responsabil al 

acestui cîmp experimental, înaintea lui fiind acolo ing. Ion Albu, director stațiune pînă la 1 noiembrie 1990 

și apoi, cu delegație, ing. Malcovici, de la care a preluat ing. Boghiș. Unde să fie adevărul? Ca de obicei, 

probabil, pe undeva la mijloc. Este foarte adevărat că munca de cercetare, rezultatele ei, se obțin după ani 

de experiențe. Din capul locului, un cîmp experimental, fie el și la Sf. Gheorghe, cu zeci de variante și 

martori, presupune competență în meserie. Deci, nu contestăm cunoștințele în genetică și ameliorare ale 

inginerului Boghiș și înaintașilor lui. Dar, de vreo 10 ani de experimentări nu se ajunge la nici o concluzie 

practică, de materializare a acestora, afară doar de vreo temă care ar putea fi susținută ca teză de doctorat, 

cine știe? Pentru că, de acoperirea măcar parțială a cheltuielilor făcute, nici vorbă. Se invocă  din partea 

institutului și să admitem, că pentru o cultură, în toamnă nu se pot face aprecieri de comparație cu martorii, 

aceasta nefiind posibil din cauza furturilor – cum se spune – de produse neajunse la maturitate. Acesta ar fi 

aspectul ce privește obiectul activității și evident, cel mai important, întrucît duce la concluzii eronate. 

Celălalt aspect privează stațiunea de veniturile pe care le-ar fi putut obține prin valorificarea producției 

obținute în cîmpul experimental și reluarea, prin resurse proprii, a ciclului productiv. S-a furat, s-a furat! 

Dar atît de mult au furat localnicii încît dintr-un întreg cîmp să fie obținute venituri de numai 23 mii lei, într-

un an de zile? Posibil, dar… cu multe, foarte multe rezerve. Iată de ce înclinăm să credem că Petru 

Costencu, știe el ce știe, problema valorificării fructelor, a strugurilor sau legumelor nemaifiind, acum, 

controlabilă. Așadar, în baltă, la fel ca la terasă: fiecare fură cum și cît poate! Cît se mai poate! Oricum, 

cercetării agricole în deltă i se ține lumînarea și, mai devreme sau mai tîrziu, își va da obștescul sfîrșit. șansa 

ei ar fi ca cheltuielile necesare de-a lungul unui an să fie acoperite de veniturile obținute prin valorificarea 

producției, or dacă se merge așa… se ajunge mult mai rapid decît cred cei mai optimiști ecologiști la ceea ce 

se vrea pentru deltă: refacerea naturală. 

ADĂMIȚĂ, NICOLAE. La Sfântu Gheorghe cercetării i se ţine lumânarea. În Delta, 12 aprilie 

1991, p. 1 

 

 

 

 
CRONOLOGIE.  

Prin decembrie 1990, în urma unor sesizări primite la redacție, în ziarul nostru apărea articolul 

”Cine pune bețe-n roate comerțului din Sf. Gheorghe”? Pe scurt, era vorba acolo despre ciudata ”pasăre” a 

comerțului local din brațele I.C.S.M.D.D. Sulina în cele ale nou înființatei Alimentcom Tulcea, în felul acesta 

perspectivele aprovizionării comunei fiind din cele mai sumbre. 

Puține zile după apariția acelui articol (în ianuarie anul acesta) am primit la redacție o scrisoare 

extrem de ”dură” expediată din Sf. Gheorghe, în care eram trași binișor de urechi cum că… ce ne băgăm noi 

în chestiile astea și că noua tutelă a Alimentcom-ului Tulcea e cea mai bună! 

În aceeași lună (ianuarie 1991) ne-am deplasat la Sf. Gheorghe pentru a lămuri, la fața locului, 

problema. Atunci, d-l primar Ivanov și un anume pensionar Dionisie Varenic m-au lămurit pe îndelete cum 

că așa e, că cea mai iubitoare ”mamă” a comerțului local nu poate fi alta decît Alimentcom Tulcea. 

Bineînțeles că nu-i puteam eu contrazice pe cei doi proeminenți localnici cînd era vorba de o opțiune! Drept 

pentru care, într-un nou articol apărut în ziarul din 17 ianuarie a.c., am relatat aceste puncte de vedere așa 

cum mi-au fost ele prezentate. 

Iată însă că, mult mai recent, în nou apărutul ziar ”Zona”, într-un articol semnat de  fostul coleg 

Ioan Macra, lucrurile sunt prezentate din nou… invers! Și cine le prezintă astfel? Culmea, tocmai primarul 

care la începutul anului susținea, umăr la umăr cu D. Varenic, frumusețea păstoririi comerțului local de 

către cei de la Alimentcom Tulcea! 



Să vezi și să nu crezi! Totuși, cum s-au văzut 

ele lucruri și mai și, ne-am deplasat din nou la 

malul mării spre a afla răspuns la două întrebări: 1. 

Cît de mult a prosperat comerțul local sub 

oblăduirea Alimentcom-ului din municipiu? 2. Cînd 

a fost d-l primar sincer: cînd a susținut ideea (în 

ziarul nostru) că Alimentcom e cea mai bună 

alegere, sau cînd a spus ziarului ”Zona” că-i 

tocmai pe dos? 

Așadar, să dăm cuvînt faptelor! 

 

MARE-MARE SĂRBĂTOARE!  

Luni, 6 mai a.c., cînd am ajuns la Sf. 

Gheorghe aici era mare-mare sărbătoare, comuna 

toată sărbătorind hramul bisericii locale și, mai 

mult, chiar numele comunei după calendarul 

lipovenesc, unde sărbătoarea Sfîntului Gheorghe e 

datată la 6 mai. Oamenii se veseleau tare, în curtea 

bisericii erau așezate mese lungi la care luaseră loc 

deja sute de meseni. În aceste obiective condiții i-am 

aflat mai greu pe ”subiecții” noștri dar totuși, 

aproape de căderea nopții, i-am aflat. De față cu 

doamna Tudorița Andreev Carpov, secretara 

primăriei și soțul acesteia, d-l Pavel Carpov, d-l 

primar Tudor Ivanov ne-a spus cu multă obidă: 

- Ce mai, am fost păcălit! Pentru comerțul din Sf. Gheorghe Alimentcom nu-i altceva decît o… 

barbă mare de tot. În 6 luni de cînd ne patronează ei s-au adus 16 tone de sare, în rest mai nimic! 

Bineînțeles că, incitat fiind de precedenta poziție față de toate acestea a domnului primar, reporterul 

nu s-a sfiit să întrebe de unde pînă unde această spectaculoasă ”schimbare la față”, răspunsul fiind destul de 

cuprinzător: 

- Domnule, eu v-am mai spus și o spun: am fost păcălit. Iar principalul pion al jocului e d-l 

Dionisie Varenic care se crede un fel de ”lider” al satului dar în realitate e altceva. Cum să vă spun, el a 

susținut foarte tare alegerea mea ca primar și probabil a gîndit că o să-i fiu recunoscător. Așa m-a atras în 

cursa asta cu trecerea comerțului nostru la Alimentcom, noi n-am știut ce interese sunt în joc! Acum însă le 

înțelegem bine. Acest Varenic se cunoaște bine de tot cu directorul Răuță de la Alimentcom, au lucrat 

împreună, au relațiile lor. Interesele sunt de altă natură, nicidecum bunul mers al comerțului local. Iar D. 

Varenic, fiind președintele F.S.N.-ului de-aici cine știe, s-o fi considerînd cumva persoană oficială așa că… 

De fapt, dumnealui toată viața a fost ”oficial”. Cînd au fost legionarii, hop și Varenic în prima linie, cînd au 

venit comuniștii la fel, în linia I, acum cu feseniștii tot lider e, pesemne că are o atracție spre așa ceva… 

Bineînțeles că unii (chiar foarte mulți) simt asemenea atracții. Noi însă ne vom întoarce la … oile 

noastre pentru a vedea ce se mai ascunde sub această contestată luare sub aripă a comerțului local de către 

cel municipal. 

 

UN PRONOSTIC EXACT!  

Atunci, în decembrie anul trecut, în primul articol pe această temă (”Cine pune bețe-n roate 

comerțului din Sf. Gheorghe”), semnatarul lui (același și de-acum) îndrăznea un… pronostic. Anume, că nu 

degeaba Alimentcom Tulcea a fost ”pălită” subit de o așa iubire față de comerțul de la malul mării! Că, 

probabil, conducerea de la Tulcea, gîndește mult mai departe, pînă spre zilele verii, cînd la Sf. Gheorghe 

putem face minunatele plimbări de agrement pentru că oamenii de-aici sunt teribil de ospitalieri și, în loc să 

te întîmpine cu pîine și sare aduc pe masă morun, icre negre, păstrugă și tot tacîmul! Că, probabil, icrele 

negre și morunii au cîntărit hotărîtor în această alegere, nicidecum nevoia unei munci și răspunderi în 

plus… 

Și iată că luni, cînd la Sf. Gheorghe era mare-mare sărbătoare, pronosticul nostru a prins a se 



adeveri. Pentru că, cine credeți că venise aici tocmai de la Tulcea pentru a fi alături de localnici la marea 

sărbătoare? Ați ghicit: tocmai directorul Marcelius Răuță, însoțit de un stat major condus de vestitul 

măcelar Ridvan, venit și el la bairam! Și cu ce credeți că sosise d-l director? Cu… pasagerul, ca muritorii de 

rînd? Ei ași: cu nava ”prezidențială” Lanul, navă de mare protocol ce ani și ani a purtat pe cărările deltei 

pe cei mai mari dintre ”ștabii roșii”, după cum în prezent tot ștabi găzduiește! Cu ce treburi să fi ajuns d-l 

Marcelius aici tocmai la sărbătoarea hramului? Vom vedea, cu lux de amănunte, într-un număr viitor al 

ziarului nostru. 
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REMEMBER.  

Să ne reamintim deci că în primul material pe această temă ne refeream la vizita ”de lucru” efectuată 

de d-l Răuță, directorul Alimentcom-ului Tulcea, la Sf. Gheorghe, comerțul de aici aparținînd de o vreme de 

Alimentcom Tulcea. Cum spuneam, vizita domniei sale a coincis (dacă într-adevăr totul a fost coincidență…) 

cu marea sărbătoare locală a hramului bisericii și ne vom permite a face un scurt ”film” al amintitei vizite. 

Așadar… motor! 

FILM.  

Din amintirile a vreo 25 de localnici, în frunte cu primarul comunei, putem desprinde că: La orele 

12,30 fix ori nefix, frumoasa navă ”Lanul” a poposit maiestuos și grațios la mal, imediata apropiere a 

pontonului căpităniei Sf. Gheorghe. Era mare sărbătoare, era cum am zis hramul bisericii și aici, cu voia 

dv., trebuie să facem musai o lămurire. Anume, că primăria din comună a făcut unele invitații la 

”județeană”, primul invitat fiind chiar domnul prefect Munteanu, care însă avînd probleme mai mari de 

rezolvat nu a putut onora invitația. A venit aici totuși un reprezentant al Prefecturii, d-l consilier Suhov, cu 

nava ”Ecoul”, dînsul venind și plecînd la fel de repede. Așa că d-l primar Ivanov s-a văzut lipsit de oaspeți 

de ”vază”, fără ca asta să constituie, cumva, vreo 

supărare. Așa se face că, în acea zi de luni, 6 mai, 

singura persoană ”oficială” (judecînd cel puțin după 

mărimea și frumusețea vasului personal cu care-a 

călătorit) a fost d-l Marcellius, directorul de la 

Tulcea. Într-o primă fază a întîmplării, d-l primar, 

crezînd că directorul venise pentru treburile sale, 

adică buna funcționare a comerțului local, a propus o 

întîlnire ”în doi” pe această temă. În această 

perspectivă, d-l Marcellius i-a spus-o pe șleau: ”Vii 

mata la mine la vas și discutăm!” După care, firesc, 

d-l primar a făcut ordine: ”Cum adică la vas (N.N. – 

chiar așa, d-l M. o fi vreun armator, să vină primarul 

la vasul domniei sale?), vii dumneata la Primărie, mă 

găsești acolo la ora 19,00 fix”! 

De aici încolo, povestea se cam lungește. Și, 

avînd impresia că filmul nostru poate plictisi pe unii, 

facem invitația la acelașii film dar… 

SERIA A II-A.  

Ora 14,00 fix ori nefix. În dulcile sale 

peregrinări ”Sf. Gheorghiene”, urmărind dînsul 

problemele de care deocamdată răspunde (adică 

comerțul local), d-l Marcellius face o ”haltă” taman 

în curtea blagoslovitei biserici, unde la hramul cel 

mare în prima ”serie” au mîncat și băut 180 de 

oameni, apoi 114. E invitat la masă dar domnia sa 

strîmbă deloc diplomatic ”din nas”. Mai și adaugă: 

”Domnule, eu de la Sulina am luat un morun de 150 



kg., de aici nimic?”. Oamenii dau din colț în colț, morunul nu-i și d-l Marcellius pleacă, chit că și aici, ”de 

bine de rău, o ciorbă de sturion tot se găsea”, cum ne spune d-l primar. Așadar d-l director pleacă poposind 

la… depozitul comercial al comunei, acolo unde în toată ”epoca de aur” șef a fost d-l (tovarășul?) Varenic 

Dionisie, actualmente șef al F.S.N.- ului local și unde, cum știe toată suflarea comunei, ”s-a făcut un 

protocol de nota 20, cu grătar de nisetru, păstrugă, whisky și tot confortul, ca-n vremurile apropiate cînd d-l 

director era mîna dreaptă a d-lui Popescu, fost șef al Direcției Comerciale Județene, acum tot mare șef și 

dînsul…” 

De-aici încolo reporterul, ajuns în seara aceea la Sf. Gheorghe cu ”pasagerul”, continuă cu cele 

văzute și trăite de el, nu din spusele altora. Pe la 18,15 ajunge la acel depozit unde 3 – 4 femei harnice, cu 

șorțul la brîu, tocmai spălau un vraf de farfurii. ”Tov Răuță? A…Nu mai e aici, e la dînsul, pe navă!”. 

Auzind că la 19,00 are o întîlnire la Primărie cu primarul, m-am îndreptat, plin de speranțe, către amintitul 

birou. Numai că domnia sa n-a onorat în nici un fel promisiunea așa că am stat de vorbă mai pe îndelete cu 

mai tot personalul Primăriei, bașca rudele apropiate și cîțiva gestionari veniți ”ad-hoc” tot la întîlnirea 

(ratată!) cu d-l Marcellius. Și, cum cînd stai de vorbă cu oamenii afli multe lucruri omenești, voi desprinde 

din toate cele spuse cîteva… 

CONCLUZII.  

Dincolo de faptul că însuși primarul comunei apreciază că respectiva subordonare de Alimentcom 

Tulcea nu-i altceva decît o păcăleală am mai desprins și alte concluzii aparținînd doamnei secretare a 

primăriei, Carpov Andreev Tudorița. Cu puțin timp în urmă (spunea dumneaei), în comună au fost aduse trei 

cartoane cu ness. Cine le-a văzut? Nimeni… ”persoanele oficiale”, fără ca dintre ele să facă parte tocmai 

primarul, secretarul sau alți ”oficiali” în regulă! Ce aflăm mai încolo apropo de acea ”barbă” care 

înseamnă Alimentcom Tulcea față de comerțul din Sf. Gheorghe? Multe lucruri, între care faptul că așa - zisa 

”aprovizionare” e invers decît ce și-ar dori oamenii comunei. ”Se aduc aici – aflu – tot felul de prostii, 

nicidecum ce au nevoie oamenii noștri. Tot ce nu se vinde la Tulcea dintre mărfurile de import: cingo, bere la 

cutii, prezervative, ajunge la noi!”. 

…Așa că vedeți dv. D-l Răuță, multe lucruri puteați afla aici, la Sf. Gheorghe, chiar dacă ați poposit 
la mal taman într-o zi cînd era hram iar toate magazinele comerțului local erau, după program, închise 

toată ziua! Și multe lucruri mai aflați dv. dacă, conform promisiunii, v-ați fi întîlnit cu d-l primar la ora 
19,00 la primărie și nu pe vasul ”dumneavoastră”! V-am văzut totuși venind la o așa-zisă întîlnire nu la 

19,00, ci la… 21,40, cînd primarul era în localul comunei să vadă cum se distrează oamenii în ziua cea mare 
a hramului. N-am mers cu dv. În primul rînd că n-am fost invitat, apoi că nu mă lămurisem pe deplin despre 

caracterul vizitei dv. ”de lucru” din acea zi de mari chiolhanuri locale, așa că eu nu vă rog să mă scuzați… 

SUGESTII.  

În final, d-le director Marcellius, îmi permit a vă oferi unele sugestii. Intuiesc bine că prezența mea 

neașteptată la fața locului v-a stat, cum se spune, ”ca mărul în gît”. Tocmai de aceea vă sfătuiesc (e voie?) 

să trimiteți urgent la redacție o scrisoare unde să scrieți tot ce vi se năzare. Cum că, de pildă, vizita dv. a fost 

numai și numai spre a vedea, la fața locului, cum ”merge” comerțul local (ce contează că lunea magazinele 

sunt închise?), nicidecum pentru un omenesc ”chiolhan” cu tot felul de delicatesuri! V-aș sugera să scrieți 

acolo și altceva mai ”șic”: anume că la 21,40, cînd ne-am văzut cu primar cu tot la acel local, reporterul era 

cumva… beat și că de aia a scris cum a scris! Vedeți, domnia dv., înainte era tare simplu: strecurați toate 

năzbîtiile alea la urechea fină a unui secretar ori secretare P.C.R. și totul era ”O.K.”; doar nu era să ne 

creadă cineva pe noi mai abitir decît pe dv. care…  

Așa vă sfătuiesc să faceți, după care putem merge chiar împreună, cu ”pasagerul”, la Sf. Gheorghe, 

ca să facem acolo un ”plebiscit”: cine are dreptate, eu sau domnia dv.? V-ar conveni? 
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