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NIȚU CONSTANTIN – SFÎNTU GHEORGHE:  

Nu vă putem răspunde ”în spiritul dreptului la replică” deoarece 

materialele pe care dv. ni le trimiteți nu fac lumină în cele relatate de un 

consătean al dv. (și reproduse cu exactitate în articolele din ”Delta”). Dv. vă 

ocupați, în cele ce ne-ați trimis, de dl. consilier și învățător Pricopie Gheorghe, 

cu care înțelegem că vă aflați într-un conflict căruia nimeni nu dorește a-i pune 

capăt. În legătură cu lemnele la care faceți referire pe larg, ne-am documentat 

totuși la Inspectoratul Școlar de unde ni s-au spus următoarele: nu s-a adus nici 

o pagubă școlii, lemnele au fost achitate de dl. Pricopie (și nu numai de dînsul!) 

obținînd chitanța necesară; e posibil chiar lemnele să fi fost plătite de două ori, 

dar cine mai recunoaște acum! Dl. Inspector Ivanov care s-a ocupat de 

problemă ne-a spus că în acest sens dl. Pricopie a fost sancționat cu mustrare. 

Pentru alte lămuriri, poate vom avea ocazia să venim și noi la Sfîntul Gheorghe. 

Materialele trimise nu se restituie.(V.M.) 

M[ARIN], V[IORICA]. ”Delta” în dialog cu… În Delta, Serie nouă, 

anul IV, nr. 772, 20 ianuarie 1994, p.3 

 

 

 

 

 
 

”Nu am declarat niciodată că doresc ca Sf. Gheorghe să devină enclavă ucraineană” – afirma domnul 

Constantin Nițu. 

În numărul de miercuri, 6 iulie a.c., ziarul 

constănțean ”Telegraf” publică un articol în care 

se afirmă că la o sesiune de comunicări științifice 

desfășurată la Tulcea în luna iunie a.c., primarul 

comunei tulcene Sf. Gheorghe ar fi afirmat că 

dorește ca această comună să devină o enclavă 

ucraineană. În publicația respectivă se pune pe 

seama primarului și o oarecare argumentație în 

acest sens, și anume aceea că majoritatea 

locuitorilor de aici ar fi de origine ucraineană. Se 

mai precizează în articol că este surprinzător ca 

tocmai unul dintre puținii localnici de origine 

romînă (primarul) să facă o asemenea declarație, 

cu atît mai mult cu cît acesta este și primar, 



adăugîndu-se faptul că majoritatea cetățenilor din localitate au fost foarte revoltați de o astfel de declarație. 

Luînd legătura cu domnul primar Nițu, acesta a negat că ar fi făcut vreodată o astfel de afirmație, cu atît mai 

puțin la sesiunea de comunicări de la Institutul de Cercetare și Proiectare Delta Dunării, unde au fost 

prezente persoane care oricînd pot să confirme acest lucru, precizînd printre acestea numele domnilor Uțanu 

(directorul Agenției de Protecția Mediului Tulcea) și Săvulescu (cercetător la I.C.P.D.D.). ”Totul a pornit, 

probabil, de la neînțelegerile pe care le-am avut cu Rezervația” – a ținut să precizeze domnul Nițu. ”Nu știam 

că a apărut un asemenea articol la Constanța, dar cunoșteam faptul că se vehiculează un asemenea zvon. Nu 

știu însă în interesul cui” – a încheiat primarul comunei Sf. Gheorghe. 

MOTOC, OCTAVIAN. Primarul comunei Sf. Gheorghe a fost acuzat pe nedrept de ziarul 

”Telegraf”. În Delta, Nr.893, 9 iulie 1994, p. 1 și 2 

 

 

 

 
 

Într-un număr trecut al ziarului nostru publicam plîngerile formulate de reprezentanții a două societăți 

comerciale din Babadag, nemulțumiți de controlul d-lui Aurelian Lovin, inspector la Centrul Județean de 

Metrologie Tulcea. Promiteam să revenim și cu alte amănunte pentru că, nu-i așa, controlorii ne apără de 

comercianții incorecți dar pe comercianți n-am aflat să-i apere cineva de controlorii care abuzează de funcție. 

După cum ne-am interesat și la Centrul Județean de Metrologie, cazul acestui inspector este singular, d-l 

Adrian Sîrbu, inspector-șef, confruntîndu-se prima oară cu această situație, a înaintat un memoriu șefilor săi 

ierarhici de la București dar nu a primit, deocamdată, un răspuns. Oricum, la C.J.M. Tulcea plutește o stare 

tensionată iar temerile care există se bazează pe imaginea pe care ar avea-o instituția în ochii celor care vor 

citi cele ce urmează. 

Iată, de exemplu, informarea primarului comunei Sf. Gheorghe, d-l Nițu Constantin, adresată 

Centrului de Metrologie: ”În august 1993 s-a prezentat d-l inspector Lovin Aurelian la sediul Primăriei, a 

spus că este din partea Oficiului Județean de Protecția Consumatorilor și are ca sarcină să controleze 

prețurile, alcoolemia etc. Revenind după două zile la sediul Primăriei l-am întrebat dacă a constatat ceva 

nereguli. Mi-a spus că nu a constatat nimic dar, dacă vreau eu, o s-o amendeze pe gestionara de la magazinul 

alimentar cu 5 000 de lei. De față au mai fost și”… (trei martori al căror nume nu-l mai publicăm). Să 

precizăm că, la acea dată, d-l Lovin nu era salariatul O.J.P.C. Tulcea ci al C.J.M. Tulcea. Cîteva plîngeri din 

Sf. Gheorghe se referă exact la efectuarea controlului: ”Subsemnatul Avram Valentin, barman la S.C. 

Cladyadys S.R.L., din comuna Sf. Gheorghe declar că, în august 1993, la unitate s-a prezentat un domn care 

afirma că este inspector. Deși era în această perioadă în concediu spunea că are drept de control (…) Intrînd 

în unitate, a luat cunoștință de prețurile afișate, după ce a controlat și măsurile a solicitat să-l servim cu ceva 

băutură, mai scumpă și din import. Menționez că nu a prezentat nici o legitimație de control și nu a cerut 

documentele legale ale măsurilor”. Există și o plîngere a d-lui Alexandrov Dan Mihail, asociat la societatea 

”Sahalin-Expres” S.R.L. din Sf. Gheorghe, dar mult mai sugestivă pare plîngerea d-lui Pricopie Gheorghe, 

administrator la S.C. ”Gellu&Co” din Sfîntu Gheorghe: ”Referitor la comportamentul și activitatea d-lui 

Lovin Aurelian în timpul controlului efectuat în data de 10-15 august 1993 doresc să vă aduc la cunoștință 

următoarele: în seara sosirii sale în Sf. Gheorghe a venit la magazinul societății, prezentîndu-se drept 

inspector, legitimîndu-se după care a zis că merge să i se dea o cameră oficială de la Primărie, și că va reveni 

la magazin. A revenit în ziua aceea și în următoarele zile împreună cu copilul și cu soția dînsului. (…) A spus 

printre altele că nu intenționează să sancționeze societatea și drept urmare să declar de bunăvoie aparatele de 

măsură ale societății (…). În timpul cît a fost el aici iar eu am fost plecat la Tulcea, d-l inspector a revenit la 

magazin în mai multe rînduri solicitînd să i se dea diferite produse (sucuri, bere, votcă, rachiu de caise) pe 

care soția mea să le noteze. Precizez că în această perioadă a solicitat pentru verificare facturi, certificate de 

calitate, actele societății și a controlat termenul de garanție al diferitelor produse, adresîndu-se pe un ton tare 



nepoliticos soției. Menționez că produsele luate 

fără a fi plătite valorau cca 7-8 mii lei din care 

ulterior am recuperat 3 000 lei, rămînînd să-mi 

trimită diferența. De asemenea, în aceeași 

perioadă a solicitat probe de zahăr, cca. 0,5 kg 

din fiecare sac (în stoc fiind 20 de saci), fără a 

întocmi documentele legale de ridicare de 

probe. Revenind de la Tulcea am purtat discuții 

cu d-l inspector reproșîndu-i că și-a depășit 

atribuțiile și solicitîndu-i plata produselor 

luate și că aș putea să anunț șefii săi. (…) Cu 

acestea vă rog să dispuneți măsurile 

necesare”. 

Dacă sînt sau nu întemeiate aceste 

plîngeri este de datoria șefilor d-lui Lovin să 

afle. La fel, dacă sînt sau nu abuzuri în 

serviciu. În memoriul înaintat de C.J.M. Tulcea 

la București, inspectorul șef menționează că 

subordonatul său ”face confuzii grave între 

noțiuni elementare iar actele de control au 

vicii de formă”. Cum memoriul nu a primit încă un răspuns, ne vom referi la conținutul lui cu prima ocazie. 

JIPA, LUCIANA. D-l Lovin, care a speriat comuna Sfîntu Gheorghe. În Delta, Nr. 903, 23 iulie 1994, 

p. 3 
 

 

 

 

 

 

”Cine și ce are cu zonele strict protejate din Delta Dunării?” era întrebarea la care promiteam un 

răspuns într-unul din ziarele noastre anterioare. Cum zonele cu regim de protecție integrală au constituit 

subiectul și unuia dintre seminariile organizate de A.R.B.D.D., am profitat de prezența d-lui Mircea Oltean, de 

la Academia Română, pentru a-l întreba în ce măsură pot fi armonizate interesele de conservare ecologică a 

biodiversităților din Delta Dunării cu interesele economice ale localnicilor. Iată răspunsul: ”Problema, pusă 

în mod direct și global, poate să apară ca o problemă cu implicații sociale. Este ca și cînd ar exista un conflict 

între situația de rezervație a teritoriului și interesele economice și sociale ale populației. Dar vă rog să aveți 

în vedere faptul că, nu numai de la înființarea Centralei Delta Dunării ci chiar dinainte, în Delta Dunării au 

fost constituite rezervații, în suprafață de 45 000 ha. Astăzi, după înființarea Rezervației Biosferei Delta 

Dunării, suprafața ariilor protejate a crescut la 50 600 ha. Deci este o creștere de cca, 6 000 ha. Înainte, 

populația a suportat foarte bine existența acestor rezervații. Acum își face o preocupare în ce li se poate 

întîmpla… Din alt punct de vedere, ariile protejate din deltă, ca suprafață, reprezintă numai 10 la sută din 

suprafața R.B.D.D. Restul sunt zone economice și zone tampon în care se desfășoară activități economice, 

tradiționale sau cu alte mijloace tehnice! În fine, un al treilea aspect: unde sunt amplasate aceste arii 

protejate? Prin însăși posibilitatea și necesitatea de a le crea, ele sînt situate exact în locurile unde au cea mai 

mică tangență cu populația. Cu trei excepții: Letea, care este limitrofă cu niște așezări, dar care este supusă 

nu numai regimului de administrare ca arie protejată ci și regimului de protecție silvică, mult mai dur decît 

protecția ariilor de rezervație naturală: este Caraorman-ul care este limitrof cu o localitate unde problemele 

sînt, în orice caz, mai mici decît la Letea și unde realmente există o situație potențial conflictuală între 

interesul economic și cel conservaționist și, în sfîrșit, a treia excepție este Rezervația Sacalin, de o deosebită 



valoare ecologică dar cu pasiune 

pășunată de vitele sătenilor din 

Sfîntu Gheorghe. De altfel, sătenii 

au unde să-și ducă vitele, dar cu 

plăcere le dau drumul pe insula 

Sacalin pentru că acolo le pot duce 

ușor și le pot scoate ușor. În schimb, 

prezența vitelor alungă spre 

Ucraina și Bulgaria coloniile de 

păsări de pe insula Sacalin care 

sunt, practic, niște colonii unicat în 

această parte a lumii. Și trebuie să 

subliniem faptul că problema nu este de importanță locală sau județeană, nu este barem nici de importanță 

europeană ci este de importanță globală. De aceea interesează atât de tare organismele internaționale, pentru 

că realmente are o valoare față de valoarea reprezentată de o producție zootehnică – să-i spunem – de cîteva 

vite este derizorie. Pînă și populația locală trebuie să fie înțelegătoare față de dimensiunea națională a acestei 

zone. În rest, cine și cu ce este deranjat de existența rezervației Vătafu-Lunguleț? Nimeni cu nimic. De ghiolul 

Nebunu? Nimeni cu nimic. Cine are ceva de făcut în zona coloniei de pelicani cînd aproape nu se poate intra, 

iar dacă intră cineva o face nu numai din curiozitate, de a vedea speciile… Iar restricțiile care se impun în 

astfel de zone decurg din condiția lor de arii protejate, conform normelor internaționale. Într-o arie strict 

protejată este permisă numai activitatea de cercetare. Se mai permite și activitatea de supraveghere a 

mediului, de supraveghere a activităților ilicite. Dar aceste zone nu pot fi supuse unor valorificări economice 

planificate. Ele trebuie să evolueze natural pentru că, în fond, activități economice se pot desfășura oriunde în 

altă parte. Iar acolo unde s-a creat o rezervație științifică – de 100 ha să zicem – se poate cere ca barem atît 

respect să existe față de acțiune încît suta aceea de hectare să fie ocolită chiar și de cei dispuși să braconeze, 

să intervină brutal în funcționarea ei. Eu zic că nu este un efort chiar atît de mare…” 

JIPA, LUCIANA. Insula Sacalin este pășunată de vitele celor din Sf. Gheorghe!. În Delta, Nr. 943, 17 

septembrie 1994, p. 1 și 2 
 

 

 

 

 

Pe 2 decembrie, localitatea Sfîntu Gheorghe a început să primească energie electrică din sistemul 

energetic național. Localitatea, avînd peste 1100 de locuitori, era ultima din județ care nu fusese încă 

racordată la sistem. 

Pînă acum energia 

electrică necesară 

era asigurată în 

localitate de un grup 

electric diesel, care 

funcționa după un 

anumit program, 

doar 10-14 ore 

zilnic. Din luna 

octombrie, anul 

curent, la intervenția 

parlamentarilor tulceni se trecuse la regim de funcționare non-stop. Kilowatul era obținut, în condițiile date, 

la circa 1400 lei, de 20 de ori mai scump decît cel pulsat din sistemul energetic național. În acest fel, lunar, la 



actualele prețuri, RENEL era obligată să suporte în jur de 22 milioane de lei cheltuieli cu obținerea energiei 

pentru această localitate, sumă care se adaugă celor 1,2 milioane lei încasați de la cei în jur de 400 de 

abonați. Deși investiția respectivă a fost aprobată în aprilie 1992, lucrările propriu-zise au început încă din 

ianuarie același an. Întreaga lucrare a costat peste 1,5 miliarde de lei. Ea constă într-o linie electrică aeriană 

de 35 kilometri lungime, executată în condiții foarte grele. Pe aproape jumătate din această lungime, pentru 

realizarea fundațiilor de la stîlpi a fost necesară baterea de piloni, lucrare efectuată de S.C. ”Hidroelectrica” 

S.A. Galați. La rețeaua electrică propriu-zisă se mai adaugă construirea a două posturi de transformare și 

modernizare a rețelei localității. Cablurile electrice sunt susținute pe întregul traseu de circa 360 de stîlpi de 

beton și metalici. Traseul lucrării urmărește practic digul aferent cordonului litoral. Realizată pe un sistem 

întărit cu izolație elastică, rețeaua are un înalt grad de protecție. Ea a fost construită de către două unități 

specializate: S.C.”ELCO” S.A. Tulcea (fostul șantier de construcții al IRE) și S.C. ”ELECTROMONTAJ” S.A. 

Constanța. Concurența manifestată între cele două firme angrenate în executarea lucrării a făcut ca termenul 

de punere în funcțiune să fie devansat cu aproape 6 luni. 

Aceste detalii tehnice ne-au fost furnizate de către domnul inginer Andrei Galaczi, directorul 

compartimentului tehnic și dezvoltare din cadrul F.R. Tulcea. Dumnealui ne-a asigurat, și primarul localității 

în cauză ne-a confirmat, că rețeaua funcționează în condiții optime. În aceste condiții locuitorii din Sfîntu 

Gheorghe își vor putea și ei cumpăra și eventual pune în funcțiune agregatele de congelare și păstrare la rece 

de care au, cu prisosință, nevoie. Să fie într-un ceas bun! 

MOTOC, OCTAVIAN. Ultima localitate din județ a fost racordată la sistemul energetic național!. 

În Delta, Nr. 1004, 13 decembrie 1994, p. 1 și 2 

 

 

 

 

Începînd cu data de 1 noiembrie – ne informează primarul comunei Sf. Gheorghe, domnul Constantin 

Nițu – au fost trimiși în concediu de odihnă toți salariații ”Deltapan” de la subunitatea din comună. Din acest 

motiv localitatea este aprovizionată cu pîine de la Tulcea, 

cu vaporul, de trei ori pe săptămînă. Pîine este suficientă și 

nu au fost probleme pînă acum. Odată cu apariția 

fenomenelor meteorologice specifice anotimpului friguros, 

problema însă se va complica. Pe de o parte nu va mai 

exista certitudinea sosirii vaporului, iar pe de alta, 

temperaturile scăzute vor transforma pîinea într-una greu 

consumabilă. Și chiar dacă ”Deltapan” se va hotărî să-și 

aducă oamenii din concediu, cuptorul de pîine din 

localitate e aproape de nefolosit. Nici unul din cele două 

compartimente ale sale nu face o pîine de calitate. În cel de 

sus pîinea rămîne necoaptă iar în cel de jos, se arde. 

Datorită proastei funcționări există și un consum mai mare 

de combustibil decît cel normat. Fumul scos de cuptor 

înnegrește nu numai pîinea ci și pe brutari, care ies din schimb ca hornarii. Deși conducerea de la Tulcea a 

promis repararea cuptorului în această toamnă, nici acum nu s-a făcut nimic în acest sens. 

MOTOC, OCTAVIAN. Cuptorul de pîine de la Sfîntu Gheorghe așteaptă să fie reparat. În Delta, 

Nr. 1005, 14 decembrie 1994, p. 4 
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