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SFÂNTU GHEORGHE… 

… e în mare deficit cu făina! Mâine-poimâine nu vor mai avea pâine și mămăligă nici atât! Dl. primar 

Nichita Timofei părea scârbit rău: ”Ca înainte, domnule, ca înainte. Greutăți cu carul!” Corespondența nu 

sosește că nu are cum (”e moartă”); medicamente nu sunt, doctorul face ce poate și cu ce poate (”noroc că l-a 

prins vremea rea pe aici!”); singura cale ”de acces”, dacă se poate spune așa, este spre Sulina, pe dig, cu 

săniile sau cu tractorul; dl. primar mai zice ceva ce ține de logică: orice spărgător de gheață, în acțiunea lui, o 

ia de la Sfântu Gheorghe spre Tulcea și nu invers! O fi și așa! 

Primarii din Delta Dunării plâng pe umerii cetățenilor. În Delta, Nr. 1303, 15 februarie 1996, p. 8 

 

 

 

 

Braţele Chilia şi Sf. Gheorghe nu au fost redate circulaţiei navelor. 

Datele pe care Octavian Cristea, director general al AFDJ Galaţi, le-a prezentat sâmbătă, 17 februarie 

1996, la şedinţa lărgită de instalare a noului prefect de Tulcea, arătau că situaţia gheţurilor pe Dunăre se 

prezenta astfel: s-a acţionat pentru degajarea gheţii pe canalul Sulina (realizată în proporţie de 60% sau 80% 

pe alocuri); s-a degajat şenalul navigabil în zona cotului Tulcea; „coada” gheţii se situa, luni, la mila 50. 

Ideală ar fi afluirea gheţurilor spre Marea Neagră pe toate cele trei braţe ale Dunării. Rămân totuşi blocate şi 

deci impracticabile circulaţiei navale, braţele Chilia şi Sf. Gheorghe. Am aflat din partea d-lui Marchiş, de la 

dispeceratul Comandamentului Inundaţii şi Gheţuri, că în ultimele două zile s-a acţionat cu remorcherele 

pentru degajarea gheţii în aval de Mila 43 până la Mila 0. Se continua acţiunea în amonte de Mila 43 pentru 

degajarea de gheţuri a zonei dinspre Isaccea. Pe braţul Sulina curg în continuare sloiuri spre mare. 

MARIN, VIORICA. În aval de Tulcea, Dunărea continuă să fie blocată de gheaţă. În Delta, Serie 

nouă, Anul VI, Nr. 1306, 20 februarie 1996, p.2 

 

 

 

 
ÎN NOAPTEA DE LUNI SPRE MARŢI, CASIERIA S.C.”PISCICOLA” S.A. SFÂNTU GHEORGHE A 

FOST JEFUITĂ DE 38 MILIOANE LEI 

Autorul a fost prins de poliţie în câteva ore şi este un vechi puşcăriaş pe nume Nicolae Cazacu. 

Banii furaţi se aflau într-o geantă uitată din motive încă necunoscute în afara casei de bani a unităţii. 

Conform legilor lui Murphy, seiful casieriei conţinea “enorma” sumă de un milion de lei. La prima oră, la faţa 

locului s-a deplasat un echipaj specializat al Poliţiei Judeţene Tulcea. Au fost instalate filtre de poliţie în toate 

staţiile cursei de pasageri pe relaţia Tulcea – Sfântu Gheorghe. În cooperare cu căpitănia Tulcea, poliţia a 

declanşat o amplă operaţiune de verificare a ambarcaţiunilor care se deplasau pe braţul Sfântu Gheorghe. În 

jurul orei 11.00, hoţul a fost depistat şi capturat la bordul navei de pasageri acostată la debarcaderul din 

Murighiol. Autorul jafului se numeşte Nicolae Cazacu, este din Mineri şi şi-a petrecut aproape toată viaţa la 

puşcărie. Ancheta Poliţiei este în plină desfăşurare. 

În noaptea de 20/21 mai , casieria S.C. “Piscicola” S.A. Sfântu Gheorghe a fost jefuită de 38 milioane 

lei, sumă rămasă după prima zi de plată a salariaţilor unităţii. Sesizat asupra furtului de la prima oră a 

dimineţii, şeful de post din Sfântu Gheorghe a anunţat imediat forul superior, Poliţia Judeţeană Tulcea. A fost 



trimis de urgenţă la faţa locului un echipaj mixt format din ofiţeri de la Poliţia criminală şi cercetări penale, 

precum şi un specialist criminalist. Primele constatări au indicat faptul că autorul jafului a pătruns prin 

efracţie, spărgând lacătul şi yala de la intrarea în casieria unităţii. Banii furaţi se găseau într-o geantă rămasă 

în mod suspect peste noapte în 

afara casei de bani şi reprezentau 

suma rămasă din totalul de 90 de 

milioane după plata salariilor în 

decursul zilei de luni. Sub comanda 

personală a domnului lt. col. 

Toader Dănilă, şeful I.J.P.Tulcea, 

s-a început “perierea” zonei cu 

importante forţe poliţieneşti. În 

toate gările fluviale de pe braţul 

Sfântu Gheorghe au fost instalate 

puncte de control unde au acţionat 

în cooperare poliţişti şi lucrători ai 

Căpităniei Tulcea. Marţi, în jurul 

orei 11.00, nava de pasageri 

plecată dis-de-dimineaţă din Sfântu 

Gheorghe spre Tulcea a acostat la 

debarcaderul din Murighiol. 

Oamenii legii au urcat imediat la bord şi au început verificarea “la sânge” a bagajelor şi legitimarea 

călătorilor. Intervenţia rapidă a poliţiştilor l-a surprins pe unul din pasageri cu 38 de milioane asupra lui, pe 

care nu i-a putut justifica. A fost arestat şi transportat la sediul I.J.P. Surse demne de încredere din cadrul 

Poliţiei Tulcea ne-au precizat că autorul jafului se numeşte Nicolae Cazacu, în vârstă de 40 de ani şi este din 

satul Mineri. Hoţul prins cu operativitate înainte de a apuca să se bucure de pradă este un vechi client al 

Poliţiei, cu ani grei de puşcărie la activ. Până la ora închiderii ediţiei nu am reuşit să aflăm mai multe 

amănunte în legătură cu împrejurările în care s-a petrecut jaful, autorul fiind supus interogatoriului de către 

Poliţie. Vom reveni. 

APOSTOL, PAUL. Casieria S.C. “Piscicola” S.A. Sfântu Gheorghe a fost jefuită de 38 milioane lei. 
În Delta, Serie nouă, Anul VI, Nr. 1371, 23 mai 1996, p.1 

 

 

 

 
Pregătit din timp cu sculele necesare, Cazacu Neculai a pus ochii pe casieria de la S.C. Piscicola. Fără 

să-l deranjeze nimeni, a operat în voie. Gândind că la Tulcea poate fi prins de polițiști, a coborât din 

”Pasager” la Murighiol, 

unde l-au așteptat 

polițiștii. Paznicul lipsă 

din post urmează a fi 

cercetat și el de Poliție. 

Cu câtva timp în 

urmă, în ziarul Delta, 

relatam despre ”furtul 

secolului” la o casierie 

din Sfântu Gheorghe, 

ocazie cu care fuseseră 

sustrași toți banii, adică 

37.069.500 lei!!! Numai 

că și autorul acestui furt fără precedent prin zonă, fusese prins relativ repede. Iată cum s-au petrecut faptele, 

așa cum reies acestea din Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea. Neculai Cazacu (56 de ani, 

născut în Câșla de Tulcea, fără ocupație, pripășit prin București) a avut ocazia să vină la Sfântu Gheorghe în 

13 mai a.c. pentru a ajuta un prieten să-și ridice o sobă. Aflat, la un moment dat, în ziua de 20 mai, pe pontonul 



de acostare a navelor, Cazacu Neculai a prins din zbor cum că nava de pasageri ce sosește de la Tulcea ar 

aduce cu ea pe cei care aveau într-o lădiță metalică salariile celor de la S.C. ”Piscicola” Sfântu Gheorghe. 

Atent la toate din jur și cu ochiul format, Cazacu Neculai a observat două persoane în ”Pasager” care 

transportau o ladă de metal. Hotărârea este luată imediat și, urmărind cele două persoane, se convinge că 

acestea transportă lada metalică la sediul societății; ba mai mult, nestingherit de nimeni, intră în sediu, vede 

unde este casieria unității precum și că deja se începuse distribuirea salariilor. În aceeași noapte (20/21 mai) se 

întoarce la locul știut; printr-un ochi de geam acoperit cu plasă observă că banii erau pe masă (o parte) și în 

cutia metalică descuiată (!!). Pe o fereastră de la grupul sanitar (neasigurată!), pătrunde în sediu și ajunge la 

ușa casieriei. Folosind un drug de fier, sparge lacătul, deschide grilajul metalic și apoi ușa, sustrăgând în voie 

(fără să-l simtă nimeni, că paznic de unde?!), banii aflați pe birou și în lada metalică. Îi pune într-o pungă de 

plastic și apoi într-o geantă de voiaj, din timp pregătite, după care petrece toată noaptea singur cuc pe o bancă 

în curtea S.C.”Piscicola” Sfântu Gheorghe! Dimineața, vioi și sigur pe sine, Cazacu Neculai se urcă în 

pasagerul de Tulcea. Gândind că, poate, dat fiind furtul de proporții, Poliția de la Tulcea va fi fost alertată, 

hotărăște să coboare în localitatea  Murighiol. Marele lui ghinion: este așteptat ”cu brațele deschise” de 

polițiști cărora nu are cum să le justifice de unde provin cele 37 milioane găsite asupra lui!? Cătușe, arest și tot 

tacâmul… Urmează ca Poliția să definitiveze cercetările în ce-l privește pe paznicul care nu și-a făcut serviciul 

la sediul societății, ci, după cum se pare, acasă, după ce consumase ceva alcool… 

MARIN, VIORICA. Epilog la ”Furtul Secolului” de la Sfântu Gheorghe. În Delta, Nr. 1408, 13 iulie 

1996, p. 1 
 

 

 

 

Numărul primarilor care au ”călcat pe bec” a mai crescut cu unul. Cu puțin timp 

în urmă, primarul de la Sf. Gheorghe (deltă), dl. Nițu Constantin a fost surprins de 

agenții ecologi în teritoriul RBDD, în zonă interzisă, plimbând cu barca 32 de turiști. Cei 

de la RBDD au avut ”curajul” să-i întocmească d-lui primar proces verbal pentru 

desfășurarea de activități economice fără autorizație și l-au sancționat cf. Legii 82/1993 

cu 480.000 lei amendă! Deși ”cu musca pe căciulă”, dl. primar a făcut contestație 

declarând că nu făcea turism în scop comercial?! Rămâne de văzut dacă instanța se va 

lăsa convinsă de argumentele dumnealui. Dacă ne luăm însă după gura lumii care spune 

că dl. primar se ocupă de foarte mulți ani de turism, mai ales cu străinii, suntem tentați să 

credem că ar fi trebuit să plătească jumătate din amendă în 48 de ore și fiind mult mai 

simplu și cinstit. 

CUȚĂ, CARMEN. Pentru că a ”călcat pe bec”, primarul de la Sf. Gheorghe a 
fost amendat cu 480.000 lei!. În Delta, Nr. 1439, 27 august 1996, p.1 

 

 

 

 

La începutul săptămânii trecute s-a efectuat expertiza pentru punerea în funcțiune a noii uzine de apă de 

la Sf. Gheorghe, prilej cu care reporterul a putut să afle o serie de probleme cu care se confruntă localitatea. 

Primarul era plecat să-și strângă fânul… 

Despre sosirea noastră se știa cu două-trei zile înainte dar…odată debarcați și ajunși la Primărie, n-am 

găsit decât pe contabil și o femeie care vopsea ușa de la cabinetul primarului (în sediu făcându-se curățenie 

generală). A fost căutat dl. viceprimar care a sosit după câteva minute bune de așteptare. Dumnealui ne-a 

lămurit că pe dl. primar Nițu îl puteam întâlni abia spre seară când se întorcea de la strânsul fânului!!! Chiar 

dacă era luni și zi lucrătoare. Inutil să vă mai spunem deci că d-lui doctor Secărea, care încercase să-l 

contacteze pe primar sâmbătă și duminică, i s-a precizat că acelea sunt zile libere. Așadar, n-au decât să se 

agite cei de la IPSMP (Sanepid) în urma zvonului că a apărut holera prin vecini! Cei din administrația locală 

Sf. Gheorghe au treburi mult mai importante… 

Afirmații gratuite… din prea mult exces de zel 

Vrând să se dovedească interesat de problemele satului, dl. viceprimar ne-a demonstrat supărat 



(deschizând robinetul din curtea Primăriei) că la acea oră nu curgea apă, deși cei de la 

AJGCL (Administratorul Uzinei de Apă) au încheiat cu Consiliul Local contract de 

furnizare continuă a apei. S-a dovedit însă că erau simple zvonuri… din exces de zel. 

Dar dacă viceprimarul face asemenea afirmații, ce cred oare sătenii de rând? 

Primarul nu și-a schimbat năravul, deși a mai căpătat un mandat 

Cei care-l cunosc mai bine pe dl. primar Nițu s-au cam mirat cum de a reușit să 

recâștige fotoliul. Se spune chiar că primarul i-a intimidat pe săteni cu diverse 

amenințări și aceștia, oameni cu frica… primarului, l-au reales. Sunt speculații ”după 

război” care n-ar avea valoare în fața realizărilor d-lui primar. Care realizări însă nu 

se prea văd. Dl. primar este ocupat mai mult cu treburile sale – printre care adunatul 

fânului sau turismul – în timp ce de curățenia satului s-ar putea ocupa cei de la RBDD. 

Amenzi dl. primar știe să dea doar celor ce-i sunt inamici, în rest… 

Nu lipsesc nici inițiativele 

Dacă problema apei potabile pare a fi rezolvată după intrarea în regim de 

funcționare normală a noii uzine de apă, satul are nevoie și de un alt cimitir, de o 

groapă de gunoi. Obiective care pun serioase probleme celor ce locuiesc în deltă și care 

necesită mulți bani și studii laborioase privind impactul asupra mediului. Dacă va 

insista pentru rezolvarea acestor probleme pe lângă cei de la Consiliul județean, este 

posibil ca dl. primar să reușească să și le treacă în palmares. 

Totuși, dl. primar ar trebui să mai aibă o inițiativă – să-și achite datoria pentru 

apă potabilă, pe care a consumat-o de vreo doi ani încoace. Să-l antreneze în această 

inițiativă și pe viceprimar, pe consilierii datori și chiar pe toți ceilalți. Pentru că 

salariații de la AJGCL își iau lefurile (care și așa nu sunt prea mari), funcție de 

bunăvoința de plată a beneficiarilor lor… 

            

CUȚĂ, CARMEN. Panoramic sătesc: SFÂNTU GHEORGHE. În Delta, Nr. 1440, 28 august 1996, p.3 

 

 

 

 

În comuna Sf. Gheorghe – deltă a fost dată în funcțiune noua uzină de apă. O realizare deosebit de 

benefică pentru locuitorii din zonă care până acum aveau apă potabilă 3-4 ore pe zi: două ore dimineața și 1 

sau 2 ore seara (dacă stăteau la casă, respectiv la bloc). După cum se știe, în prezent, administratorul uzinelor 

de apă din județ este A.J.G.C.L. care le-a preluat de la primării, după ce imediat după revoluție le cedase 

acestora. Am precizat acest lucru deoarece pentru punerea în funcțiune a uzinei de apă de la Sf. Gheorghe 

eforturile din partea A.J.G.C.L.  au fost evidente, pe când din partea 

Primăriei s-a înregistrat o indiferență totală. 

Spre ghinionul salariaților de la A.J.G.C.L., după ce toată 

vara n-a căzut strop de ploaie, în sâmbăta dinaintea expertizei la Sf. 

Gheorghe s-a stârnit o furtună năprasnică, cu tunete și fulgere de 

parcă era sfârșitul Pământului. Postul ”Trafo” a fost trăznit, întreaga 

rețea electrică a ”căzut”. Deși d-na ing. Bojan, sosită de la Tulcea 

pentru a finaliza ultimele detalii în funcționarea uzinei (pentru 

expertiză) i-a rugat pe cei de la Renel (a insistat, le-a explicat cum 

stau lucrurile), să repună în funcțiune postul ”Trafo”, aceștia au 

refuzat. Motivul? Ei nu sunt plătiți pentru intervenții duminica, deci 

au lăsat uzina de apă fără curent electric până luni în jurul orei 

10.00. În sat, salariații Renel au repus în funcțiune rețeaua electrică și 

deci atât ei cât și dl. primar n-au stat pe întuneric. Cei de la Primărie 

nu s-au arătat interesați de problemele ivite la uzina de apă. Acest 

lucru a fost evident a doua zi, luni, 19 august a.c., când, sosiți în Sf. 

Gheorghe special pentru expertiza de la Uzina de apă, dl. dr. Cristian Secărea din cadrul Inspectoratului de 

Poliție Sanitară și d-na Codruța Chiriac, inspector R.B.D.D. au fost informați că dl. primar era plecat la 

adunat fân. Dl. viceprimar voia apă potabilă la robinet, continuu, dar nu știa că la uzină nu fusese curent 



electric și nici că fără acordul I.P.S.M.P. (Sanepid) uzina nouă de apă nu putea funcționa. 

Expertiza în uzina de apă s-a făcut, chiar dacă pentru prelevarea probelor a fost nevoie de câteva ore 

(de așteptare) până când decantoarele au intrat în regim de funcționare normală. Avizul I.P.S.M.P. pentru 

punerea în funcțiune a uzinei a fost primit de către A.J.G.C.L. și dl. primar Constantin Nițu se va putea acum 

lăuda cu realizarea uzinei de apă, deși implicarea dumnealui, cel puțin în ultima fază, a fost ca și inexistentă. 

Dar, deh, unii cu munca, alții cu culesul roadelor… 

CUȚĂ, CARMEN. Pe bune: Sf. Gheorghe are, în sfârșit, apă!!. În Delta, Nr. 1445, 4 septembrie 

1996, p. 3 

 

 

 
 

În urma controlului efectuat de inspectori cu probleme de mediu din cadrul Corpului de Inspecție și 

Pază al A.R.B.D.D. la Sf. Gheorghe, s-au constatat nereguli în ce privește distribuirea apei potabile către 

populație. În prezent, cei 1050 de locuitori ai comunei 

folosesc apă potabilă după program câte 3 ore pe zi. 

Doar când plouă ei beneficiază de apă non-stop. Măsura 

a fost luată de furnizor, secția apă-canal Sf. Gheorghe pe 

motiv că marea majoritate a localnicilor nu și-a plătit 

consumul de apă pe o perioadă lungă de timp. În comună 

este construită o uzină de apă, nouă, la parametri 

funcționali net superiori celei vechi. În scopul autorizării 

sanitare și de mediu a noii investiții, inspectorul de 

specialitate din cadrul A.R.B.D.D., împreună cu dr. 

Cristian Secărea, medic șef la Laboratorul de Poliție 

Sanitară și Medicină Preventivă Tulcea, au participat pe 

data de 20 august la expertiza acestui obiectiv. S-a ajuns 

la concluzia că uzina poate furniza apă potabilă de foarte 

bună calitate, însă va intra în funcțiune după obținerea 

buletinului de analiză de la I.P.S.M.P. și după aducerea 

la îndeplinire a măsurilor stabilite. Deci va trebui 

înlocuită rețeaua uzată de distribuție către consumatori și 

vor trebui spălate și dezinfectate cele existente. Și chiar așa, cu o uzină de apă nouă, având o capacitate de 80 

mc/h și una veche, problema furnizării apei cu intermitențe se poate menține atâta timp cât localnicii nu au bani 

pentru a-și plăti restanțele către furnizor. 

IORGA, CONSTANTIN. Chiar dacă au o uzină de apă nouă, locuitorilor din Sf. Gheorghe li se 

distribuie apa potabilă după program. În Delta, Nr. 1460, 25 septembrie 1996, p. 6 
 

 
 

Numeroasele controale efectuate de inspectorii și agenții ecologi din Corpul de pază și inspecție al 

A.R.B.D.D. în zonele de reconstrucție ecologică Babina și în Insula Sahalin au relevat faptul că localnicii din 

Chilia Veche și Sfântu Gheorghe își mențin în continuare vitele aici. Deși s-au aplicat numeroase amenzi 

contravenționale, nimeni nu se gândește să îți scoată animalele din zonă iar consiliile locale respective nu au de 

gând să se implice. De altfel, consiliile locale au fost atenționate și pentru faptul că în aceste localități 

inexistența puțurilor seci și a gropilor de gunoi rămâne o realitate. Prevalându-se însă de lipsa surselor 

financiare, cei din fruntea obștilor respective nu au de gând să caute altă soluție. 

CUȚĂ, CARMEN. Ideea de zone protejate – ignorată de localnici. În Delta, 27 noiembrie 1996, p. 5 
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