
1997 
 

 

 

Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 1997 

 

 
Necazul cel mare este faptul că localitatea și 

împrejurimile sunt complet inundate. Apă în sat, apă 

în plantația silvică, apă pe izlazuri. Animalele, 

principala bogăție a localnicilor, au rămas pe 

grinduri, departe, și nu pot fi aduse. S-au înregistrat 

deja primele mortalități la bovine. Primarul a cerut 

sprijin la autoritățile județene pentru un deversor la 

Roșu, dar lucrarea trenează de vreo doi ani. Între 

timp, plantația silvică s-a uscat (din cauza apelor 

înghețate), iar fânul este sub apă. Tot la Sfântu 

oamenii au rămas fără medic, acesta hotărând să ”dea bir cu fugiții” luând cu el și șalupa dispensarului. 

Oameni și animale, cu ochii plânși, privesc neputincioși la cerul înghețat, așteptând un colac de salvare, 

căci de la autorități nu mai așteaptă, se pare, nici o speranță. 

D.P. Iarna în Deltă – Sfântu Gheorghe. În Delta, Nr. 1539, 13 ianuarie 1997, p.5 

 

 

 
(…) De la începutul anului agenții ecologi au reușit să stopeze drumul spre piață a peste 2 tone de pește 

proaspăt ”cules” chiar în plină prohibiție! Ultima ”colectă” s-a făcut recent la Sf. Gheorghe, chiar la ponton, 

acolo unde agenții ecologi ai A.R.B.D.D. în colaborare cu organele de Poliție au ridicat… 111 kg de pește 

proaspăt, pe care l-au returnat acolo unde-i era destinația: la cherhanaua locală! De menționat că, cu același 

prilej, a fost surprins în flagrant chiar un… agent piscicol al ”Piscicolei” Sf. Gheorghe, plătit a păzi avutul 

societății, care lucra ”cot la cot” cu braconierii locali, vânzând de zor pește capturat în prohibiție! Când lupul e 

așezat paznic la oi (sau la… pești) braconajul e-n continuă înflorire. 

GHIOC, ROMEO. Stropi din Deltă. În Delta, Nr. 1629, 30 aprilie 1997, p. 3 

 

 

 
Conform observațiilor făcute de localnici, în ultimii 25 de ani Marea Neagră a înaintat  în țărm cu peste 2 

km în dreptul comunei Sf. Gheorghe, iar procesul de eroziune continuă! Fenomenul ”schimbărilor geografice” 

de la țărmurile ”dunărene” ale mării este deosebit de complex și variat. Astfel, dacă în zona Sulina aluviunile 

aduse de Dunăre fac ca țărmul mării să avanseze în mare, dacă și la Sf. Gheorghe (spre sud) aluviunile se depun 

mereu formând – între altele – insulele Sahalin, în dreptul comunei fenomenul e… invers, marea înaintând în 

țărm! Sunt așteptate cu interes concluziile specialiștilor, noul Consiliu Științific al ARBDD fiind cel mai în 

măsură a lua hotărâri de perspectivă. 

GHIOC, ROMEO. La Sf. Gheorghe marea „fură” din teritoriul ţării!. În Delta, anul VII, nr. 1742, 

10 septembrie 1997, p. 5 



 
De mai bine de un an de când s-au mutat acolo, 

proprietarii blocului de apartamente situat la intrarea în 

comuna Sf. Gheorghe, aproape de pontonul de acostare a 

navelor, nu are energie electrică! Culmea e că instalația 

electrică există, comuna e racordată (de vreo 2 ani) la 

sistemul energetic național, dar experți de la RENEL Tulcea 

tot amână să încheie lucrarea, chiar dacă-i vorba de un 

simplu racord. În timpul acesta, proprietarii celui mai frumos 

bloc al comunei locuiesc ca-n… Evul Mediu, fără frigider, 

televizor sau mașină de spălat având, ”în schimb”, ”Lampa lui Ilici” prin case! Îi… filează cuiva lampa, la 

Tulcea, pentru rezolvarea situației? 

GHIOC, ROMEO. La Sf. Gheorghe blocul „reprezentativ” rămâne în beznă. În Delta, anul VII, nr. 

1742, 10 septembrie 1997, p. 5 

 

 

 
… Deși inundațiile au trecut, Constantin Nițu, 

primarul comunei Sf. Gheorghe, tot despre… apă 

vorbește, și încă cu tot năduful. 

- ”Domnule (zice) nici nu mai știu cui să mă 

adresez, parcă vorbesc de unul singur… Cu atâta 

nepăsare, vă asigur că nu peste multă vreme satul 

acesta va dispărea de pe harta țării, ne va acoperi 

apa!” 

- Cum așa, d-le Nițu? 

- Pentru că digul de apărare dinspre Dunăre s-a 

rupt, iar apa a inundat izlazul comunei. Mai mult, la 

ora actuală apa ”dă” să rupă și cel de-al doilea dig, 

al satului propriu-zis, făcând deja o spărtură de câțiva 

metri ce avansează într-una! În momentul când și 

acest dig va ceda, va fi dezastrul. Ca să nu mai spun 

că apa a spart în câteva locuri și drumul – dig către 

plajă; dacă toate apele se vor năpusti peste sat va fi 

vai și amar de mama noastră…” 

- Dar dumneavoastră, primăria, ce 

întreprindeți? 

- Domnule, problemele sunt mult mai grele decât 

ce putem noi ”întreprinde”! Aici e vorba de aducerea 

unor utilaje, e vorba de investirea unor bani pe care 

noi nu-i avem, e vorba de meseriași de specialitate. Ce 

am putut face eu, primarul Nițu, e că am alarmat 

absolut toate forurile județene și naționale cu problemele comunei, până și la Parlamentul României am trimis un 

mesaj cu problemele noastre! Știți ce mi se spune peste tot? 

- Nu știm, d-le Nițu… 

- Că eu nu sunt specialist, cum s-ar spune să stau în banca mea… Dar cum să stai când, uitați, vine iarna, la 

noi vânturile se întețesc, vântul creează valuri iar valurile macină și ce-a mai rămas din digul de apărare…” 



- Vă credem și întrebăm și noi, tot ca… nespecialiștii, dacă acum e prea târziu să se repare ceva și-n ce ar 

consta reparația? 

- Târziu, vorba ceea, nu este niciodată! Reparația? Să se astupe ruptura de la Dunăre și să se supraînalțe 

digul cu vreo 50 cm pe porțiunea aceea. În fine, să se astupe și cea de-a doua spărtură din digul satului după care, 

sperăm, apa va seca de pe izlaz, vom avea și noi unde paște bietele vite…” 

- Domnule primar, cum nu prea credem noi că Parlamentul țării se va întruni în… sesiune specială pentru 

digul de la Sf. Gheorghe, așteptăm ca problema să intre, mult mai aproape, în atenția Consiliului județean, 

eventual a acelui serviciu cu problemele deltei. Sperăm să ”intre” dar, mai ales, să se rezolve! 

- Să vă audă cine trebuie… 

GHIOC, ROMEO. Primarul din Sf. Gheorghe avertizează: „Cu atâta nepăsare, e posibil să dispărem 

de pe harta ţării…”. În Delta, anul VII, nr. 1747, 16 septembrie 1997, p. 3 

 

 

 

Așa cum s-a mai amintit, de mai bine de un an comuna Sf. Gheorghe nu are 

medic, asistența sanitară fiind asigurată de o… asistentă cu studii postliceale, o 

moașă și două surori medicale! Din păcate, nici un medic generalist nu se 

”înghesuie” să preia dispensarul, chiar dacă acum sporul de izolare reprezintă 

60% din salariu, există locuință corespunzătoare pentru medic, iar Primăria a 

alocat din bugetul local 7 milioane lei pentru necesarul dispensarului. În aceste 

condiții, numai bolnav să nu fii la Sf. Gheorghe, nimeni neputând elibera măcar o 

rețetă! Din câte am înțeles, nici în perspectiva apropiată situația nu se va rezolva, 

cei cca. 60 de absolvenți repartizați recent la Tulcea trebuind să facă, mai întâi, un 

an de stagiatură! Direcția sanitară poate totuși rezolva parțial problema, prin 

trimiterea unui medic săptămânal care, chiar între două… vapoare, poate oferi sau 

completa consultații și rețete! Să ne amintim, totuși, și de Sf. Gheorghe. Să ne 

amintim mereu, nu doar atunci când… apare scrumbia. 

GHIOC, ROMEO. Să ne amintim de Sf. Gheorghe… În Delta, anul VII, 

nr. 1754, 24 septembrie 1997, p. 3 
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