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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 1998 

 
 
 

(…) Tot până la 9 februarie, trebuie să se facă programarea zonelor de pescuit. Probleme deosebite se 

pot ivi la S.C. Piscicola Sf. Gheorghe, unde cere permise de pescuit S.C.Daniro. Aceasta intenționează să vină 

cu 25 de bărci, pe lângă cele 80 deja existente în zonă, și având în vedere aria mică a suprafeței de pescuit a 

piscicolei sus-amintite (care se întinde între km 0 – km 9), numărul de bărci ar fi mult prea mare. De aceea, 

Daniro va trebui să vină cu o documentație în legătură cu oamenii pe care îi va folosi la pescuit. Singurul 

argument valabil ar fi ca acești oameni să fie din Sf. Gheorghe și nu din alte localități, pentru a nu face 

concurență neloială localnicilor, care nu au altă sursă de venit și de existență. (…) 

FEODOROV, ILEANA. De ce doar taxă pe resursă piscicolă!... În Delta, nr. 2160, 8 februarie 1998, 

p. 1 

 
 

Pescuitul în Delta Dunării provoacă orgolii. Fiind 

încă o vacă bună de muls, delta generează aprige dispute 

de interese pe care ar trebui să le gestioneze Administrația 

Rezervației Biosferei, însă din grabă, din prostie sau din 

alte motive, aceasta mai degrabă le amplifică. Un recent 

caz este strigător la cer. 

ȘI FURAȚI, ȘI AGRESAȚI… 

Pescarii din Sfântu Gheorghe, salariați azi ai 

Societății Comerciale ”Piscicola S.A.” pescuiesc în apele 

deltei și ale mării din moși-strămoși. Este modul lor de 

existență, este rostul lor pe acest pământ. Cum se apropia 

sezonul de pescuit la scrumbie, conducerea societății cere 

și obține din partea ARBDD autorizația de pescuit datată 

la 1 aprilie 1998 pe tronsonul 0-9 km al brațului Sf. 

Gheorghe. Începându-și activitatea, pescarii observă că 

sunt concurați puternic de alte echipe de pescari 

aparținând de o societate pe nume ”DANIRO” din 

București. Vrând să-și apere drepturile aproape naturale, 

ei sunt agresați și chiar bătuți. Cei de la Daniro arată o 

autorizație de pescuit emisă de aceeași ARBDD. Nu mai 

înțeleg nimic. Încep să se plângă și ei pe unde pot – sindicate, prefectură etc. 

CINE ESTE DANIRO? 

De fapt are un nume mai larg: ”DANIRO OVER SEAS” SRL și este din București. Asociat principal (și 

se pare singurul): un anume Rusan Lucian Dan. În obiectul său de activitate sunt prevăzute printre altele 



pescuit în județele Galați și Tulcea (punct de lucru Crișan). Deci, rețineți, în zona Crișan și totuși firma s-a dus 

peste cei din Sfântu Gheorghe. Mai mult, a ieșit și pe mare, în zona litorală, la 2 km sud de localitate, acolo 

unde ”PISCICOLA” își are fieful. Activitățile și le-a început pe 20 aprilie deși în autorizația obținută de la 

ARBDD este trecută data de 5 mai. Prin urmare, mai bine de două săptămâni au pescuit ilegal, fără autorizație, 

intrând în apele arondate societății ”Piscicola”. Explicația dată, într-un stil arogant: ei sunt firmă privată și ca 

atare concurenți – cel mai bun să învingă. 

VINA ARBDD-ului 

La această încurcătură o parte din contribuție, dacă nu cea mai importantă, și-a dat-o chiar 

Administrația Rezervației Biosferei. Mai întâi, ce a păzit Corpul de pază? O firmă privată să pescuiască ilegal 

două săptămâni bune, fără să fie deranjată de nimeni. De ce oare? Apoi însăși autorizația dată este aiurea. 

După ce a eliberat o autorizație de pescuit pe tronsonul 0-9 km al brațului Sf. Gheorghe mai eliberează una 

unei alte firme, pe același tronson, e adevărat doar parțial km 7-9. Sesizat de această gafă, dl. guvernator, 

Andrei Svoronos admite că autorizația a fost dată în grabă fară a se informa asupra tuturor aspectelor. 

De aceea, domnia sa a hotărât să se deplaseze personal la Sf. Gheorghe pentru a lămuri situația. Ne 

întrebăm: toate aceste lucruri trebuie să le facă personal guvernatorul, nu are servicii de control, de pază? Ce 

au făcut acestea, de ce nu le trage la răspundere? 

A INTRAT ZÂZANIA ÎN SAT 

Întâmplarea se pare că are urmări nebănuite în localitatea Sf. Gheorghe, de obicei un sat liniștit. Firma 

DANIRO a băgat vrajbă printre pescari. Cei de la Piscicola spun cam așa: cei mai buni pescari sunt în prezent 

salariați ai societății, ceilalți independenți au fost dați afară. Ei bine, vine acum DANIRO, firmă privată, care-i 

recuperează și în plus le dă salarii mult mai mari, ceea ce creează invidii și dispute. O fi economie de piață și 

concurență, dar Daniro îi angajează temporar, trage un ”tun” cu ei și apoi ”la revedere”, pe când Piscicola 

chiar dacă nu poate da salarii prea mari, în schimb îi ține angajați tot timpul anului, le asigură echipamente de 

protecție, le dă toate drepturile, inclusiv sociale. Cum e mai bine? Oricum satul e răscolit. 

PREFECTURA SPARGE BUBA 

Pentru a stinge conflictul, Prefectura i-a strâns pe ”împricinați” la o masă rotundă: o dată, de două 

ori… După aprige dispute și ifose nenumărate din partea firmei Daniro, ARBDD a propus retragerea firmei din 

zona litorală, propunere cu greu acceptată. Cât privește pescuitul pe Dunăre, întrucât scrumbia s-a cam 

terminat, reclamanții s-au potolit de la sine: lipsește obiectul. În schimb, Inspectoratul de poliție a luat act de 

agresarea fizică a șefului de fermă de la Sf. Gheorghe, dl. Lungu, promițând cercetări imediate. 

PREDA, D. O firmă din București îi ia de proști pe pescarii din Sfântu Gheorghe. În Delta, Nr. 1951, 

27 mai 1998, p. 1 și 8. 

 

 

 

 

 
Piscicola Sf. Gheorghe, împreună cu Ecodelta Tulcea organizează 

duminică, 27 septembrie, ”Ziua Pescarului”. Cu acest prilej, cei mai merituoși 

pescari de la malul Mării Negre vor primi diplome și premii în bani. La 

festivitățile ocazionate cu prilejul acestei zile au fost invitați reprezentanții mai 

multor societăți și instituții tulcene (I.C.P.D.D.; A.R.B.D.D.) și din Galați (Centrul 

de cercetări, Universitate). 

DIMA, VIOREL. “Ziua pescarului” la Sf. Gheorghe. În Delta, nr. 2056, 

26 septembrie 1998, p.1 

 

 



 

 
 

În curând, se vor finaliza lucrările de îndiguire de la Sf. 

Gheorghe, comună ce a avut nenorocul în primăvară să aibă parte de 

inundații serioase, ce au distrus digul principal. După luni de muncă și 

lupte pentru obținerea de fonduri necesare, Sfântu Gheorghe va fi (din 

nou) ferit de ape și de furia de primăvară a acestora. 

GHIOC, LAURA. Îndiguire finalizată la Sfântu Gheorghe. În 

Delta, nr. 2088, 4 noiembrie 1998, p.1 
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