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După cum anunțam luni, 3 mai, 

zilele acestea conducerea S.C.Piscicola 

Sf. Gheorghe, directorii Daniel Buhai și 

Mircea Negulescu și liderul sindical 

Dan Șmira se află la București pentru a 

convinge reprezentanții Ministerelor 

Mediului și Agriculturii că este necesară 

o derogare de la ordinul privind 

prohibiția. 

S.C. Piscicola Sf. Gheorghe 

solicită permisiunea de a pescui în zona 

tampon Ciotic – Zatoane, pe 15 – 18 km 

de coasta litorală, acolo unde, în urma 

unui studiu, s-a constatat că scrumbia 

este în cantitate mai mare de 7-8 ori, în 

comparație cu zona în care s-a pescuit 

până în urmă cu două săptămâni. 

Demersurile conducerii S.C. Piscicola 

Sf. Gheorghe sunt motivate de faptul că 

datorită slabei migrații a scrumbiei, pe 

de o parte, societatea înregistra o 

pierdere de 2-3 miliarde lei iar, pe de 

alta, 90% din veniturile populației din 

Sf. Gheorghe proveneau din activitatea 

de pescuit scrumbie. 

În urma solicitărilor S.C. 

Piscicola Sf. Gheorghe către Primăria Sf. Gheorghe, prin adresa nr. 318 din 28.04.1999, primarul Sf. Gheorghe, 

Nițu Constantin, încearcă să capaciteze ARBDD și ICPDD: ”Urmare a slabei migrări a scrumbiei în Dunăre vă 

invităm în comuna noastră pentru a discuta unele probleme privind pescuitul pentru perioada imediat următoare. 

Întrucât situația economico-socială a localității este foarte critică, vă rugăm, domnule guvernator, să veniți 

personal împreună cu domnul director al ICPDD Tulcea.” 

Aceeași solicitare este adresată Guvernatorului RBDD de către directorul general Daniel Buhai: ”Ca 

urmare a slabei migrații la specia scrumbie, veniturile pescarilor permanenți zilieri, cât și a personalului ce 

deservește această activitate fiind foarte mici, neacoperind cheltuielile familiare, în raport cu creșterea prețurilor 

la bunuri ce constituie atât costul zilnic cât și cele de larg consum, vă solicităm o întrevedere în comuna Sf. 

Gheorghe, împreună cu dl. Baboianu Grigore și un reprezentant al ICPDD Tulcea, în vederea găsirii unor soluții 

pentru a ieși din acest impas”. 

Ultima adresă poartă nr. 42 din 3.05.1999: ”Către ARBDD, în atenția domnului Guvernator: Vă 



comunicăm că în prezent activitatea de pescuit scrumbie se rezumă la menținerea unei singure (sau cel mult două) 

bărci de control pe Dunăre, în zona acordată de către ARBDD societății noastre. De asemenea, vă aducem la 

cunoștință faptul că aproximativ 90% din veniturile populației din localitatea Sf. Gheorghe în această perioadă a 

anului proveneau din activitatea de pescuit scrumbie; în condițiile arătate vă rugăm să înțelegeți gravitatea 

situației și să propuneți/dispuneți permisiunea de a pescui în zona Ciotic – Zatoane cu un număr minim de 25 de 

bărci cu setci în derivă”. 

La demersurile și adresele conducerii Piscicola Sf.Gheorghe, ARBDD nu a răspuns oficial, liderul de 

sindicat Dan Șmira declarând că, verbal, guvernatorul Svoronos recomandă să se adreseze Consiliului Județean 

Tulcea pentru efectuarea formalităților pentru calamitate, și ministerelor de resort. 

Rămâne de văzut dacă reprezentanții ministerelor nu vor răspunde cu aceeași întrebare ca a 

guvernatorului Svoronos: Cât mai este până la 15 mai?... 
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Eforturile directorilor S.C. Piscicola Sf. 

Gheorghe, Daniel Buhai şi Mircea Negulescu, susţinute 

de liderul sindical Dan Şmira de a obţine o derogare de 

la Ordinul privind prohibiţia au fost încununate de 

succes, urmând ca, în cel mai scurt timp, ceea ce s-a 

constituit pe data de 5 mai în propunere, să devină 

„literă de lege”, prin o atestare din partea Ministerului 

Agriculturii. 

Miercuri, 5 mai, a avut loc o întâlnire la care au 

participat din partea MAA – director Niculae 

Anghelescu, din partea ARBDD – guvernator Andrei 

Svoronos, director Grigore Baboianu şi consilier juridic 

Ernest Edmond Sîrbu, din partea ICPDD – director 

Mircea Staraş, primarul localităţii Sf. Gheorghe, 

Constantin Niţu, din partea S.C.Piscicola Sf. Gheorghe 

– director Daniel Buhai, din partea S.C.Daniro S.R.L. – 

administrator Dan Rusan, din partea Sindicatului 

pescarilor – lider Dan Şmira. Aceştia au şi semnat o 

propunere ce a rezultat în urma discuţiilor, conform 

următoarei note: „Ca urmare a migraţiei excepţional de 

slabe a scrumbiei în sezonul 1999, datorate condiţiilor 

hidroclimatice cu totul excepţionale, s-a creat o situaţie 

excepţională în cadrul comunei Sf. Gheorghe, jud. Tulcea, în sensul că principala sursă de venit a zonei, în această 

perioadă, nu există. 

În această situaţie, ARBDD Tulcea a primit numeroase adrese oficiale atât de la societăţile ce desfăşoară 

activităţi legate de exploatarea resursei piscicole, cât şi de la populaţia locală, de la autorităţile locale, în speţă 

primarul comunei Sf. Gheorghe şi de la sindicatul ai cărui membri sunt implicaţi în activitatea de pescuit. 

Faţă de situaţia creată, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei l-a delegat pe domnul director Angelescu 

Niculae pentru ca din analiza situaţiei cu factorii responsabili să propună ministrului Agriculturii şi Alimentaţiei o 



soluţie de rezolvare a situaţiei excepţionale apărute. 

A rezultat din discuţii următoarea propunere: În baza dispoziţiilor art.18, alin.3 din Legea 12/1974 se 

solicita Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei ridicarea temporară a interdicţiei cuprinse la atr.5 pct.1 din 

Ordinul 48/24.03.1999 privind prohibiţia pescuitului, în sensul de a se permite pescuitul, pentru pescarii din 

comuna Sf. Gheorghe, jud. Tulcea, în perioada 10.05.1999 – 10.06.1999, în zona litoralului marin între punctul 

Ciotic şi punctul Zătoane cu setci în derivă, unde sunt semnalate aglomerări de scrumbie, sub supravegherea 

permanentă şi strictă a personalului delegat de ARBDD şi cu coordonarea ICPDD Tulcea, care va folosi datele 

obţinute în studiul fenomenului privind situaţia excepţională apărută la migraţia scrumbiei. 
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