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După cum aminteam în numărul anterior al ziarului nostru, în 

aceste zile, pescarii din Sfântu Gheorghe au demarat o serie de acţiuni 

revendicative pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă în 

activitatea de zi cu zi. În acest sens, luni a avut loc la Prefectură o 

întâlnire cu reprezentanţii acestei instituţii, precum şi ai ARBDD (prin 

guvernatorul Virgil Munteanu), în cadrul căreia pescarii individuali şi-au 

prezentat „of”–urile. Cele două mari probleme cu care pescarii au de a 

face, au o influenţă negativă directă asupra muncii acestora, precum şi 

asupra rezultatelor acesteia şi traiului zilnic. Este vorba, pe de o parte, de 

limitarea activităţii de pescuit prin aplicarea Ordinului 322/2000, ale 

cărui prevederi stabilesc o anumită cotă de pescuit la sturion, iar pe de 

altă parte, de o hotărâre a Consiliului Judeţean prin care se stabileşte o 

anumită normă de venit anual (45 milioane) şi 12 milioane – taxe pentru 

pescarul individual. Presiunea fiscală este accentuată şi de o serie de taxe 

locale: către Căpitănie (pentru barcă sau pentru vopsirea acesteia), către 

Biosferă (taxa pentru intrare în Deltă), către Garda de Coastă (taxa 

pentru ieşire la mare), către Consiliul Local (impozitul pentru proprietate, 

taxa pentru staţionarea bărcii la mal), în condiţiile în care instrumentele 

de pescuit, instalaţiile de pescuit la mare, ajung la aproximativ 400 

milioane lei. 

Toate aceste taxe şi impozite trebuie plătite în condiţiile în care 

pescarul individual, specializat în prinderea sturionului, are stabilită o cotă de sturion de 79 de kilograme, de pe 

urma căreia pot obţine un venit de aproximativ 10-11 milioane lei. Respectiva cotă cuprinde 33 kilograme morun 

(nici o bucată, în condiţiile în care acesta nu poate fi pescuit dacă are mai puţin de 60 de kg), 13 kg nisetru (o 

bucată) şi 33 kg păstrugă (cinci bucăţi), adică, în total, şase peşti, reprezentând 79 kg. 

„Dar dacă nu prind nimic, eu ce mă fac? Pescuitul este o loterie, iar eu pescuiesc ca să mă întreţin, cu ce 

îmi întreţin copiii?”, ne spune un pescar… 

La nivel local, au existat mai multe iniţiative pentru aducerea la cunoştinţa forurilor competente a acestor 

probleme, pentru diminuarea impozitului, în funcţie de producţia realizată de fiecare pescar, dar până acum nu 

s-a făcut nimic. 

În urma întâlnirii de la Prefectura Tulcea, pescarii din Sfântu Gheorghe au obţinut o promisiune: 

creşterea cotei de sturion cu ajutorul rezervei ARBDD, pentru aceasta fiind însă nevoie de o hotărâre a 

Colegiului Executiv, la a cărui întrunire de ieri au participat reprezentanţi ai pescarilor, ai societăţilor 

comerciale, primarul din Sfântu Gheorghe şi agenţi ecologi ai ARBDD. 

După cum ne-a informat guvernatorul RBDD, ing. Virgil Munteanu, ca urmare a dezbaterilor din cadrul 

Colegiului Executiv, „s-a hotărât alocarea a încă 80 kg de sturion pentru un pescar, această cotă suplimentară 

fiind acordată unui număr de 41 de pescari din Sfântu Gheorghe, care pescuiesc exclusiv la mare”. 



Aceştia au fost selectaţi din totalul de 81 de pescari din această localitate, pe ale căror permise de pescuit 

figurează carmace, specifice pescuitului la mare, dar care mai practică şi pescuitul la Dunăre. 

În ceea ce priveşte Ordinul 322/2000, a cărui aplicare a declarat că, în acest sens, s-a întocmit un 

material cuprinzând propuneri în vederea modificării prevederilor acestuia, care va fi trimis la Bucureşti. 

COMŞA, IOANA; CONSTANTINESCU, COSTEL. În urma dezbaterilor Colegiului Executiv al 

ARBDD, pescarilor din Sf. Gheorghe li s-a îndeplinit dorinţa. În Delta, Nr. 2854, 30 mai 2001, p.1 şi 16 

 

 

 

 

 

 
În cadrul unei acţiuni tematice de control 

privind calitatea serviciilor de cazare în structurile 

de primire turistice, OJPC Tulcea a controlat, în 

prima jumătate a lunii august, pensiunile 

agroturistice „Mareea” cu 2 şi 3 margarete, din 

localitatea Sfântu Gheorghe, ce aparţine S.C. Delta 

Voiaj S.R.L. Tulcea, pensiunea „Jean Bart” – 2 

margarete aparţinând S.C. ZDF Com S.R.L. Sulina, 

pensiunea „Speranţa” – 2 margarete, din Sfântu 

Gheorghe ce aparţine Fundaţiei de Ajutorare şi 

Dezvoltare Speranţa – Bucureşti şi pensiunea Astir – 

2 margarete, aparţinând S.C. Astir S.R.L. Sulina. 

După cum au constatat inspectorii OJPC 

Tulcea, prima şi ultima din cele patru pensiuni mai 

sus menţionate au certificate de clasificare, vizate cu 

vizele în termen, iar celelalte două au dosarele 

necesare obţinerii certificatelor depuse la Ministerul 

Turismului. 

În ceea ce priveşte asigurarea calităţii 

serviciilor de cazare, prestate în aceste unităţi de 

primire turistice s-a constatat, în primul rând că 

toate sunt amplasate în locuri ferite de poluare şi de 

orice elemente care pot pune în pericol sănătatea 

sau viaţa turiştilor. 

De asemenea, în toate cele patru pensiuni 

controlate, dotările din camere şi grupurile sanitare destinate turiştilor sunt puse în exclusivitate la dispoziţia 

acestora. 

Alături de cele menţionate se adaugă faptul că atât clădirile cât şi anexele acestora se află în bună stare 

de funcţionare. 

Exceptând unele deficienţe, respectiv existenţa unor buruieni în spaţiul înconjurător al pensiunii 

„Speranţa” şi lipsa periilor de pantofi şi haine din dotarea camerelor, constatată la pensiunea „Mareea”, OJPC 

Tulcea a consemnat numai aspecte pozitive, cum ar fi accesul direct în camerele de dormit şi grupurile sanitare, 

fără a se trece prin alte camere folosite pentru dormit, existenţa spaţiilor corespunzătoare şi igienice pentru 

servirea mesei, dotarea bucătăriilor cu echipamente de preparare şi conservare, inclusiv păstrarea prin frig a 

alimentelor. 

O mică excepţie, în această ultimă privinţă, o constituie existenţa unor farfurii întinse, parţial ciobite la 



pensiunea „Astir” din Sulina. 

Seria constatărilor îmbucurătoare pentru turişti continuă cu aspectul conform căruia grupurile sanitare 

din toate pensiunile controlate, atât cele comune cât şi cele din camere, sunt igienizate corespunzător precum şi 

cu faptul că în toate pensiunile controlate numărul maxim de paturi simple într-o cameră! 

Iată, deci, că se poate! 

COMŞA, IOANA. În cadrul unor controale la Sulina şi Sfântu Gheorghe, OJPC a descoperit patru 

pensiuni agroturistice aproape fără cusur. În Delta, Nr. 2931, 27 august 2001, p.3 

 

 

 

 

 
 Într-o comunitate cu 1.010 suflete, cerbicia cu care localnicii luptă pentru traiul zilnic este definiţia 

aşezării de la Sfântu Gheorghe 

 Practicarea pescuitului şi turismului (de regulă neautorizat) şi creşterii animalelor înseamnă agoniseala 
din vară pentru iarna ce vine 

 Primarul Dumitrel Dimache are iniţiative mari şi trei ani în faţă pentru a le pune în aplicare 

 În ţinutul binecuvântat de Dunăre şi mare, viaţa îmbracă uneori nuanţe cenuşii 

 În ciuda vicisitudinilor, localnicii din Sfântu Gheorghe iubesc şi respectă această margine de pământ 
românesc 

În ţinutul unde Marea Neagră se contopeşte cu Dunărea, Sfântu Gheorghe este îngemănarea tradiţiei cu 

noutatea adusă de evoluţia civilizaţiei şi standardelor de viaţă impuse, treptat, de cei ce au venit sau cei ce s-

au întors aici. 

Comunitatea locală numără 

1.010 suflete, din care 120 sunt 

copii. Comuna de pe nisipuri 

care parcă, uneori, capătă 

aceeaşi nuanţă, ternă, am găsit-

o într-o după-amiază de august 

primindu-şi, poate, ultimii 

turişti din acest sezon. 

Am fost şi noi pentru o 

seară şi o noapte oaspeţii 

nepoftiţi dar primiţi de localnici 

în sânul lor pentru a le sonda, 

atât cât ne-a permis timpul, 

modul de viaţă. 

Gazdă ne-a fost primul 

gospodar al comunei, primarul 

(ApR încă!), Dumitrel Dimache, 

care a făcut o „radiografie” a 

oamenilor şi locurilor. 

 

 

PEŞTELE, DEOCAMDATĂ, RĂMÂNE PRINCIPALA SURSĂ DE VENIT 

Pescuitul a fost, este şi va rămâne o ocupaţie tradiţională a locuitorilor din Sfântu Gheorghe, majoritatea 

familiilor trăiesc de pe urma pescuitului, îndeletnicire moştenită, păstrată şi cultivată de generaţii întregi. 

Primarul Dumitrel Dimache a precizat că în Sfântu Gheorghe, ARBDD a autorizat 130 de pescari, însă 



avem convingerea că fiecare suflet din Sfântu Gheorghe a pescuit şi a comercializat produsul muncii, cu sau fără 

autorizaţia ARBDD. Pentru cetăţenii din Sfântu Gheorghe, peştele înseamnă principala sursă de existenţă, iar 

activităţile colaterale – turismul, valorificarea stufului şi creşterea animalelor, completează necesarul pentru 

subzistenţa localnicilor. 

ŞALĂUL ŞI CHEFALUL – ATRACŢIA NUMĂRUL UNU 

Exceptând peisajul natural care cucereşte prin sălbăticia şi virginitatea lui, cei ce vin la Sfântu Gheorghe 

sunt ispitiţi de apetisantele preparate din şalău şi chefal, atracţia numărul 1. 

În comună, fiinţează filialele a două societăţi de prelucrare şi comercializare a peştelui care 

achiziţionează produsul de la localnici. 

„În baza Decretului –Lege 54, pescarii decid unde îşi vând producţia. Noi, Primăria, nu putem să le 

impunem unde să-şi direcţioneze rezultatul muncii lor”, a precizat primarul Dumitrel Dimache. 

 
TOTUŞI, DISPUTELE NU AU ÎNTÂRZIAT SĂ APARĂ 

Potrivit declaraţiilor 

unor localnici, între SC 

Daniro & Company şi 

reprezentanţa cunoscutei 

Bleack Sea Kaviar, societăţi 

care şi-au deschis filiale la 

Sfântu Gheorghe având ca 

obiect de activitate preluarea 

peştelui, în special a 

sturionilor, au apărut unele 

divergenţe în ceea ce priveşte 

întâietatea în Sfântu 

Gheorghe. Din păcate, 

datorită timpului scurt pe care 

noi l-am petrecut la Sfântu 

Gheorghe, nu am reuşit să 

luăm legătura cu 

reprezentanţii celor două 

societăţi pentru a vedea în ce 

măsură afirmaţiile localnicilor 

se verifică. 

Un cetăţean din Sfântu Gheorghe a afirmat că Bleack Sea Kaviar, care pescuieşte cu 17 sau 20 de pescari 

din cei 60 autorizaţi de ARBDD, capătă teren pe teritoriul comunei datorită faptului că este susţinută de primarul 

Dumitrel Dimache. 

„Eu nu pot să fac legea la Sfântu Gheorghe, deoarece există deja o legislaţie care trebuie respectată. Într-

adevăr, aici lucrurile stau puţin diferit, în sensul că ne cunoaştem foarte bine între noi şi, în măsura în care există 

o posibilitate legală de a susţine pe cineva care este bine intenţionat, mă implic atât cât este posibil. Repet, eu nu 

favorizez pe nimeni, însă sunt interesat ca această comunitate să câştige de pe urma activităţii de pescuit”, ne-a 

declarat primarul Dimache. 

 
TURISMUL FĂRĂ AUTORIZAŢIE – O PRACTICĂ ACCEPTATĂ 

 primarul vrea totuşi să îndrepte situaţia 

O altă sursă sigură de venit pentru locuitorii din Sfântu Gheorghe este practicarea activităţii de turism. 

Majoritatea locuitorilor închiriază camere vizitatorilor deltei, iar uzanţa este simplă – turiştii sunt preluaţi direct 



de la vapor. 

Primarul Dumitrel Dimache susţine că toţi locuitorii închiriază camere turiştilor şi le aferă prânzuri 

tradiţionale pe bază de peşte, însă la capitolul autorizare, şi respectiv, plata impozitului pe venitul astfel obţinut, 

este un aspect ignorat de cetăţenii din Sfântu Gheorghe. 

Potrivit declaraţiei primarului, Primăria Sfântu Gheorghe a autorizat doar patru sau cinci familii care 

practică închirierea în regim de pensiune, însă, încet şi sigur, în baza unei ipotetice hotărâri de Consiliu Local, 

va începe „campania” de eliberare a autorizaţiilor şi, implicit, de atragere a fondurilor pentru bugetul local. 

În Sfântu Gheorghe fiinţează doar două pensiuni agroturistice prin sistemul ANTREC (pensiunea 

”Mareea” şi cea a Fundaţiei „Speranţa”) care sunt, potrivit opiniei primarului Dimache, apreciate şi solicitate 

de turiştii veniţi la Sfântu Gheorghe. 

 
FURNIZAREA APEI POTABILE SE FACE DUPĂ PROGRAM 

Pentru autorizarea practicării activităţii de turism de către persoanele particulare, după închiderea 

oficială a sezonului turistic, primarul Dumitrel Dimache va organiza câteva „adunări populare”, prin 

intermediul cărora va convinge cetăţenii să mai plătească şi niscaiva taxe şi impozite de pe urma banilor obţinuţi 

de la turiştii veniţi în Delta Dunării. 

Locuitorii din Sfântu Gheorghe se confruntă în prezent cu lipsa unui program complet de furnizare a apei 

potabile. Primăria şi furnizorul – Uzina de Apă – au decis ca programul de distribuire a apei potabile să se 

realizeze în două etape, însumând zece ore pe zi. 

Preţul unui mc de apă este sub nivelul costului de producţie, dacă luăm în calcul consumul de energie 

electrică contorizat. Locuitorii din Sfântu Gheorghe plătesc 4.000 lei mc de apă din preţul de 8.000 lei calculat în 

funcţie de consum, pentru că beneficiază de Ordonanţa de Guvern din anul 1996 care acordă unele facilităţi 

locuitorilor din Delta Dunării pentru plata utilităţilor. 

„Într-adevăr, furnizarea apei potabile este una dintre problemele majore cu care se confruntă 

comunitatea noastră. Din păcate, nu prea suntem ajutaţi financiar, în sensul că cetăţenii nu plătesc nici acea 

jumătate din preţul real al mc de apă, astfel încât noi să putem da listele complete la Consiliul Judeţean pentru 

ca să ne vireze în timp util diferenţa reprezentând preţul de cost. Primăria, în fiecare lună, trebuie să depună 

lista cu cei care au achitat contravaloarea apei potabile consumate şi în baza listei respective, Consiliul Judeţean 

ne virează diferenţa de bani. Mulţi cetăţeni au apometre şi plătesc atât cât consumă, însă noi nu dispunem de un 

apometru general, deoarece nu am reuşit din fonduri proprii să cheltuim 20 de milioane pentru această 

investiţie”, a precizat primarul Dumitrel Dimache. 

Făcând un comentariu pe marginea acestui subiect, ne-am permite să afirmăm că şi la Sfântu Gheorghe 

pierderile din sistemul de canalizare sunt achitate tot din banii contribuabililor, însă, aici, parcă lucrurile stau 

puţin mai diferit în sensul că aceste contribuţii  la bugetul local sunt destul de mici dat fiind faptul că sunt foarte 

puţine persoane salariate (cei din sistemul bugetar şi/sau persoanele care sunt angajate pe la diverşi agenţi 

economici). 

Cu certitudine, acolo unde lipseşte apa şi uneori săpunul, e mai greu să vorbeşti de civilizaţie. Dacă nu 

eşti precaut să-ţi faci rezerve din timp, în lipsa apei curente, singura posibilitate de a te spăla este apa Dunării. 

LUCA, MIRELA. Într-un ţinut parcă uitat de Dumnezeu, La Sfântu Gheorghe, lupta pentru existenţă 

capătă valenţe de virtute. În Delta, Nr. 2934, 31 august 2001, p.9 

 

 

 

 

 
Este cunoscut faptul că pescuitul speciilor de sturioni pe teritoriul Rezervaţiei a fost suspendat de ARBDD 

începând cu data de 12 noiembrie, întrucât cota totală de sturioni alocate pentru RBDD pentru anul 2001 a fost 



realizată. 

Cu toate acestea, acest lucru nu a fost respectat la nivelul localităţii Sfântu Gheorghe, unde pescarii au 

continuat să pescuiască sturioni, aceştia acţionând împotriva măsurii luate de ARBDD. 

În acest sens, după cum ne-a declarat guvernatorul RBDD, Virgil Munteanu au fost trimişi la faţa locului 

(localitatea Sf. Gheorghe – n.n.) doi reprezentanţi ai Administraţiei, respectiv Ion Munteanu – şef serviciu 

Patrimoniu şi Chirilă Cuţov – directorul Direcţiei de Inspecţie şi Supraveghere Ecologică care au ascultat 

doleanţele celor din Sf. Gheorghe. 

Ulterior, această problemă a fost pusă în discuţie în Colegiul Executiv al ARBDD, în urma derulării 

acestuia, hotărârea iniţială privind oprirea pescuitului la sturioni rămânând neschimbată. 

În acest context, pescarii şi cele trei societăţi comerciale din Sf. Gheorghe, care au ca obiect de activitate 

valorificarea sturionilor vor rămâne vrând – nevrând în stand-by. Se vor conforma oare? Rămâne de văzut. 

COMŞA, IOANA. În ciuda doleanţelor şi insistenţelor pescarilor şi societăţilor comerciale din Sf. 

Gheorghe, pescuitul la sturioni rămâne în continuare suspendat. În Delta, Nr. 3006, 23 noiembrie 2001, p.3 

 

 

 

 

 

 
Recent, la Sfântu Gheorghe, a fost descoperit un proiectil datând din vremuri imemorabile. Nimic 

spectaculos până aici, pentru că astfel de evenimente se întâmplă destul de des şi fără consecinţe. 

În cazul în speţă, primarul comunei Sfântu Gheorghe, Dumitrel Dimache, a alcătuit o comisie formată din 

poliţiştii postului local şi cadrele poliţiei de frontieră, care a localizat şi păzeşte proiectilul. 

Lt. Col. Coman, pirotehnistul Inspectoratului Judeţean de Protecţie Civilă, ne-a declarat că situaţia este 

sub control, urmând ca astăzi să se deplaseze la Sfântu Gheorghe pentru a dezamorsa situaţia şi … proiectilul. 

„Voi vedea la faţa locului despre ce este vorba. Noi am fost informaţi printr-o notă telefonică, de către 

primarul comunei şi ştiu că momentan situaţia este sub control. 

Nu pot face afirmaţii anticipate pentru că efectiv nu cunosc detaliile, voi vedea dacă proiectilul va fi 

recuperat, vom întocmi un proces-verbal…” ne-a spus lt. Col. Coman. 

Pentru că Inspectoratul Protecţiei Civile nu are în dotare o ambarcaţiune proprie, deplasarea la Sfântu 

Gheorghe a necesitat mai mult timp pentru unele „aranjamente” convenabile, în condiţiile în care o călătorie la 

Sfântu Gheorghe pe banii Inspectoratului ar văduvi instituţia cu peste un milion de lei. 

Lt. Col. Coman a precizat că primarul Dumitrel Dimache a rezolvat situaţia transportului pirotehnistului 

şef al judeţului. 

Trebuie, într-un fel să scape comuna de „bombă”! 

LUCA, MIRELA. La Sfântu Gheorghe o comisie păzeşte un proiectil. În Delta, Nr. 3018, 7 decembrie 

2001, p.1 
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