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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 2003 

 

 
Comuna Sf. Gheorghe se află de 

câteva zile sub un adevărat şoc. Trei localnici 

au fost daţi dispăruţi după ce, în data de 9 

ianuarie, aceştia au plecat la vânătoare şi 

pescuit în zona Perişor, situată la Sud de 

comuna Sf. Gheorghe. 

Cei trei, Cernişencu Victor, Axente 

Mihai şi Condrat Gheorghe, cu vârste 

cuprinse între 25 şi 30 de ani, cu toţi 

necăsătoriţi şi au domiciliul stabil în 

localitate. 

Dispariţia a fost semnalată primarului 

comunei destul de târziu, abia în ziua de 18 

ianuarie, de către părinţii celor trei. 

La intervenţia Comisiei locale de 

apărare împotriva dezastrelor, Inspectoratul 

Judeţean de Protecţie Civilă Tulcea a 

solicitat, în aceeaşi zi, un elicopter de la Baza Petromar – Tuzla, care a cercetat zona, fără nici un rezultat însă. 

De asemenea, de sâmbătă, în mod continuu, echipe formate din localnici patrulează pe diguri şi cercetează 

terenul. 

Ieri, se aştepta ridicarea ceţii pentru ca elicopterul să reia căutările prin survolarea zonei către care 

porniseră cei trei tineri şi unde se bănuieşte că aceştia au dispărut. 

De asemenea, au fost organizate două echipe de căutare, dotate cu bărci cu motor. Variantele 

asupra evenimentului sunt care mai de care mai diverse. 

Cei care-i caută pe tinerii pescari, pe uscat, şi-au pierdut deja orice speranţă de găsire, bănuind că s-au 

înecat, probabil spărgându-se gheaţa şi suferind un stop cardiac datorită apei reci, ori că cei trei s-au afundat prin 

mlaştinile specifice zonei şi din care puţini scapă cu viaţă. 

Ar fi, deci, o minune, ca cei trei tineri să fie găsiţi în viaţă, după mai mult de zece zile de la dispariţie, sau 

să le fie găsite cadavrele înainte de topirea gheţurilor. 

Oricum, o tragedie groaznică s-a abătut asupra comunei Sf. Gheorghe. 

PLÂNGU, DANIEL. Trei pescari – dispăruţi fără urmă de zece zile prin coclaurile din Sf. Gheorghe. În 
Delta, Nr. 3348, 21 ianuarie 2003, p. 16 

 

 

 

 
Întâlnirea primarilor din Delta Dunării cu conducerea judeţului, în speţă cu prefectul Ion Vărgău şi cu 

preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, ing. Trifon Belacurencu a fost un bun prilej pentru prefect de a le solicita 

primarilor deltaici să detalieze problemele cu care se confruntă în localităţile pe care le păstoresc. Primul pe listă, 

primarul comunei Sf. Gheorghe, a declarat nonşalant că nu are probleme deosebite în afară de una legată de 

şalupa – ambulanţă cu cere se transportă bolnavii. Domnia sa a precizat: „Şalupa a fost luată la sfârşitul anului 



trecut din comună şi a fost adusă la Tulcea. Această şalupă cu care se 

transportă bolnavii până la Murighiol a fost luată de Serviciul Judeţean 

de Ambulanţă şi de atunci nu mai ştim nimic. Cu ea au plecat şi cei doi 

marinari, localnici din Sfântu Gheorghe, care acum sunt în Tulcea şi 

sunt ţinuţi pe nu ştiu ce ponton”. 

Spre sfârşitul întâlnirii, prefectul Ion Vărgău l-a liniştit pe 

primar spunându-i că şalupa îi va fi adusă înapoi cât de curând, aceasta 

fiind luată pentru a fi reparată. Ultimul cuvânt în această problemă l-a 

avut tot primarul neliniştit, intervenţia sa stârnind zâmbetele celor 

prezenţi: 

„Domnule prefect, eu le-am dat şalupa bună, cum să fie la reparat?” 

GHEORGHIŞCAN, LIVIU COSTIN. Primarul din Sf. 
Gheorghe „plânge”: „Vreau ambulanţa înapoi!”. În Delta, Nr. 3387, 7 
martie 2003, p. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Cine a călcat măcar o dată în comuna Sf. Gheorghe de Tulcea, sigur nu va uita niciodată acest moment. 

În afară de localitatea în sine, fascinaţia naturii sălbatice în toată splendoarea sa din împrejurimi este 

absolut unică. Comuna Sf. Gheorghe se află, după cum ar spune mulţi, la capătul lumii şi merită să ajungi aici cu 

orice preţ. 

Din Portul Tulcea se ajunge la Sf. Gheorghe pe braţul cu acelaşi nume al Dunării, cale de vreo patru ore şi 

ceva cu nava de pasageri sau mai puţin cu o ambarcaţiune rapidă. De la debarcaderul de acostare se face simţit 

auzul valurilor mării spărgându-se de ţărm, deoarece la nici un kilometru mai în aval, Dunărea îşi risipeşte urmele 

în enormitatea Mării Negre. 

Amatorii de plaje pustii se vor regăsi aici în mediul lor. Cale de kilometri, către Sulina, sau de cealaltă 

parte a gurii de vărsare a Dunării, pe insula Sacalinul, cel mai fin nisip oferit de litoralul românesc al Mării Negre 

îşi aşteaptă turiştii. 

Locurile sunt absolut minunate, în lipsa agitaţiei specifice aglomerărilor urbane, a plajelor intens populate, 

a zgomotelor industriale şi a agitaţiei umane. 

Nimeni şi nimic nu va 

perturba o zi de vară pe plajele de la 

Sf. Gheorghe. Pe malurile Dunării, 

pădurile şi verdeaţa reprezintă 

perfectul organizării unui picnic, 

sigur, doar cu dotările necesare 

alungării ţânţarilor. 

Se practică, de asemenea, 

pescuitul sportiv, iar cine doreşte 

poate închiria o barcă cu sau fără 

motor, cu care poate ieşi chiar şi la 

mare, în zilele fără vânt. 

Turiştii, români sau străini, 

pot alege să se cazeze într-o 

pensiune sau la hotel. Iată câteva 

asemenea amplasamente: 

 Pensiunea Chiriţă Vasile 

(trei camere cu un pat dublu) 

 Pensiunea Ivanov Dumitriţa 



(două camere cu câte două paturi simple şi un fotoliu – pat) 

 Pensiunea Ignat Ana (două camere cu un pat dublu şi un fotoliu – pat fiecare) 

 Pensiunea Zaharencu Cristina (trei camere – una cu un pat dublu şi două cu două paturi duble) 

 Pensiunea Ignat Maria (trei camere – una cu un pat dublu şi două cu două paturi duble).  

 Toate aceste locaţii oferă excursii cu barca cu rame sau motor, seri festive tradiţionale, partide de 
pescuit. Se pot închiria bărci şi cumpăra echipamente şi momeli pentru pescuit. Se asigură servicii de ghid. 

Pensiunile prezentate au duş de vară, televizor în familie, WC uscat, frigider, congelator. Preţurile sunt 

cuprinse între 10 şi 15 USD/zi/persoană – pensiune completă. 

 Pensiunea Mareea – 3 margarete, 20 de locuri. 

 Pensiunea Visconte – 2 margarete, 8 locuri. 

 Pensiunea Egreta – 2 margarete, 8 locuri. 

 Pensiunea Fundaţiei Speranţa – 2 margarete, 8 locuri. 

În afară de acestea, mulţi localnici oferă turiştilor servicii de cazare şi masă, preţurile fiind accesibile 

oricărui buzunar. 

Un obiectiv destul de important este Farul din Sf. Gheorghe, cel mai înalt din ţară şi care, noapte de noapte, 

scaldă zona în pale de lumini. 

Trebuie ştiut că toate străzile din Sf. Gheorghe sunt formate din nisip, deci o încălţăminte adecvată ar prii 

tuturor turiştilor. 

Întreaga zonă are multe de oferit, iar vizitatorii îşi pot valorifica timpul petrecut la Sf. Gheorghe într-un mod 

cum nu se poate mai plăcut. 

PLÂNGU,  DANIEL.  Ghidul  turistului  –  Paradisul  de la  Sf. Gheorghe. În Delta, Nr. 3474, 23 iunie 

2003, p. 3 

 
 

 

 

 

Cuprinsul Deltei Dunării, împreună cu litoralul 

aferent al Mării Negre reprezintă o zonă strict protejată din 

punct de vedere ecologic şi nu numai. 

Că s-au găsit mulţi de-a lungul vremii care să 

atenteze la unicitatea ecosistemului format de mirifica Deltă 

a Dunării, şi asta e adevărat. Însă ideea ca o instituţie 

fundamentală a statului să întreprindă acţiuni de distrugere 

a unor asemenea zone poate părea, prea puţin zis, aberantă. 

Şi, totuşi, pentru o unitate a marinei militare din 

Brăila, aceste principii sunt inexistente. Recent, 

Comandamentul Flotilei de Dunăre din Brăila a solicitat 

autorităţilor române ca zona situată la vărsarea braţului Sf. 

Gheorghe în Marea Neagră să devină poligon militar. 

Trebuie ştiut că în această zonă există cea mai 

întinsă arie de protecţie ecologică integrală de pe teritoriul 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, aici vieţuind specii 

de păsări unice în lume. 

Armata obişnuieşte să efectueze trageri pe plaja de 

la Sf. Gheorghe, periodic (în anumite zile) şi numai 

autorizate de ARBDD. Dar ceea ce vor militarii din Brăila 

este înfiinţarea unui poligon permanent ce ar duce la efecte 

catastrofale pentru întreaga zonă. 

În cadrul întrunirii Consiliului Ştiinţific al ARBDD s-a luat în discuţie şi acest aspect, dar membrii au fost 

unanim de acord că un poligon ar avea un impact extrem de negativ asupra ecosistemului, drept pentru care 

solicitarea a fost respinsă fără drept de apel. 

Amenajarea unui poligon pe plaja de la Sf. Gheorghe ar necesita desfăşurarea în permanenţă a unor 



activităţi specifice pe apă şi uscat, iar tragerile s-ar face cu muniţie de război de mare calibru. 

Şi aşa, când au loc trageri temporare, fauna marină din zonă dispare pentru vreme îndelungată. Ce ar 

însemna însă un poligon permanent în zonă? 

Doar simpla exprimare a unei asemenea idei aberante şi ar trebui ca gândurile mai-marilor cu chipie 

militare să zbenguie a iritare printre urechile acestora. 

Tragicul deja s-a instalat în zonă de când, an de an, pe plajă eşuează zeci de delfini care mor la scurt timp 

sau sunt deja morţi, iar coloniile de păsări specifice locului au început să migreze. 

PLÂNGU, DANIEL. Marina Militară vrea să arunce bombe pe plaja de la Sf. Gheorghe!. În Delta,  Nr. 

3479, 28 iunie 2003, p.1 

 

 

 

 

Una dintre cele mai inteligente vieţuitoare, delfinul, 

trăieşte de câţiva ani o adevărată tragedie. Anual, pe 

plajele Mării Negre situată în zona administrativă a 

judeţului Tulcea, zeci de delfini eşuează şi mor. Cu 

precădere, o situaţie dură se întâlneşte în zona Sf. 

Gheorghe, până la Periteaşca. Aici, în urmă cu circa o 

lună şi jumătate, comisarii Gărzii de Mediu din cadrul 

ARBDD, au identificat, într-o singură zi, şapte delfini 

eşuaţi pe plajă, într-o avansată stare de putrefacţie, iar alţi 

trei plutind în larg. Cazul a făcut înconjurul întregii mass-

medii din România, cu toate că asemenea situaţii se 

întâlnesc frecvent. 

Imaginea alăturată a fost luată în urmă cu câteva 

zile pe plaja de la Sf. Gheorghe. În apropiere, de această 

dată în larg, un alt cadavru plutea în valuri susţinând o 

pasăre ce se hrănea din trupul delfinului. 

Pe alocuri, în nisip se văd câteva structuri ciudate 

construite din stuf. Copiii din sat spun că acestea sunt 

crucile făcute de ei înfipte la capetele delfinilor culeşi de 

pe plajă şi îngropaţi în nisip. Pentru copii, delfinul rămâne 

imaginea acelor „peşti” foarte inteligenţi din filme care 

salvează mulţi oameni de la înec. Ei deplâng în felul lor 

moartea delfinilor şi nu înţeleg de ce aceste animale 

minunate au un sfârşit atât de tragic. 

Specialiştii Institutului Român pentru Cercetări Marine Constanţa au emis câteva cauze posibile care duc 

la moartea prematură a delfinilor. Ei invocă moartea accidentală datorată încurcării în sculele de pescuit, 

mortalitatea naturală datorată vârstei, infecţiilor virale sau bacteriene, micoze, parazitoze etc. 

Totuşi, autorităţile consideră ca principală cauză încurcarea delfinilor (foarte sensibili) în plasele 

pescăreşti. 

În anul 2002, pe litoralul românesc s-au înregistrat, oficial, 56 delfini eşuaţi, numai în perioada aprilie – 

iunie. Peste 95% din exemplare au avut drept cauză a morţii încurcarea în plasele pescăreşti. 

O situaţie extrem de gravă s-a înregistrat în 1991, când, în apropierea litoralului ucrainean, au eşuat 194 

delfini, de asemenea după ce s-au întâlnit cu sculele de pescuit. 

Autorităţile au încercat să facă ceva prin întocmirea Planului Naţional de Conservare a Delfinilor, în 

cadrul Programului Life–Natura, dar nu este suficient. 

Referitor la această situaţie directorul executiv al ARBDD, Grigore Baboianu, ne-a declarat: „Dacă 

descoperim şi dovedim că delfinii mor din cauza uneltelor de pescuit vom putea să introducem măsuri dure de 

restricţie. 

Pescarii nu vor recunoaşte niciodată că i-au prins în plasă! Cu toate acestea, noi suntem hotărâţi să 



introducem o reglementare în acest sens”. 

Până atunci însă, delfinii vor continua să moară pe plajele Mării Negre şi, probabil, şi după aceea. 

Se mai aminteşte, ca o posibilă cauză a eşuării delfinilor, poluarea apelor, deoarece mulţi au fost găsiţi la 

scurt timp după ce au eşuat, prezentând un fel de „jupuituri” ale pielii. 

Dar nu este exclusă nici moartea ca urmare a tragerilor militare ce au loc uneori în zona Sf. Gheorghe. 

PLÂNGU, DANIEL. Tragedia delfinilor se loveşte în continuare de neputinţa autorităţilor. În Delta, 
Nr. 3483, 3 iulie 2003, p. 1 

 
 

 

 

 

Recent, mai precis în cursul zilei de 25 iulie 2003, au fost semnalate de societatea comercială ce a 

concesionat zona de pescuit marină braţ Chilia – Câşla Vădanei existenţa a trei cadavre de delfini pe plajă în zona 

Sulina. 

După cum ne-a declarat ing. Codruţa Chiriac, comisar şef al Comisariatului de Mediu al ARBDD, ca 

urmare a acestei sesizări, agenţi ecologi ai ARBDD şi comisarul din teritoriu al Comisariatului de Mediu al 

ARBDD, împreună cu reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră, au efectuat un control în zona litorală cuprinsă între 

canal Sulina şi cherhana Roşuleţ constatând existenţa în această zonă a 23 de cadavre de delfini aflate în stare de 

putrefacţie. 

Ulterior, reprezentanţi ai Poliţiei de Frontieră au mai observat cinci cadavre în zona Câşla Vădanei şi opt 

în zona Sf. Gheorghe. 

În aceeaşi zi, ARBDD a solicitat INCDM “Grigore Antipa” din Constanţa, coordonatorul proiectului 

“Conservarea delfinilor din apele româneşti ale Mării Negre” un punct de vedere privind cauzele mortalităţilor. 

Din discuţiile purtate cu conducerea acestui institut rezultă că fenomenul este cunoscut, nava de cercetări “Steaua 

de Mare” semnalând existenţa cadavrelor de delfini plutind în larg dincolo de izobata de 20 m, izobată ce 

delimitează teritoriul RBDD. 

Cercetătorii institutului continuă monitorizarea delfinilor şi analiza cauzelor ce au dus la analiza 

mortalităţilor. 

De menţionat că, în această perioadă, în zona marină a ARBDD efortul de pescuit este foarte redus, 

uneltele de pescuit tip ohane fiind scoase din activitatea de pescuit. Activitatea de pescuit se desfăşoară cu unelte 

tip capcană (taliene) în care peştii nu mor şi nici nu se agaţă. 

Potrivit aceleiaşi surse, în continuare, agenţi ecologi ai ARBDD supraveghează zona pentru semnalarea 

apariţiei oricăror fenomene negative, inclusiv de noi mortalităţi în rândul delfinilor. Nu au fost semnalate poluări 

accidentale în zona costieră a ARBDD în această perioadă. 

COMŞA, IOANA. Din cauze încă nedeterminate, delfinii continuă să moară pe (zeci de) capete în 
Marea Neagră. În Delta, Nr. 3505, 29 iulie 2003, p. 9 

 

 

 

 
O tânără de numai 23 de ani, din Galaţi, s-a înecat în urmă cu câteva zile în mare, la Sf. Gheorghe. 

Doina Georgiana Corciova făcea parte dintr-un grup de prieteni cu care a plecat către Sf. Gheorghe unde 

urmau să-şi petreacă sfârşitul de săptămână. Vineri seara însă, după ce grupul de turişti şi-a aşezat “tabăra” pe 

plajă, Doina Georgiana Corciova a intrat în apa mării şi s-a îndepărtat prea mult de ţărm, înecându-se datorită 

valurilor mari. Corpul neînsufleţit a fost recuperat abia după două zile, acţiunile de intervenţie nefiind posibile din 

cauza mării agitate. 

PLÂNGU, DANIEL. O tânără gălăţeancă s-a înecat în mare la Sf. Gheorghe. În Delta, Nr. 3506, 30 

iulie 2003, p. 16 
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