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Ieri s-a desfăşurat la sala “Mihail Kogălniceanu” din cadrul Consiliului 

Judeţean Tulcea întâlnirea periodică între autorităţile locale şi concesionarii 

resurselor stuficole şi piscicole de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei. Din partea 

autorităţilor au fost prezenţi prefectul Ion Vărgău, guvernatorul RBDD, Virgil 

Munteanu, deputatul Miron Ignat, precum şi primarii comunelor de pe teritoriul 

Rezervaţiei, aceşti din urmă expunându-şi pe rând problemele cu care se 

confruntă în relaţia concesionar – autoritate locală – localnici. […] 

Primarul comunei Sf. Gheorghe a declarat în şedinţa de ieri că deşi în 

privinţa concesionarului nu există divergenţe, localnicii întâmpină mari 

probleme în a-şi recolta vara necesarul de fân şi iarna, necesarul de stuf. […] 

GHEORGHIŞCAN, LIVIU. Concesionarii au acuzat instanţele de 
judecată că ţin cu braconierii. În Delta, Nr. 3694, 12 martie 2004, p. 1 

 

 

 

 

 

Cum pregătirile pentru Ediţia 2004 a Festivalului 

Internaţional de Film Independent organizat de Fundaţia 

„Anonimul” la Sf. Gheorghe sunt deja aproape de final iar 

călătoria celor implicaţi în promovarea viitorului festival a adus 

din start efectele dorite, cu câteva luni înainte de debutul 

evenimentului am încercat să aflăm şi părerea celui implicat 

indirect în proiect, prin statutul său, guvernatorul Rezervaţiei 

Biosferei Delta Dunării, Virgil Munteanu. Deşi proiectul 

înseamnă, după ambiţiile declarate a celor implicaţi în proiect, 

realizarea unui spectacol atracţie, ce doreşte să transmită un 

mesaj pozitiv despre România lumii întregi, efectele unui 

asemenea eveniment ar aduce în primul rând mărirea numărului 

de turişti pe teritoriul Deltei Dunării, remarcă la care, 

guvernatorul RBDD, Virgil Munteanu, ne-a declarat: 

„Realizarea unui asemenea eveniment în Delta Dunării, în 

spiritul dezvoltării importanţei zonei cât şi a conservării 

valorilor zonelor naturale din Rezervaţie, prin dezvoltarea 

activităţilor din comunităţi în beneficiul comunităţii, nu poate fi 

decât un lucru extraordinar. Precum aţi văzut din corespondenţa 

transmisă de cei implicaţi în călătoria din jurul lumii, reprezentanţii Fundaţiei Anonimul, după vizitarea Deltei 



Amazonului, au declarat că Delta Dunării nu se poate compara cu aceasta. Delta noastră este mult mai 

frumoasă, iar acest lucru o spun cei care au vizitat totuşi Delta Amazonului. Modalitatea lor de promovare a 

valorilor culturale şi naturale a României este de apreciat şi nu ne facem griji din prisma apariţiei unor efecte 

negative în Delta Dunării. Condiţia esenţială este desfăşurarea întregului eveniment în cadrul comunităţii.” 

Cei care vor veni toamna aceasta la Sf. Gheorghe, vor avea astfel, pe lângă un spectacol original de film 

internaţional, construcţii noi de cazare şi alimentaţie dar, înainte de toate, li se va servi suplimentul amplasării 

întregului eveniment într-o zonă, în întregime, parte a unei rezervaţii de interes internaţional. 

PETRICHEI, VERONICA. Atâta vreme cât se desfăşoară în comunitate şi în beneficiul acesteia, 

Festivalul Internaţional de Film Independent de la Sf. Gheorghe este susţinut şi de guvernatorul RBDD. În 
Delta, Nr. 3698, 17 martie 2004, p. 16 

 

 

 

 

 

 

Îndeplinindu-se sorocul, expediţia Fundaţiei Anonimul a ajuns ieri la 

Murighiol, şi azi se află la Sf. Gheorghe. 

Cei patru membri ai expediţiei ce au pornit în jurul lumii în 12 ianuarie, 

în scopul lansării invitaţiilor la Festivalul Internaţional de Film Independent 

“Anonimul”, ce se va desfăşura în luna septembrie la Sfântu Gheorghe, au 

străbătut în lung şi în lat Pământul, filmând spectacolul lumii şi transmiţând 

imaginile surprinse în expediţie prin intermediul Televiziunii Române. 

PETRICHEI, VERONICA. Cei patru membri ai expediţiei Fundaţiei 
“Anonimul” au ajuns la Sf. Gheorghe. În Delta, Nr. 3711, 1 aprilie 2004, p. 16 

 

 

 

 

 

 
Prin diversitatea impresionantă a 

habitatelor şi a formelor de viaţă pe care le 

găzduieşte într-un spaţiu relativ restrâns, 

Rezervaţia Biosferei Delta Dunării constituie un 

adevărat muzeu al biodiversităţii, o bancă naturală 

de gene de valoare inestimabilă pentru patrimoniul 

natural universal, incluzând 30 de tipuri de 

ecosisteme şi aproximativ 6000 de specii de plante 

şi animale, multe dintre ele cu valoare ridicată prin 

gradul de unitate sau raritate. 

Indubitabil cele prezentate mai sus sunt mai 

mult decât un argument solid în favoarea protejării 

mediului deltaic pentru că în esenţă fiecare dintre 

noi avem datoria cel puţin morală de a proteja 

natura în complexitatea acesteia. 

În această ordine de idei, ne punem 

următoarea întrebare: ce se va întâmpla în 

condiţiile în care din Delta Dunării se strâng în 

fiecare săptămână tone de deşeuri? 

Aceste deşeuri poluează mediul şi pun în 

pericol viaţa florei şi a faunei. Un prim răspuns 

vine pe filieră germană prin compania Henkel România care, la aniversarea a zece ani de prezenţă pe piaţa 



românească, a decis să facă primul pas în curăţarea Deltei, sponsorizând achiziţionarea de pubele selective şi 

echipamente de compactare a sticlelor de tip PET de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. 

Intitulat sugestiv “Împreună pentru o Deltă curată”, programul se desfăşoară în parteneriat cu Administraţia 

Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD). 

“Sperăm că acesta să fie promotorul unei implicări cât mai diversificate, a cât mai multor firme în aceste 

acţiuni de conştientizare şi educaţie ecologică. Este, cu siguranţă, un exemplu demn de urmat, Henkel a devenit 

astfel pionierul acestui gen de acţiuni cu implicare directă în protejarea acestui ecosistem unic în lume”, a 

declarat guvernatorul ARBDD, Virgil Munteanu. 

Programul şi-a făcut debutul, prin darea în folosinţă, pentru început, primăriilor din Sfântu Gheorghe şi 

Sulina (cele mai mari localităţi din Deltă) a două prese cu ajutorul cărora se compactează ambalajele de tip 

PET, înainte de reciclare. 

Primite cu braţele de deschise de autorităţile celor două localităţi deltaice, aceste utilaje vor contribui 

negreşit la diminuarea influenţelor negative generate de aceste deşeuri asupra florei şi faunei existente. 

Presele urmează să fie puse la dispoziţia administraţiilor din alte localităţi, la cererea acestora. 

Prin acest proiect, Henkel România oferă ARBDD fonduri pentru achiziţionarea de pubele selective şi 

echipamente de compactare a sticlelor de tip PET, prima parte a investiţiei totalizând aproximativ 20.000 euro. 

Seturi de pubele selective vor fi amplasate în localităţile Sf. Gheorghe, Uzlina, Maliuc, Sulina, Crişan, 

Mila 23, Chilia Veche, Tulcea şi Pardina. În plus, în localităţi şi pe traseele turistice vor fi amplasate pubele 

pentru ambalaje de tip PET. În activitatea de colectare a deşeurilor vor fi implicaţi elevi, membri ai cercurilor de 

ecologie din şcolile existente în localităţile Deltei. 

În concluzie, nu ne rămâne decât să apreciem gestul Henkel şi să sperăm că acesta va prezenta 

continuitate. Nu trebuie însă să uităm că în cele din urmă de noi depinde să avem o Deltă curată! 

SMOLII, SERGIU. Henkel România demarează proiectul “Împreună pentru o Deltă curată”. Primul 

pas a adus în ograda primăriilor din Sfântu Gheorghe şi Sulina prese de compactare a ambalajelor de tip PET. 

În Delta, Nr. 3758, 28 mai 2004, p. 6 

 

 

 

 

 

În cadrul vizitei sale de săptămâna trecută din localitatea Crişan, ministrul Sănătăţii, Ovidiu Brânzan, a 

apreciat modul în care se desfăşoară în Delta Dunării programul privind asistenţa comunitară, program lansat 

acum doi ani de MS şi pilotat în şapte judeţe ale ţării. […] 

Aceeaşi situaţie din punct de vedere a ratei natalităţii a fost evidenţiată şi de primarul comunei Sf. 

Gheorghe care a precizat faptul că „după revoluţie natalitatea a scăzut foarte mult. Anul trecut am avut o naştere 

iar de la începutul anului până acum – două. Natalitatea este în scădere şi nu se simte o revenire oarecare”. 

PETRICHEI, VERONICA. Delta rămâne fără localnici – La Crişan– 2 naşteri în 3 ani. 

În Delta, Nr. 3762, 2 iunie 2004, p. 20 

 

 

 

 

 
La 120 km de Tulcea, pe brațul Sf. Gheorghe, se poate ajunge de trei ori pe săptămână cu vaporul de 

pasageri, în localitatea Sf. Gheorghe. Dacă până acum câțiva ani, Sf. Gheorghe era cunoscut drept localitatea în 

care principala sursă de venit a localnicilor era pescuitul, în ultimii ani situația a cunoscut schimbări majore. 

Cum prin intermediul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării au fost concesionate activitățile 

de valorificare a resurselor piscicole și stuficole în majoritatea zonelor din cadrul Rezervației și în zona Sf. 

Gheorghe, localnicii au trebuit să renunțe la tendința pescuitului industrial și adoptarea cât și urmarea regulilor 

unui pescuit sportiv sau familial. 

Însă schimbarea practicilor de pescuit a dus, bineînțeles, la schimbarea situației materiale a celor care 

supraviețuiau, în principal, din veniturile rezultate din această îndeletnicire. 



”Pescuitul este în regres în Sf. Gheorghe. Cantitatea de pește este din ce în ce mai puțină de aceea se 

ridică foarte bine și vine din urmă agroturismul care se dezvoltă de 

la an la an. Probabil va deveni în doi-trei ani sursa principală din 

care vor supraviețui localnicii din Sf. Gheorghe”, ne-a declarat 

primarul comunei, Dumitrel Dimache. 

Din datele oferite de ANTREC, pensiunile din Delta 

Dunării, inclusiv cea din Sfântu Gheorghe, sunt construite special 

pentru activități turistice, păstrând arhitectura specifică zonei, dar 

aducând un plus de confort în spațiile de cazare dotate cu mobilier 

modern, băi proprii, televizor color și aer condiționat. În aceste 

pensiuni se asigură pensiune completă cu specialități din pește și 

vânat, legume și fructe, toate naturale. 

De asemenea, acestea au în dotare bărci cu motor ce pot fi 

închiriate, precum și șalupe rapide ce pot străbate distanțe mari 

într-un timp relativ scurt. 

Anul trecut, conform datelor oferite de ARBDD, funcționau 

la Sf. Gheorghe, nouă pensiuni turistice. Anul acesta, din 

observarea directă a zonei, putem spune că ele s-au înmulțit. 

Tendința  este prielnică întregii comunități având în considerare și 

faptul că anul acesta Sf. Gheorghe va fi gazda Festivalului 

Internațional de Film, organizat de Fundația Anonimul, în august. 

PETRICHEI, VERONICA. La Sfântu Gheorghe, localnicii renunță la pescuit în favoarea 
agroturismului. În Delta, Nr. 3764, 4 iunie 2004, p. 6 

 

 

 

 

 
În cadrul unei recente întruniri de lucru de la Prefectura Tulcea, 

comandantul Grupului Pompierilor Militari Delta, col. Gheorghe Milian a 

ridicat o problemă destul de spinoasă, cu care se confruntă comunitatea din 

Sfântu Gheorghe pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor. 

Col. Milian a informat prefectura Tulcea că în localitatea din Delta 

Dunării nu există mijloacele tehnice necesare, cel puţin la nivel primar pentru 

stingerea incendiilor. 

„În luna august se va desfăşura festivalul de film, iar pentru pregătirea 

acestuia a fost necesară ridicarea unor construcţii ce prezintă un risc ridicat de 

incendiu. Ca materiale de construcţie s-a folosit stuful şi lemnul, materiale 

extrem de combustibile. În condiţiile în care fluxul de populaţie va fi foarte 

mare, se va fuma… atunci riscurile sunt majore. Mă îngrijorează situaţia de 

acolo. Am discutat cu autorităţile, mă adresez şi prefecturii pentru a găsi o 

soluţie”, a precizat col. Milian. Domnia sa a mai precizat că în localitatea din 

Deltă nu există mijloace de intervenţie pentru incendii şi nici posibilitatea unei 

intervenţii operative în caz de dezastru. 

Rămâne ca până în luna august să fie aplicată o soluţie viabilă pentru a 

se preveni producerea unui incendiu de proporţii. Faptul că respectivele 

construcţii sunt uşor inflamabile, destul de dense şi luând în calcul populaţia ce 

va cotropi Sfântul Gheorghe în perioada festivalului Anonimul, atunci cu 

siguranţă se impune luarea unei decizii. Col. Milian a mai precizat că 

respectivele construcţii ridicate în ultima perioadă nu au pereţi ignifugaţi şi nu 

sunt protejate contra incendiilor. 

La Festivalul Anonimul şi-au anunţat prezenţa nume sonore din sfera guvernamentală, politică, culturală 

şi a ariei cinematografice. 



Nu vrem să-i scoatem din flăcări, ferească ceasul cel rău. 

LUCA, MIRELA. Riscuri mari de incendiu la Sf. Gheorghe. În Delta, Nr. 3782, 25 iunie 2004, p. 6 

 

 

 

 

 
În anul 2004, în Delta Dunării, ca turist nu ai cum să nu observi diferenţa. Este enormă faţă de ceilalţi 

ani. Se vede clar că cei ce şi-au propus să scoată turismul tulcean din colaps au reuşit,  iar acum se continuă 

munca de a reduce acest sector acolo unde a fost odată. Fără dubii, Delta Dunării a căpătat o nouă faţă, mai 

curată, mai primitoare. PET – urile nu te mai întâmpină la tot pasul în grămezi ce contrastau izbitor cu natura, 

cocioabele de pe maluri au dispărut, lucruri care altă dată făceau parte din “normal”. Totuşi, mai sunt încă 

foarte multe de făcut pentru a putea vorbi de un turism civilizat, iar unul dintre acestea sunt serviciile. Vom 

prezenta pe scurt în acest material cum poţi rămâne cu un gust amar chiar dacă te-ai bucurat de o excelentă 

vacanţă în Deltă. Dacă alegi ca destinaţie localitatea Sfântu Gheorghe, nu ai decât o singură opţiune pentru a 

ajunge acolo şi anume cursa regulată de pasageri. Denumite generic “pasagere” navele aparţinând S.C.Navrom 

Delta SA Tulcea efectuează curse pe ruta Tulcea – Sf. Gheorghe din două în două zile, mai precis luni, miercuri 

şi vineri iar în sens invers marţi, joi şi duminică. Un bilet de călătorie costă 171.000 lei (pentru 81 de kilometri) 

subvenţia pentru locuitorii deltei şi cei cu buletin de Tulcea fiind ceva mai mică de 50%, un bilet subvenţionat 

costând 90.000 lei. La plecarea din Tulcea, programată invariabil la ora 13.30 de la pontonul aflat în faţa 

sediului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării am călătorit cu nava “Maramureş”, un pasager de 

dimensiuni reduse în comparaţie cu mastodonţii ce transportă călători către Sulina şi Chilia. Nu punem la 

socoteală gradul de civilizaţie al unor pasageri care s-au comportat la bordul navei ca în propria ogradă ci vom 

vorbi despre curăţenia din interiorul acestui pasager, ca de altfel şi de pe terasa lui. Întrucât nu există clase 

separate, pasagerii îşi ocupă locurile fiecare cum prinde. Dacă nu găseşti loc jos, în salon, nu trebuie să dai vina 

pe ghinion ci să-i mulţumeşti zeiţei Fortuna că stai în aer liber. Condiţiile pe care le oferă “Maramureş” sunt 

execrabile. Mizeria de la bordul acestei nave este cuvântul de ordine. Scaunele capitonate sunt învelite cu huse 

care n-au văzut de mult o maşină de spălat. Mesele din lemn sunt murdare încât ţi se lipeşte mâna. Podeaua nu 

are rost s-o mai descriem. Linoleum-ul, care la origini a fost de culoare galbenă, are acum tentă de gri. Mirosul 

din salon este în ton cu mobilierul. Este un miros greu, de aer stătut, de mizerie, de mâncare, toate amestecate, 

iar muştele fac parte din decor. Bomboana de pe colivă o reprezintă toaletele. Este inutil să facem descrierea 

unui loc unde odată intrat cauţi două lucruri: ori masca de gaze ori cum să ieşi mai repede. Odată ajuns la 

destinaţie nu ai decât un singur gând: să te speli mai repede şi să uiţi de un coşmar ce ţine aproximativ patru ore 

şi jumătate. 

La plecarea din Sfântu Gheorghe spre Tulcea te rogi să nu mai ai parte de coşmarul numit “Maramureş”. 

False speranţe! În loc de “Maramureş” călătoreşti cu “Mirceşti”, o altă navă ce aparţine S.C.Navrom Delta SA 

Tulcea. Condiţii identice, mizerie la tot pasul. Să crezi că beneficiind de asemenea servicii turismul tulcean va 

progresa este o naivitate. Pasagerii de la bordul celor două nave, în majoritatea lor turişti vor povesti cu 

siguranţă condiţiile “de cinci stele” cu care au călătorit. Şi iar ne vom întreba de ce nu ne invadează turiştii… 

GHEORGHIŞCAN, LIVIU. Pe ruta Tulcea – Sfântu Gheorghe şi retur, „Pasagerele” oferă condiţii de 
clasa a treia. În Delta, Nr. 3798, 14 iulie 2004, p. 7 

 

 

 

 

 

Dacă te afli în localitatea Sf. Gheorghe şi nu eşti nici localnic, nici turist ai ocazia să priveşti lucrurile 

dintr-o perspectivă neutră. Sosirea pasagerului în comună este un eveniment la care participă jumătate din 

săteni. Îngrămădiţi pe debarcader, localnicii aşteaptă fie folosirea vreunui colet de la Tulcea, fie turişti cărora să 

le ofere cazare sau pur şi simplu cască gura.  Două trei căruţe “parcate” în faţa debarcaderului sunt 

transformate ad-hoc în “taxiuri”. Sfântu Gheorghe este un sat ca mai toate ale deltei, dar are o particularitate 

care îl face special. Străzile, mai bine zis uliţele, nu sunt nici asfaltate, nici pietruite, nici din pământ bătătorit. 



Aici nisipul ţine loc şi de asfalt şi de piatră şi de pământ. 

Mergând prin sat, ai senzaţia că te plimbi pe plajă, nisipul 

(cel mai fin de pe tot litoralul Mării Negre) fiind poate 

singurul indiciu că te afli la numai doi – trei kilometri de 

mare. În rest, Sf. Gheorghe arată ca o localitate din Delta 

Dunării, cu case tradiţionale pescăreşti, cu bărci pentru Deltă 

şi bărci imense pentru pescuitul la mare, cu pescari şi mulţi 

turişti. Satul, care are parte şi de Deltă şi de mare, s-a 

dezvoltat mult în ultimul timp. Turismul prinde aripi şi lucrul 

ăsta îl poţi observa încă de la coborârea de pe pasager, când 

localnicii cunosc doar două cuvinte: “doriţi cazare?” 

Nu poţi însă să nu remarci, probabil ca peste tot în 

România, că şi aici bogăţia este vecină cu sărăcia lucie. 

La Sfântu Gheorghe, o mică parte din localnici au 

învins tranziţia. Au mizat pe turism şi au ales o carte 

câştigătoare. Şi-au ridicat pensiuni şi acum agonisesc în 

patru – cinci luni cât să ducă în restul anului un trai mai mult 

decât decent. Majoritatea celor din “Sfântu” însă se zbat în  

sărăcie. Angajaţi ca pescari la S.C. Black Sea Sturgeon 

S.R.L., singurul concesionar din zonă, sau având grijă de 

câteva animale, localnicii la care ne referim nu au o opţiune 

clară a viitorului. Au case tradiţionale pescăreşti, multe din 

ele trădând starea materială a stăpânului: sărăcia. Pe de altă 

parte, pe lângă case modeste, în Sfântu Gheorghe se înaltă 

vile ce se întorc după soare. Sunt vilele miliardarilor, aşa cum 

obişnuiesc sătenii să spună. Pentru că aici maşinile nu-şi au 

rostul, în faţa vilelor n-ai să vezi ultimul tip de Mercedes ci ultimul tip de şalupă. Cu motoare puternice, şalupele 

miliardarilor puse una lângă alta, ar valora cât tot satul la un loc. Acest tablou se pune sărăcia lângă opulenţă 

(sau invers), creează un contrast izbitor: o imagine a unui Sfântu Gheorghe ce încă se zbate în sărăcie dar şi în 

lux orbitor! 

GHEORGHIŞCAN, LIVIU. Sfântu Gheorghe, în plin sezon turistic, opulenţă amestecată cu sărăcie. 
În Delta, Nr. 3799, 15 iulie 2004, p. 7 

 

 

 

 

 
În Delta Dunării, la Sfântu Gheorghe, la vărsarea fluviului în 

Marea Neagră, într-un loc de o frumuseţe tulburătoare, cu o floră şi 

o faună unice, Fundaţia “Anonimul” a ales să organizeze Festivalul 

Internaţional de Film Independent “Anonimul”. 

Ca să caracterizezi Sfântu Gheorghe ar trebui tomuri întregi 

ca să cuprinzi toate aspectele acestui tradiţional sat de pescari. Este 

cel mai nou pământ al Europei, cu uliţele acoperite de nisip fin, 

născut în urmă cu numai 150 de ani datorită aluviunilor aduse de 

Dunăre. S-a creat astfel o aşezare demnă de poveste, care se dezvoltă 

pe zi ce trece, cu un primar tânăr, ales de-acum pentru al doilea 

mandat cu 93% din voturi, cu vile somptuoase dar şi case 

sărăcăcioase, cu pescari care înfruntă atât marea cât şi Dunărea, cu 

capturi demne de poveşti pescăreşti, vara cu mulţi turişti şi iarna 

aproape gol. Este Sfântu Gheorghe, comuna cu nici 1000 de 

locuitori, dar care în această vară îşi dă examenul de maturitate. 

În perioada 17-22 august aici va fi organizat Festivalul 



Internaţional de Film Independent “Anonimul”, eveniment aşteptat cu sufletul la gură de tot satul. Cum altfel 

dacă aici va veni Robert Redford, laolaltă cu cei aproximativ 3000 de invitaţi şi turişti aşteptaţi special pentru 

festival? 

Dacă amintim că Sfântu Gheorghe nu numără decât 993 de suflete, închipuiţi-vă localitatea înţesată cu 

4000 de oameni. Va fi un furnicar, un du-te vino continuu, va fi o ocazie excelentă ca Sf. Gheorghe să-şi vândă 

imaginea. 

GHEORGHIŞCAN, LIVIU. Sfântu Gheorghe, comuna ce aşteaptă 3000 de turişti şi pe Robert 
Redford în perioada Festivalului de Film. În Delta, Nr. 3802, 19 iulie 2004, p. 1 

 

 

 

 

 

 

Aflată la 81 de kilometri de Tulcea, localitatea Sfântu 

Gheorghe este situată pe braţul cu acelaşi nume, braţ ce începe 

la ceatalul de la mila 34. Braţul Sf. Gheorghe are o lungime 

totală de 110 km şi transportă circa 23% din debitul braţului 

Tulcea. În aval de km 85 mendrează larg, formând şapte bucle 

de meandru, cea mai mare fiind între km 85 şi km 64, cunoscută 

sub numele de meandrul Murighiol. În perioada 1983 – 1985 

aceste meandre au fost tăiate pentru scurtarea traseului 

navigabil. Braţul se termină cu o deltă secundară mică, a cărei 

suprafaţă este în prezent de 13 kmp, deltă care este barată de 

insula barieră Sacalin. Comuna Sfântu Gheorghe se află în 

extremitatea sud-estică a câmpului marin Sărăturile, câmp 

delimitat de ţărmul mării în est, de câmpia deltaică marină 

joasă în vest şi nord-vest şi de braţul Sfântu Gheorghe. Clima 

este temperată, semiaridă specifică stepelor pontice. Umezeala 

aerului este ridicată, variind iarna între 89 – 85% şi vara între 

77 – 80%. Precipitaţiile sunt reduse cantitativ, media indicând 

un nivel de sub 350 mm. 

La recensământul din 2002, Sfântu Gheorghe număra 

993 de suflete, aproximativ 300 de familii. La ora actuală, 

ocupaţia de bază a locuitorilor este pescuitul, dat fiind şi 

relieful care nu permite practicarea agriculturii. 

OCUPAŢII TRADIŢIONALE 

În pescuit activează aproximativ 100 de persoane, toţi 

bărbaţi, angajaţi cu contract de prestări de servicii la S.C. 

Black Sea Sturgeon SRL, singurul concesionar de luciu de apă 

din zonă. Se pescuieşte atât la mare cât şi la Dunăre iar 

capturile sunt impresionante. Totuşi, o mare parte a pescarilor din Sfântu Gheorghe nu sunt mulţumiţi de nivelul 

la care sunt retribuiţi de către concesionar şi, prin sindicatul pe care l-au format, doresc o renegociere a 

contractelor, rundă de discuţii care va avea loc în aceste zile. În zona Sfântu Gheorghe există o singură 

cherhana, amplasată în port, aproape de locul unde acostează pasagerele. Pescarii profesionişti din Sfântu, cei 

pentru care marea este o a doua casă, se plâng că efectivele de peşte scad de la an la an. În bărcile lor imense 

aceştia pleacă de cu noaptea-n cap la pescuit pe mare, la taliene, îşi întind sculele şi se roagă pentru o captură 

bogată. Dar pescuitu-i pescuit şi sunt zile când bărcile gem de greutatea peştelui prins, iar altele când recolta e 

nesemnificativă. Braconajul în zona Sfântu Gheorghe este aproape zero în raport cu alte zone din deltă. Cu 

paznici de nădejde şi anume agenţii firmei concesionare care patrulează non-stop atât pe uscat cât şi pe apă, 

precum şi cu aportul Poliţiei de Frontieră, subunitate dotată cu şalupe puternice, orice tentativă de braconaj este 

dejucată din start. 

La toate acestea au contribuit şi amenzile aplicate celor puşi pe căpătuială cât şi unele dosare penale 

încheiate, astfel încât, la Sfântu Gheorghe braconajul nu mai constituie o problemă. 



TURISMUL ÎNFLOREŞTE PE ZI CE TRECE 

O ocupaţie secundară a localnicilor dar care tinde să întreacă pescuitul este agroturismul. Aflată într-o 

zonă mirifică, beneficiind şi de deltă dar şi de mare, Sfântu Gheorghe constituie o puternică atracţie turistică. 

Începând de la sfârşitul lunii martie, culminând cu lunile 

de vară şi sfârşind cu luna septembrie, turişti din toată 

ţara şi din străinătate sosesc în valuri în comună. La fel ca 

pe litoral, şi aici localnici aşteaptă pasagerul întrebându-i 

pe turişti dacă doresc cazare. Această formă incipientă de 

agroturism bate spre legalizare, o bună parte din localnici 

având în plan să-şi deschidă pensiuni autorizate. 

Deocamdată aceştia derulează un turism de 

“underground”, destul de profitabil în condiţiile în care 

pentru o noapte de cazare şi două mese incluse se plătesc 

preţuri cuprinse între 400.000 şi 500.000 lei de persoană. 

Un calcul estimativ arată că o familie ce închiriază două 

camere a câte două locuri poate câştiga într-un sezon 

turistic cel puţin 30 milioane de lei, o sumă deloc 

neglijabilă pentru aceste locuri. 

În Sfântu Gheorghe se face şi turism organizat. 

Sunt omologate cinci pensiuni turistice, între care, cea 

care iese în evidenţă este pensiunea “Mareea” cotată la 

trei margarete. La aceste pensiuni turistice intrate în 

circuitul Asociaţiei de Turism Rural Ecologic şi Cultural 

(ANTREC), confortul ridicat de care se bucură turiştii 

indică şi preţuri pe măsură, astfel că o noapte de cazare 

poate costa şi 1,2 milioane lei. În plus, proprietarii acestor 

pensiuni oferă şi servicii auxiliare, de agrement ca de 

pildă plimbări cu barca sau organizarea de partide de 

pescuit sau vânătoare. 

ŞI PRIMARUL ÎŞI FACE PENSIUNE 

Conştientizând că natura şi împrejurimile de o 

frumuseţe rară sunt marele lor avantaj, localnicii îşi 

propun să treacă la un turism organizat urmând a lăsa 

deoparte “mica ciupeală”, adică agăţatul turiştilor la 

pasager. 

Chiar tânărul primar al comunei Sfântu Gheorghe, Dumitrel Dimache, ne-a declarat că intenţionează să-

şi amenajeze propria locuinţă după standardele cerute de ANTREC şi să-şi deschidă o pensiune. 

A intuit perfect că viitorul comunei Sfântu Gheorghe nu stă în pescuit ci în turism. 

AGRICULTURA SE FACE PE LÂNGĂ CASĂ 

Am precizat anterior că ocupaţiile de bază ale locuitorilor comunei sunt pescuitul şi agroturismul. Pentru 

un necunoscător al zonei ar părea interesant de ce agricultura nu figurează între ocupaţiile de bază ale 

localnicilor. Dintr-un motiv foarte simplu: nu există teren arabil.  

“Teren arabil nu există în comună decât ce-şi cultivă fiecare în gospodăriile proprii şi aici predominând 

legumele. Tot o activitate conexă este creşterea animalelor, în special vitele. Până de curând, populaţia locală se 

confrunta cu o mare problemă şi anume nu avea cui să vândă propriile animale, nu avem un beneficiar. Există în 

Sfântu Gheorghe familii care sunt crescătoare de animale cu tradiţie şi deţin până la 100 de capete. De curând 

am înţeles că s-au făcut ceva achiziţii de animale. Se face o negociere şi animalele se predau în viu, ulterior fiind 

luate din sat cu gabarele”, ne-a declarat primarul comunei. 

Din păcate, în zonă nu există un abator autorizat, cel mai aproape fiind la Tulcea. Asta explică oarecum 

lipsa de interes a localnicilor pentru acest sector de activitate, creşterea animalelor, ocupaţie foarte bănoasă de 

altfel. În comună există şi un medic veterinar care se îngrijeşte de sănătatea animalelor atât celor din Sfântu 

Gheorghe cât şi din împrejurimi. Din fericire, comuna nu a avut nici în trecut probleme cu antraxul astfel încât 

turiştii pot sta liniştiţi în această privinţă. Pe teritoriul comunei se află aproximativ 300 de cabaline ce cresc în 

sălbăticie. Unele au fost în proprietatea locuitorilor dar, din varii motive, probabil nefiind însemnate s-au pierdut 



şi acum hălăduiesc prin bălţile din jurul comunei. Dacă ar fi numai aşa nu ar fi o problemă, dar, la fel ca în toată 

delta, caii sălbatici provoacă mari stricăciuni, primarul Dimache plângându-se că strică izlazul comunal, întins 

pe 3500 de hectare în nordul localităţii. Astfel, măsura pe care o va aplica în curând Consiliul Judeţean Tulcea 

de a strânge cabalinele sălbatice de pe teritoriul deltei şi de a le vinde în afara judeţului, este cum nu se poate 

mai apreciată de către edilul şef din Sfântu Gheorghe. 

200.000 LEI, ZIUA DE LUCRU 

Comuna pe care în aceste rânduri o descriem pe scurt nu este nicidecum una fără oameni gospodari. 

Acest lucru se poate observa şi din statistica Primăriei care indică numai 20 de persoane beneficiare ale 

ajutorului social oferit prin legea 416/2001. Fiecare dintre aceştia primesc lunar 825.000 lei, bani în schimbul 

cărora prestează diverse activităţi de salubrizare în comună. Şomajul este nesemnificativ, asta pentru tot timpul 

anului la Sfântu Gheorghe se construieşte câte ceva şi este nevoie de mână de lucru. Case de vacanţă, vile 

particulare, pensiuni turistice, diverse obiective, toate sunt construite cu mâna de lucru a celor din Sfântu 

Gheorghe. Cel puţin de când s-a stabilit că Festivalul Internaţional de Film Independent “Anonimul” va avea loc 

la Sf. Gheorghe, comuna a devenit un imens şantier, ce “înghite” zilnic zeci de bărbaţi ce muncesc la ridicarea 

obiectivelor pentru festival. Se lucrează “cu ziua” aşa cum se obişnuieşte la ţară. În construcţii, la salubrizare, la 

tot ce este nevoie, bărbaţii din Sfântu muncesc zilnic pentru 200.000 – 250.000 lei. Discutând pe această temă cu 

unii localnici am aflat că sunt mulţumiţi de patronii lor, nici unul nedând “ţepe” la bani, aşa cu s-a întâmplat în 

alte locuri. 

BUGET DE 3 MILIARDE LEI 

Bugetul comunei Sfântu Gheorghe se învârte în jurul sumei de 3 miliarde de lei, bani din care aproximativ 

50% sunt obţinuţi din venituri proprii. Cel mai mare plătitor de taxe şi impozite la nivelul comunei este 

S.C.Tudori S.R.T., firmă din Bucureşti care construieşte locaţiile pentru Festivalul Internaţional de Film 

Independent “Anonimul”. “Această firmă a şi concesionat a şi construit. Clădirile sunt scumpe aşa că şi 

autorizaţiile au costat pe măsură. Această firmă virează la bugetul comunei aproximativ 500 de milioane de lei 

anual, un adevărat balon de oxigen pentru noi. Nu ştiu dacă la rectificarea bugetului vom primi ceva în acest an, 

pentru că nici nu stăm chiar atât de rău. Nu avem probleme la anumite capitole ca să fim în imposibilitate de 

plată.” 

FESTIVALUL FILMULUI ADUCE CELE MAI MARI INVESTIŢII 

“Ca investiţii la nivelul comunei, de departe cea mai importantă este cea legată de festival, după care aş 

aminti-o pe cea a Romtelecomului, investiţie de vreo trei miliarde ce a constatat în ridicarea unui pilon în centrul 

localităţii pentru instalarea telefoniei digitale. La capitolul “alte investiţii” aş enumera vilele şi casele de 

vacanţă, investiţii între 400 de milioane de lei şi un miliard de lei. De curând am beneficiat de o finanţare de la 

Fondul Român de Dezvoltare Socială şi am schimbat reţeaua de apă curentă, ceea ce ne permite să oferim un 

program non – stop de furnizare a apei potabile în comună, în comparaţie cu anii trecuţi când apa era furnizată 

după un anumit orar. Această investiţie s-a ridicat la 72.000 de dolari, investiţie aprobată în anul 2001. La ora 

actuală avem în derulare un proiect de dezvoltare rurală prin PDR şi vrem să modernizăm acum staţia de 

pompare, să mărim capacitatea de înmagazinare a apei, tratarea ei în cele mai bune condiţii, filtre, decantoare, 

totul cu sisteme moderne”, ne-a declarat primarul comunei Sfântu Gheorghe, Dumitrel Dimache. 

PRIMARUL VREA O AMBULANŢĂ ÎN PERMANENŢĂ LA SF. GHEORGHE 

La capitolul sănătate primarul a amintit de dispensarul comunal unde activează un medic generalist, 

precizând însă că nu se confruntă cu probleme deosebite. Urgenţele sunt rezolvate cu şalupele Serviciului 

Judeţean de Ambulanţă Tulcea, care la solicitarea celor ce au nevoie de o intervenţie specializată, se deplasează 

de la Tulcea la Sfântu Gheorghe în aproximativ o oră şi jumătate. Speranţa primarului este însă de a convinge 

Direcţia de Sănătate Publică Tulcea să trimită o şalupă medicală pentru a sta în permanenţă la Sfântu Gheorghe. 

Astfel s-ar economisi o oră şi jumătate, timp preţios şi de multe ori vital pentru salvarea unei vieţi. 

PREŢURILE LA ALIMENTE MICI – MICUŢE 

Plecând de la Tulcea la Sfântu Gheorghe ai impresia că acolo e scumpetea de pe lume. Este un gând logic 

având în vedere că mergi într-un loc izolat, unde aprovizionarea se face de la Tulcea cu pasagerele şi astfel în 

fiecare preţ ar trebui inclus şi transportul. Ajuns la destinaţie constaţi cu stupoare dar şi cu uşurare că te-ai 

înşelat. Preţurile la alimente sunt la fel ca în Tulcea, iar la terasă sau în baruri chiar mai ieftine. Cum vă 

închipuiţi că o bere la halbă nu costă mai mult de 15.000 lei, iar un pahar de suc “astronomică” sunt de 6000 de 

lei? Alimentele sunt şi ele ieftine, ca în orice supermarket din Tulcea. Explicaţia e simplă: datorită distanţei şi a 

izolării localităţii, la Sf. Gheorghe evaziunea fiscală, se practică cu succes. Eventualele controale de la Tulcea se 

află în Sf. Gheorghe încă dinainte de sosirea pasagerului, că doar localnicii se ajută între ei. Aşa că, în ziua 



controlului comercianţii trag obloanele şi redeschid a doua zi când inspectorul X este în drum spre Tulcea. 

PRIMARUL A IEŞIT CÂŞTIGĂTOR ÎN ALEGERI CU 93% 

- Cum au fost alegerile la Sfântu Gheorghe? 

- Frumoase! 

- Vă dau ocazia să amintiţi încă o dată scorul cu care aţi câştigat! 

- Am fost ales primar din primul tur de scrutin cu 93% din opţiunile de vot ale locuitorilor comunei 

Sfântu Gheorghe. Am avut doi contracandidaţi, de la PNL şi PUR. 

- Vă aşteptaţi să câştigaţi? 

- Da. Nu mă aşteptam însă să câştig aşa clar, dar nu-mi făceam probleme că nu voi fi ales din nou. 

Mi s-au confirmat aşteptările şi sunt mulţumit de mine. 

- Cum comentaţi schimbările survenite în conducerea judeţului? 

- Nu comentez în nici un fel pentru că sunt convins că indiferent cine este, vom avea o relaţie bună, 

deoarece noi avem interesul nostru local şi cred că şi dânşii au scopul lor bine stabilit ca să ne ajute. 

- Credeţi că veţi întâmpina probleme în obţinerea anumitor facilităţi, ajutoare băneşti, având în 

vedere că sunteţi din PSD? 

- Eu ştiu un lucru, că până în mandatul recent încheiat, chiar dacă PSD era majoritar în Consiliul 

Judeţean au fost ajutate anumite localităţi unde erau primari de altă culoare politică chiar mai mult decât pe 

unii din PSD. Fiind un partid mare, a trebuit să facă o împărţeală şi să-i ajute pe toţi. Sunt convins că şi de acum 

înainte nu vor fi probleme în această privinţă. 

- Cu ce se deplasează primarul la Tulcea? 

- Cu nava de pasageri, sau când este mai urgent cu vreo ocazie. Dacă este chiar foarte urgent, 

închiriem ceva şi plătim din …fonduri proprii. 

- Cât îl costă pe primar o aşa “distracţie”? 

- Aşa e, nu e o distracţie. Mă folosesc de o barcă cu motor, îi pun benzină şi tot ajunge la vreun 

milion de lei până la Murighiol. De acolo, cu maşina până la Tulcea. 

- De ce numai PSD-ul are sediu în comună? 

- Nu sunt nişte organizaţii cu o anumită vechime, a fost o campanie cu o lună înainte şi atât. Sediile 

sunt la fiecare preşedinte de partid acasă. 

- Aţi avut observatori la alegeri? 

- Da. Am avut chiar un ziarist de la Bucureşti şi un funcţionar de la CUDOR. Nu au fost probleme 

pentru că rezultatul eu zic că se intuia. Au fost patru ani în care chiar am muncit, am muncit contra cronometru 

şi cred că am făcut lucruri bune în comună. 

- Câte vile v-aţi construit? 

- Vile? Nu am decât casa în care locuiesc pe care mi-au lăsat-o părinţii şi atât. Şi o barcă cu motor. 

- Ştiaţi că unii locuitori din Sfântu vă bârfesc? 

- Da, ştiam. Probabil că mă iubesc, de aia mă bârfesc. 

- Care este pe scurt CV-ul dvs.? 

- Sunt căsătorit, am un băieţel de patru ani, locuiesc cu tatăl meu, mama decedând în 2003, şi nu 

am alte acareturi decât ce v-am zis. 

- Firme aveţi? 

- Nu, dar intenţionez să mă autorizez şi să fac agroturism. 
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Considerată de ARBDD încă un pas important în materie privind soluţionarea favorabilă a inevitabilelor 

complicaţii, ce apar pe fondul relaţiei dintre concesionarii din zonă şi pescari, înfiinţarea sindicatului pescarilor 

şi lucrătorilor din Delta Dunării va reprezenta, cu siguranţă, un exemplu demn de urmat. 

“Un exemplu îmbucurător îl reprezintă faptul că, în prezent, există semnale cum că astfel de formaţiuni 

vor lua fiinţă şi în alte zone, şi care vor putea acţiona benefic prin puterea de dialog şi comunicare”, a declarat 

guvernatorul RBDD Virgil Munteanu. 



Cu aproximativ o săptămână în urmă la Sfântu Gheorghe, în 

urma unor dezbateri amănunţite s-a semnat protocolul dintre pescari 

şi societatea Black Sea Sturgeon, concesionarul din zonă. 

Au fost astfel puse la punct condiţiile în care se va derula 

activitatea de pescuit din zonă, totodată fiind bătute în cuie cu 

acceptul pescarilor şi tarifele pentru fiecare specie de peşte. În 

prezent, mai dispun de astfel de formaţiuni sindicale localităţile 

Dunavăţ şi Mila 23. 

SMOLII, SERGIU. Pescarii din Sfântu Gheorghe au 

sindicat propriu. În Delta, Nr. 3804, 22 iulie 2004, p. 6 

 

 

 

 

 

 
În perioada 17-22 august 2004, va avea loc în Delta 

Dunării, la Sf. Gheorghe, prima ediţie a Festivalului 

Internaţional de Film Independent “Anonimul”. 

Festivalul cuprinde trei secţiuni competiţionale: 

lungmetraj, documentar şi scurtmetraj. 

Trofeul Festivalului la prima secţiune are valoarea 

de 10.000 dolari, premiul pentru cel mai bun film 

documentar este de 3.500 dolari, iar premiul pentru cel mai 

bun scurtmetraj este de 2.500 dolari. Se vor mai acorda 

premii pentru regie, scenariu, imagine şi cele mai bune 

interpretări. Juriile sunt diferite pe cele trei secţiuni. 

Alături de filmele din competiţie, vor fi prezentate, în 

premieră în România, câteva dintre filmele premiate în 2004 

cu Ursul de Aur, Oscar şi Palme d’Or. 

Programul Festivalului include omagiul 

organizatorilor dedicat unei personalităţi care a marcat 

cinematograful mondial, retrospective, proiecţii speciale 

(dedicate în 2004 scurt metrajelor cenzurate produse în 

Europa de Est şi documentarelor despre Dunăre, realizate în ţările riverane fluviului) şi dezbateri între echipele 

de realizatori prezenţi la festival. 

Organizatorii au invitat la Sf. Gheorghe directori de festivaluri de film importante (Berlin, Cannes, 

Karlovy Vary, New Delhi, Cairo sau Buenos Aires) şi ziarişti de la cele mai prestigioase publicaţii de 

specialitate, atât din Europa (Cahiers du Cinema, Premiere, Blick Punkt, Italia Cinema), cât şi din Statele Unite 

(Premiere SUA, FilmMaker). 

Festivalul Internaţional de Film Independent „Anonimul” se doreşte a fi un eveniment important pentru 

cinematografia românească, care, pe de o parte, va putea să concureze deschis şi direct cu producţii în întreaga 

lume şi pe de altă parte, va putea fi cunoscută într-un mod la fel de direct de către producători, critici şi 

profesionişti din lumea internaţională a filmului. 

PETRICHEI, VERONICA. La secţiunea lungmetraj, trofeul Festivalului Internaţional de Film de la 
Sf. Gheorghe are valoarea de 10.000 USD. În Delta, Nr. 3804, 22 iulie 2004, p. 7 

 

 

 

Prin decizia rectorului Universităţii din Bucureşti, profesor universitar dr. Ioan Mihăilescu, la 1.11.2002 

s-a înfiinţat Staţiunea de Cercetări Marine şi Fluviale Sfântu Gheorghe. Creierul acestei staţiuni unice în România 

este profesorul universitar dr. Emil Vespremeanu, cel care este şi directorul acestui obiectiv. Iată cum povesteşte 



pe scurt domnia sa istoria înfiinţării 

staţiunii: “După 1970 am înfiinţat la 

Sfântu Gheorghe un poligon 

experimental de geomorfologie 

litorală în care am efectuat mii de 

măsurători, punându-se bazele 

abordărilor ştiinţifice a reliefului 

ţărmului şi plajei. Dar în permanenţă 

m-am confruntat cu capriciile şi 

pretenţiile financiare exagerate ale 

gazdelor, cu imposibilitatea 

prelucrării datelor colectate pe teren 

şi a depozitării în siguranţă a 

aparatelor şi materialelor. 

Ideea necesităţii unei staţiuni 

revenea în continuu, rămânând însă o 

utopie. Treptat mă obişnuisem cu 

ideea visului neîmplinit, mai ales că 

vârsta nu-mi mai permitea 

elaborarea unor planuri pe termen 

foarte lung. 

În martie 2002, invitasem în 

Delta Dunării pe decanul Facultăţii 

de Geografie, coleg şi bun prieten, 

prof. univ. dr. Mihai Ielenicz, cu 

ocazia vizitei prof. A.Ozer de la 

Liege, Belgia. Alături de noi, tinerii 

mei asistenţi Şt. Constantinescu, A. 

Vespremeanu – Stroe şi I. Ovejanu, 

cărora la împărtăşisem, pe parcursul 

anilor, vechiul vis despre Staţiunea de Cercetări Marine şi Fluviale. Pontonul confortabil ne oferea cele mai 

bune condiţii pentru lucru şi discuţii. Dar nu eram acasă. Cu entuziasmul specific vârstei, tinerii mei colaboratori 

atacă ideea cumpărării unei case la Sfântu pe care să o amenajăm ca staţiune de cercetări. Argumentele pro erau 

numeroase şi bine fundamentate. 

Întorşi la Bucureşti prezentăm Consiliului Facultăţii de Geografie problema Staţiunii şi se hotărăşte 

alocarea sumei necesare, din veniturile proprii ale facultăţii, pentru achiziţionarea unui local la Sfântu 

Gheorghe. Din acest moment se declanşează cursa pentru înfiinţarea Staţiunii. Mai multe drumuri la Tulcea şi 

Sfântu Gheorghe, apoi la Rectorat şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Peste tot am întâlnit uşi deschise, 

atitudini prieteneşti şi sprijin nelimitat. Nu voi putea uita sprijinul rectorului Universităţii din Bucureşti, prof. 

univ. dr. Ioan Mihăilescu, al prorectorului Ion Pânzaru şi al prof. univ. dr. Radu Damian, secretar de stat în 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, fără de care drumurile şi demersurile noastre ar fi fost mult mai numeroase şi 

mai puţin eficiente. În 24 octombrie 2002, Biroul Senatului Universităţii semnează Decizia nr. 2938 de înfiinţare 

a Staţiunii de Cercetări Marine şi Fluviale Sfântu Gheorghe. 

Dincolo de satisfacţia şi fericirea împlinirii unui vis, semnarea actului de naştere a Staţiunii reprezintă un 

mare pas înainte în cercetarea şi învăţământul geografic la Facultatea de Geografie din Universitatea din 

Bucureşti. 

Aici se realizează cercetări de oceanografie costieră, morfodinamică fluvială, ecologie, antropologie 

marină, se elaborează lucrări de diplomă, disertaţii de master şi teze de doctorat. Tot aici este locul ideal de 

practică pentru studenţii care nu au optat pentru direcţia de specializare Oceanografie, dar şi pentru alţi studenţi 

ai facultăţii noastre sau ai altor universităţi, din ţară şi străinătate, staţiunea fiind un spaţiu prin excelenţă al 

colaborărilor. 

Astfel, ca în orice ţară civilizată, oceanografia îşi ocupă locul meritat cu prisosinţă în Universitate.” 

Staţiunea de Cercetări Marine şi Fluviale poate fi confundată lejer cu o casă obişnuită din Sfântu 

Gheorghe. De fapt, asta şi este: o casă cu o curte mică, dar care adăposteşte inimoşi cercetători, atât profesori 



universitari cât şi studenţi. Numai o mică pancartă şi un drapel al României abordat la intrare te fac să nu treci 

nepăsător pe lângă acest loc. Ca descriere, staţiunea se află chiar în centrul comunei, lângă Primărie, pe un 

teren nu mai mare de 500 mp. Este formată din două corpuri, cel principal cu zece încăperi şi corpul anexă 

alcătuit din două încăperi. În corpul principal se află laboratoarele de oceanografie costieră, geomorfologie 

litorală, ecologie marină şi antropologie marină iar în corpul anexă se află depozitul de materiale şi bucătăria. 

Profesorul universitar dr. Emil Vespremeanu a prezentat şi planurile de viitor: “Intenţionăm ca în viitor, prin 

investiţii proprii şi cu sprijinul unor sponsori să dezvoltăm această infrastructură prin demolarea corpului anexă 

şi construcţia, pe locul respectiv, a unei clădiri noi cu etaj, unde vom amenaja condiţii optime de cazare şi masă 

pentru 25-30 persoane.” 

PERSONALUL DE CERCETARE PERMANENT AL STAŢIUNII 

Staţiunea are ca personal de pază şi îngrijire numai două persoane. Personalul de cercetare este format 

din cadre didactice ale Facultăţii de Geografie care lucrează în echipe cu studenţi, masteranzi şi doctoranzi, 

fiecare echipă activând 8-12 zile, fiind succedată de alta. 

Prezentăm mai jos, cadrele didactice implicate permanent în cercetarea ştiinţifică desfăşurată în Staţiune. 

În acest fel vor fi mai bine cunoscuţi şi vor fi mai uşor abordabili pentru orice colaborare: Vespremeanu E. Emil 

Iulian Anton – profesor universitar, prodecanul Facultăţii de Geografie, directorul Centrului de Cercetări 

Costiere pentru Protecţia Mediului şi al Staţiunii de Cercetări Marine şi Fluviale Sfântu Gheorghe; Bondoc 

Georgeta, asistent universitar, drd. la catedra de Meteorologie şi Hidrologie din Facultatea de Geografie, 

Universitatea din Bucureşti; Constantinescu Ştefan, asistent universitar, doctorand la catedra de Meteorologie şi 

Hidrologie din Facultatea de Geografie; Ovejanu Ionuţ, preparator universitar în cadrul catedrei de 

Geomorfologie – Pedologie, Facultatea de Geografie; Simion Cosmina Bianca, asistent universitar, doctorand la 

catedra de Meteorologie şi Hidrologie din Facultatea de Geografie; Preoteasa Luminiţa, masterand la 

“Geomorfologie dinamică şi Protecţia mediului terestru”; Strat Daniela, asistent universitar, doctor la 

Facultatea de Geografie; Vespremeanu Stroe, asistent universitar, doctorand cu frecvenţă în cadrul catedrei de 

Meteorologie şi Hidrologie. 

DE CE SFÂNTU GHEORGHE? 

Comuna Sfântu Gheorghe se află în extremitatea sud-estică a câmpului marin Sărăturile, delimitat de 

ţărmul mării în est, de câmpia deltaică marină joasă, în vest şi nord-vest şi de braţul Sfântu Gheorghe. 

La sud de braţul Sfântu Gheorghe se află câmpia marină Dranov, delta secundară Sfântu Gheorghe şi 

Insula Sahalin, între care se află meleaua cu acelaşi nume. 

Datorită acestei aşezări, cercetările efectuate în Staţiune pot fi orientate cu uşurinţă spre studiul ţărmului 

şi frontului litoral în ansamblul lui, asupra câmpurilor sărăturate şi parţial eolizate, asupra apelor costiere, 

asupra Insulei Sacalin şi meleei cu acelaşi nume, asupra braţului Sfântu Gheorghe şi deltei secundare. 

Obiectivele cercetărilor ştiinţifice desfăşurate în staţiune sunt următoarele: cunoaşterea morfologiei şi 

morfodinamicii reliefului litoralului Danubian deltaic şi lagunar al Mării Negre între limita superioară a 

ţărmului şi limita inferioară a frontului litoral (cca. -50m), precum şi a morfologiei şi morfodinamicii braţului 

Sfântu Gheorghe şi deltei sale secundare; cunoaşterea 

regimului oceanografic al apelor Mării Negre şi interacţiunilor fluviu – mare – atmosferă în faţa gurii braţului 

Sfântu Gheorghe; cunoaşterea hazardelor naturale meteo – marine pe ţărmul deltaic şi lagunar al Mării Negre; 

cunoaşterea structurii şi funcţionării ecosistemelor de la gura braţului Sfântu Gheorghe, precum şi a structurii şi 

dinamicii avicenozelor litorale; efectuarea de cercetări de antropologie marină şi oceanografie medicală. 

Am redactat acest material în ideea de a sprijini şi a face cunoscută cercetarea românească. Nu-i uşor să 

te afli la sute de kilometri de casă, să faci mii de măsurători, să te confrunţi cu nenumărate greutăţi pentru o 

idee, pentru o pasiune. Staţiunea de Cercetări Marine şi Fluviale Sfântu Gheorghe are un buget de numai 30 de 

milioane de lei pe an. Ce poţi face cu aceşti bani? Mai nimic. Cercetătorii cu care am stat de vorbă, cei care fac 

tot posibilul pentru ca Marea Neagră să nu înainteze în uscat, să nu şteargă de pe faţa pământului comuna 

Sfântu Gheorghe (cum era cât pe ce să se întâmple în 1998 în timpul unei furtuni de proporţii) ne-au declarat că 

autorităţile judeţului Tulcea i-ar putea ajuta măcar cu o reducere la preţul biletului de pasager pe relaţia Tulcea 

– Sfântu Gheorghe şi retur. În rest e numai muncă, muncă şi infinită pasiune… 

GHEORGHIŞCAN, LIVIU. Cercetarea românească nu lasă comuna Sf. Gheorghe să fie înghiţită de 
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Astăzi este penultima zi a Festivalului Internaţional de Film 

Independent “Anonimul”, eveniment ce se desfăşoară la Sfântu 

Gheorghe, începând de marţi, 17 august. Pe tot parcursul festivalului 

au rulat şi vor mai rula până duminică 11 lungmetraje, 12 

documentare şi 36 de scurtmetraje, pelicule ce vor intra în concurs 

pentru premii consistente. De menţionat, că la selecţie s-au înscris 

425 de filme din 46 de ţări de pe cinci continente. Peliculele selectate 

pentru concurs sunt variate, de la filme studenţeşti, la filme de 

maturitate al unor regizori consacraţi. Sunt filme cu buget mare, filme 

cu buget redus, filme din ţări cu cinematografii consacrate, dar şi mai 

puţin cunoscute, ca de pildă din Liban, Egipt şi Israel, filme 

portugheze, din fosta Iugoslavie, ori din Asia Centrală. Filmele din 

festival vor fi prezentate în cadrul a trei secţiuni: lungmetraj, 

documentar şi scurtmetraj. Vor fi, unele au şi fost, prezentate în 

premieră în România şi câteva dintre producţiile premiate anul acesta 

la Berlin (Ursul de Aur), la Los Angeles (Oscar) şi la Cannes (Palme 

D’Or). 

Unii dintre oaspeţii festivalului este Moritz de Hadlen, fost 

director al Festivalului de Film de la Berlin între anii 1979 şi 2001 şi 

de la Veneţia între 2001 şi 2003. Preşedintele festivalului este Marcel 

Iureş, unul dintre cei mai valoroşi actori români. 

GHEORGHIŞCAN, LIVIU. În Delta Dunării, Festivalul de 

Film „Anonimul” a strâns crema cinematografiei româneşti la Sf. 
Gheorghe. În Delta, Nr. 3831, 21 august 2004, p. 20 

 

 

 

 

 
Prima ediţie a Festivalului Internaţional de Film Independent “Anonimul” a devenit de-acum istorie. 

Desfăşurat în perioada 17-22 august, în Delta Dunării, la Sfântu Gheorghe, festivalul de film “Anonimul”, poate 

fi etichetat drept evenimentul anului în Delta Dunării. Crema cinematografiei româneşti, regizori şi scenarişti 

internaţionali, directori de festivaluri similare de pe tot mapamondul au stat laolaltă în micuţa comună Sfântu 

Gheorghe pentru a juriza şi a alege cea mai bună producţie de film. Pe tot parcursul festivalului, în sălile de 

proiecţie special construite au rulat 11 lungmetraje, 12 documentare şi 36 de scurtmetraje, adică peliculele 

selectate pentru a intra în finală din sutele de filme care au fost înscrise. În cele cinci zile de festival au rulat 

filme variate, de la filme studenţeşti, la filme de maturitate ale unor regizori consacraţi, filme cu buget mare sau 

filme cu buget redus, filme din cinematografii consacrate dar şi filme din ţări ca Liban, Egipt, Israel, din fosta 

Iugoslavie sau din Asia Centrală. Au fost prezentate în premieră în România producţii cinematografice premiate 

în acest an la Festivalul “Ursul de Aur” de la Berlin, la Los Angeles sau Cannes, Palme d’Or. 

Sâmbătă seara, în campingul destinat turiştilor, preşedintele Festivalului Internaţional de Film 

Independent „Anonimul”, Marcel Iureş însoţit pe scenă de Irina Margareta Nistor, critic de cinema (cea care 

subtitra filme pe casete video pe vremea comunismului) a prezentat câştigătorii celor trei secţiuni ale festivalului, 

scurtmetraj, documentar şi lungmetraj. În aplauzele publicului, au fost decernate premii următorilor: distincţii 

speciale au primit pelicula belgiană „Alice and I”, regizată de Michel Wald, premiu oferit pentru un umor 

specific şi Victor Rebengiuc, cel ce a interpretat roluri în „Cigarettes and Coffee”, filmul lui Cristi Puiu şi în 

„One Day Revolution” în regia lui Radu Vasile Igszag. Juriul a decis să acorde maestrului Rebengiuc acest 

premiu special pentru „perpetua revelaţie”. A urmat la rând secţiunea scurtmetraj unde premiul a revenit 

comediei mexicane „At that point Rebecca”. 

Premiul pentru cel mai bun film documentar l-a câştigat pelicula „The Story of the Weeping Camel”, film 

semnat de Dovaa Byamasurnen şi Luigi Falorni. Până la marele premiu au fost acordate distincţii pentru cel mai 

bun regizor (Celina Murga pentru „Ana şi ceilalţi” ), cel mai bun actor (Marius Stănescu în „Examen”), şi cea 

mai bună actriţă (Brigitte Holmieier în „Identity Kills”). 



În fine, trofeul Festivalului Internaţional de Film Independent „Anonimul”, a revenit peliculei 

„Buongiorno Notte” de Marco Bellocchio din Italia. 

Printre spectatori a circulat zvonul că Marele Premiu i-a revenit lui Bellocchio pentru că a fost cel mai 

cunoscut regizor înscris în concurs. Acesta nu s-a aflat la Sfântu Gheorghe, premiul fiind ridicat de producătorul 

filmului, Sergio Pelone. 

TURIŞTII AU INVADAT SFÂNTU GHEORGHE 

Probabil că niciodată comuna Sfântu Gheorghe nu a fost atât de populată, atât de plină de turişti. Cel 

puţin 2500 de turişti au fost prezenţi în mica localitate cu ieşire la Marea Neagră şi, în condiţiile în care comuna 

numără 930 de suflete, închipuiţi-vă că în cinci zile, Sfântu Gheorghe îşi triplase populaţia. Magazinele şi 

barurile au făcut vânzări uriaşe în comparaţie cu perioada obişnuită când turiştii nu depăşeau cifra de 300 

săptămânal. Bineînţeles că în cele cinci zile, agenţii economici, în special cei ce aveau baruri şi terase au dublat 

preţurile, dar şi în aceste condiţii au făcut vânzări nesperate. 

DESPRE VIP-URI ŞI TURIŞTI OBIŞNUIŢI 

Filmele ce au intrat în concurs la Festivalul de Film “Anonimul” nu au putut fi văzute de marele public, 

de turiştii veniţi în valuri atât din ţară cât şi de peste hotare. În cele trei săli de proiecţie unde rulau peliculele au 

avut acces numai juriul festivalului, ziariştii acreditaţi, precum şi invitaţii speciali ai organizatorilor. Acest lucru 

a creat o oarecare stare de disconfort şi de nemulţumire printre pasionaţii de film care s-au văzut refuzaţi de 

organizatori şi de agenţii de ordine ce păzeau intrările în incinta sălilor de proiecţie. Totuşi, cei care au acreditat 

ideea că festivalul de film a fost unul strict închis marelui public greşesc. În fiecare seară, turiştii din camping 

puteau urmării pe ecranul uriaş amplasat în aer liber 

unul sau două filme, dintre cele mai bune ce fuseseră 

vizionate în concurs în acea zi. De asemenea, după 

festivitatea de premiere ce s-a încheiat sâmbătă 

noaptea cu un superb foc de artificii ce a durat un 

sfert de oră, spectatorii, marele public adică a putut 

viziona filmul câştigător “Buongiorno Notte” al lui 

Marco Bellocchio. 

Şi pentru că organizatorii au sesizat 

nemulţumirea cinefililor înrăiţi, preşedinte 

festivalului, Marcel Iureş a promis că anul viitor, la a 

doua ediţie a Festivalului Internaţional de Film 

Independent “Anonimul” accesul la filmele din 

concurs nu va mai fi restricţionat. 

IGINENĂ ŞI ORGANIZARE IMPECABILĂ 

Fără nici cea mai mică intenţie de laudă, 

trebuie remarcat că organizatorii festivalului s-au 

întrecut pe ei. În afară de nemulţumirea vis-a-vis de 

accesul la filmele din concurs nu știu ce altceva s-ar 

putea reproşa. Campingul special construit pentru 

acest eveniment şi care de la anul, din luna martie va 

fi deschis pe toată durata sezonului turistic, oferă 

condiţii mai mult decât civilizate. Capacitatea de 

cazare stă în 20-25 de căsuţe de lemn a câte două 

locuri, ce puteau fi închiriate contra unei taxe de 

300.000 lei/zi. De asemenea, campingul oferă locuri 

de parcare pentru 300-400 de corturi. Accesul la 

toaletele mai mult decât igienice era gratuit, apă 

caldă era non-stop, iar în acelaşi camping puteai 

mânca la preţuri „umane” sau puteai servi băuturi 

alcoolice sau răcoritoare la preţuri „de en-gros”. 

Totul, dar absolut totul era desprins dintr-o ţară 

civilizată. Nu am văzut gunoaie pe jos, vânzători 

ambulanţi, cerşetori, iar muzica ce răsuna din 

difuzoare atingea orice gen mai puţin lăutărească şi manele. Din acest punct de vedere, al curăţeniei, civilizaţiei 



şi calităţii produselor organizatorii merită felicitaţi. 

LOCALNICII AU ÎNCHIRIAT CAMERE TURIŞTILOR 
Cei ce nu au mai găsit locuri la căsuţele din camping şi cei ce nu sunt adepţii dormitului în cort, s-au 

putut caza la localnicii din Sfântu Gheorghe. Mai toţi proprietarii de case au închiriat camere turiştilor la preţuri 

cuprinse între 350.000 – 500.000 lei/zi, bani în care erau incluse şi două mese, de regulă prânzul şi cina. Am stat 

de vorbă cu localnici care ne-au spus că preferă să doarmă înghesuiţi într-o cămăruţă sau în magazie, sau chiar 

să doarmă în cort în propria curte pentru a lăsa camerele libere pentru turişti şi astfel să câştige un ban în plus. 

FESTIVALUL „ANONIMUL” O REUŞITĂ 

Deşi oficialităţile judeţului Tulcea nu au fost invitate la festival, deşi presa din Tulcea nu a avut acces (ce-

i drept nu s-a acreditat din timp), deşi transportul cu pasagerul de la Sfântu Gheorghe la Tulcea a fost înfiorător, 

Festivalul de Film Independent „Anonimul” poate fi catalogat drept o reuşită. 

Să ai alături mari vedete ca Victor Rebengiuc, Marcel Iureş, Ioana Moldovan etc. să poţi vedea o parte 

din filmele din concurs, să ai condiţii civilizate, să ţi se ducă renumele ca şi comună în toată lumea, este o 

realizare pentru care fundaţia „Anonimul” merită felicitări. 

În condiţiile în care a fost făcută promisiunea ca începând cu a doua ediţie, Festivalul de film de la Sfântu 

Gheorghe să fie deschis marelui public, aşteptăm cu interes vara viitoare. 

GHEORGHIŞCAN, LIVIU. Festivalul de film „Anonimul”, evenimentul anului în Delta Dunării. În 
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