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Ne-am propus să reînviem în acest colț de pagină atmo-
sfera urbei noastre, din vremurile uitate, în care Tulcea era un 
orășel la Gurile Dunării, unde pescuitul și negoțul reprezentau 
principalele îndeletniciri ale unor oameni harnici, care convie-
țuiau în armonie, deși numărul etniilor conlocuitoare era chiar 
mai mare decât în zilele noastre.

Pentru acest număr, am ales o imagine mai veche de un se-
col, în care apare clădirea Spitalului Comunal Tulcea, așa cum 
arăta aceasta în anul 1908. Înainte de a se dezvolta ca o comple-
xă unitate spitalicească, o aripă a imobilul din imagine a găzduit 
lucrările Cercului Didactic Tulcea, iar mai apoi – o serie de confe-
rințe academice duminicale inițiată de Constantin Atanasiu, sub 
pretențioasa titulatură de „Ateneul Român” de la Tulcea. Temele 
primelor conferințe susținute în această clădire au fost: „Spe-
ranța” (Dimitrie Theodoru, secretar general al Ministerului Cul-
telor), „Zori noi” (I.C. Atanasiu) , „Tuberculoza” (dr. Itzik Yicol, me-
dicul Spitalului Comunal), „Luxul, ca mijloc de progres” (Valeriu  
Patriciu) și „Determinarea și combaterea epidemiilor” (dr. Albert 
Babeș). Intrarea la toate aceste conferințe a fost liberă.

Pentru a prezenta cititorilor revistei noastre și alte imagini 
la fel de valoroase, îi rugăm pe cei care dețin fotografii sau cărți 
poștale (ilustrate), în care apar străzi sau clădiri din Tulcea de altă-
dată, să le scaneze (eventual cu o aplicație de mobil) sau chiar să 
le fotografieze (la o rezoluție optimă) și să ni le trimită pe una 
dintre adresele de mail din caseta tehnică. 

Vă mulțumim anticipat!

Cariera Bididia poate deveni bun municipal
Situată pe Dealul Bididia, în partea de sud-est a munici- 

piului Tulcea, la aproximativ 2,5 kilometri față de centrul 
orașului, cariera Bididia ar putea deveni mai mult decât o 
exploatare a calcarului.

Deși, aici, în carieră, principala activitate desfășurată este 
prelucrarea industrială a pietrei calcaroase și folosirea acesteia, 
pentru obținerea diverselor materiale de construcție (agregate 
pentru drumuri și betoane speciale), prin intervenția unor 
arhitecți iscusiți, Cariera Bididia poate deveni o atracție pentru 
locuitorii și oaspeții municipiului Tulcea.

Potrivit unei postări a primarului tulcean, domnul Ștefan 
Ilie, pe pagina sa oficială, „Primăria urmărește reconversia 
carierei într-o zonă destinată unor parcuri tematice (parc 
geologic, parc de agrement și aventură etc.)”.

„Intenționăm să obținem finanțări pentru a pune acest  
spațiu în valoare, însă, înainte de toate, orașul trebuie să îl recu-
pereze. Preluarea carierei în patrimoniul municipiului este blo-

cată de societatea care a avut-o  
în exploatare, Hidrotehnica 
Galați, aceasta trebuind să  
realizeze, conform legii, un 
plan de refacere a mediului.

Ieri am discutat cu minis-
trul Mediului, domnul Tánczos 
Barna, pe subiectul acestei 
vechi probleme a municipiului 
Tulcea. Ministrul a fost deschis 
și am încredere că vom avea 
parte de o rezolvare favo-
rabilă” – a mai scris edilul-șef 
tulcean, în aceeași postare. 
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Eficientizare energetică pentru trei școli tulcene 
cu sprijinul Asociaţiei Municipiilor din România

AMR reprezintă interesele membrilor săi pe plan intern și in-
ternațional, stimulează și sprijină iniţiativele și acţiunile munici-
piilor, oferă consultanță și susţine eforturile acestora în demersul 
general de aliniere la standardele europene.

În prezent, Asociaţia Municipiilor din România include toate 
cele 103 municipii din România, precum și cele 6 sectoare ale Mu-
nicipiului București, având în total 109 membri, localități cu apro-
ximativ 10,5 milioane de locuitori.

AMR este membru fondator al Federaţiei Autorităţilor Locale 
din România (FALR).

Asociaţia Municipiilor din România este reprezentată în Co-
mitetul Regiunilor (CoR), Consiliul European al Municipalităţilor 
și Regiunilor (CEMR) și Congresul Puterilor Locale și Regionale al 
Consiliului Europei (CPLRE).

AMR este membru al Asociaţiei Orașelor și Regiunilor Europe-
ne pentru Cultură „Les Rencontres” și al Asociaţiei Agenţiilor pen-
tru Democraţie Locală (ALDA).

Asociaţia Municipiilor din România are un birou de repre-
zentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene (UE), la Bruxelles, 
care sprijină implicarea municipiilor în dialogul cu acestea în ve-
derea promovării interesului general al AMR în procesul de elabo-
rare și implementare a politicilor UE.

Serviciile oferite membrilor de biroul AMR Bruxelles sunt: in-
formarea cu privire la priorităţile politice ale UE, în special cele 
care au implicaţii la nivel local; sprijin în vederea dezvoltării par-
teneriatelor durabile cu autorităţi locale din statele membre UE; 
organizarea de misiuni și evenimente de promovare la Bruxelles, 
în colaborare cu municipiile membre interesate; furnizarea de 
asistenţă membrilor AMR din delegaţia României la CoR.

CONTRIBUŢII AMR LA NIVEL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN
1.  Îmbunătăţirea cadrului normativ și organizatoric de desfășura-

re a activităţii APL;
2.  Dezvoltarea relaţiilor economice, culturale și administrative 

dintre municipiile membre și organizaţiile publice, private și 
non-guvernamentale, naţionale și internaţionale; dezvoltarea 
colaborării și parteneriatelor cu organizaţii interne și interna-
ţionale
Despre concretizarea unui program guvernamental, lansat 

prin intermediul acestei organizații, domnul Ștefan Ilie, primarul 
municipiului Tulcea, a făcut câteva precizări, pe pagina sa oficială.

„Astăzi, 23 februarie 2021, alături de alți colegi primari din 
Asociația Municipiilor din România, am participat la o întâlnire or-
ganizată de Ministerul Mediului.

În cadrul unui program lansat de minister, Primăria Municipiu-
lui Tulcea va aplica pentru obținerea unei finanțări destinate efi-
cientizării energetice a trei școli: Școala Profesională «Danubius», 
Școala nr. 9 și Liceul Tehnologic «Brad Segal».

Suma totală este de 3 milioane lei și va fi solicitată prin progra-
mul ministerului pentru creșterea eficienței energetice a unități-
lor de învățământ.

În altă ordine de idei, am adus în dezbatere modul în care 
ministerul ar putea finanța proiecte de gestionare modernă 
a deșeurilor municipale. Colectarea defectuoasă a deșeurilor 
a obligat municipiile la plata unor sancțiuni și am solicitat 
implicarea ministerului pentru diminuarea acestora.” 

Înființată în 1990, Asociaţia Municipiilor din 
România (AMR) este o persoană juridică de drept 
privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală 
şi apolitică, constituită în vederea promovării şi 
protejării intereselor comune ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru soluţionarea 
şi gestionarea nevoilor publice în numele şi 
pentru interesul colectivităţilor locale.



După mai puțin de patru luni de la 
învestire, reprezentanții Primăriei mu-
nicipiului Tulcea au prezentat un prim 
raport public de la preluarea mandatu-
lui. Astfel, pe 11 februarie 2021, în fața 
reprezentanților presei, s-au prezen-
tat domnii Ștefan Ilie (primarul muni- 
cipiului Tulcea), George Șinghi și Dragoș 
Simion – cei doi viceprimari și, respectiv, 
Nicolae Bibu, city manager.

Pe scurt, primarul Ștefan Ilie a con-
cluzionat raportul pe pagina oficială a 
domniei sale: „Am vorbit despre stadiul 
în care se află proiectele noastre, dar și 
despre situația găsită în cadrul Primă-
riei. Care este una jalnică. Acest oraș a 
fost tratat cu dispreț prea mult timp, iar 
schimbarea nu poate să plece decât din 
instituția care îl administrează. Printre 
problemele cele mai grave se numără și 
lipsa unui Plan Urbanistic General, fapt 
ce a dus la o dezvoltare haotică și in- 
estetică a orașului.”

La rândul său, viceprimarul George 
Șinghi a dorit să specifice faptul că „ora-
șul nostru poate recupera multe decala-
je prin investiții într-un sistem informa-
tic integrat. În acest sens, digitalizarea 
Instituției Primăriei este de importanță 
vitală și va aduce un nivel sporit de efi-
ciență și transparență în actul adminis-

trativ. Vorbim de smart city și digitaliza-
re, însă trebuie să știm de unde plecăm”. 
Despre acest punct de plecare, din  
vechiul mandat, edilul-șef a ținut să spu-
nă: „Primarul din mileniul III nu mai e ca 
acela care mergea cu șareta prin sat și își 
nota problemele cu plaivazul. ”

O altă problemă, a cheltuielilor exa-
gerate (și nejustificate), a fost evidenția-
tă de viceprimarul Dragoș Simion, care a 
dat un banal exemplu: anul trecut s-au 
cheltuit 350.000 de lei pentru plante de 
decor peisagistic urban, pe când anul 

acesta se vor cheltui maximum 150.000 
de lei, în condițiile în care vor fi sădite 
majoritar plante perene, care vor con-
tribui la scăderea constantă a aceastei  
sume – în anii viitori.

De asemenea, city managerul Nicolae 
Bibu a dat câteva exemple concrete de 
administrare defectuoasă a patrimoniu-
lui public și a vorbit și despre cele două 
seturi de documente, înalte de un metru, 
primite zilnic „la mapă” – care ajung la pri-
mar sau viceprimari, în loc să fie pe masa 
serviciilor și direcțiilor specializate. 
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Sf. Ioan Casian – omagiat de elevii  
Seminarului Teologic din Tulcea

În prima zi a lunii lui Mărțișor, Seminarul Teologic Ortodox 
,,Sf. Ioan Casian” din Tulcea și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual, 
pe Sfântul Ioan Casian.

Cu acest prilej, Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tul-
cii, s-a aflat în mijlocul elevilor și al cadrelor didactice, la capela 
liceului, pentru a oficia Sfânta Liturghie arhierească, în care a 
adus mulțumire lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate 
asupra elevilor și a corpului profesoral, precum și pentru rezul-
tatele foarte bune la învățătură obținute de către tinerii teologi.

Urmând practica de la începuturile școlii, și astăzi, cel mai 
bun elev din clasa a XII-a a prezentat un cuvânt de învățătu-
ră în cinstea Sfântului Ioan Casian – ocrotitorul școlii, iar Prea- 
sfințitul Părinte Visarion a ținut un cuvânt arhieresc, în care  

a vorbit despre sărbătoarea de astăzi și despre nevoia de  
modele autentice în realizarea unei educații moral-religioase 
sănătoase.

Corul Carpe in Deum al liceului a interpretat un buchet de 
cântări religioase în cinstea Sfântului Ioan Casian, după care, 
P.S. Visarion i-a premiat cu Diploma și Bursa ,,Mitropolitul An-
tonie”, constând în bani și cărți, pe elevii fruntași, câte unul din 
fiecare clasă a școlii, care au obținut cele mai bune rezultate 
la învățătură în primul semestru al anului școlar 2020 – 2021.

În încheierea sărbătorii de pe 1 martie 2021, P.S. Visarion  
a oficiat un trisaghion pentru profesorii și elevii liceului  
trecuți la Domnul. 

Pr. Felix Lucian Neculai, consilier eparhial

Primul Raport Public al noii administrații tulcene
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Este vorba despre practicanții îndrăzneți și rebeli ai sporturi-
lor urbane, acei copii și tineri cu adevărat liberi din orașele mo-
derne, care reușesc să depășească barierele convențiilor și ale 
înregimentării, prin sfidarea normelor citadine și, uneori, chiar 
a legilor fizicii. Sporturile urbane au puterea să transforme chiar 
și cea mai tehnologizată și disciplinată urbe într-un teren de joa-
că uriaș pentru spiritele libere și îndrăznețe. Unele dintre aceste 
sporturi sunt „cuminți” și la îndemâna oricărui adolescent stă- 
ruitor, în timp ce altele sfidează granițele posibilităților fizice.

Cunoscând și înțelegând pasiunea acestor tinerilor tulceni 
pentru sporturile urbane, dar și pentru graffiti, domnul Ștefan 
Ilie, primarul municipiului, i-a invitat pe câțiva dintre reprezen-
tanții acestora la o întâlnire colocvială, în sediul municipalității. 
Edilul-șef tulcean a concluzionat pe pagina sa oficială rezul- 
tatele dialogului cu tinerii prezenți la întâlnire: „Am stabilit  

împreună realizarea unor rampe pentru skateboard, trotinete 
și role, o pistă modulară de pumptrack, un graffiti wall (perete 
pe care să se poată crea).

Ca și în alte comunități, tinerii din orașul Tulcea sunt la  
curent cu ultimele tendințe și inovații în materie de sport  
și cultură urbană din lume. Din păcate, însă, ei au fost doar 
spectatori, practicând aceste sporturi improvizat, până nu  
demult accesul fiindu-le interzis chiar și în unele parcuri.

Aceste spații au și o consistentă componentă socio-cultu- 
rală, fiind un loc de întâlnire și socializare. Aici pot fi organi- 
zate concerte, piese de teatru alternativ și alte evenimente  
generate de inițiative comunitare.

Experiențele pozitive arată că în aceste medii se pot forma 
generații de tineri creativi și îndrăzneți, cu un simț civic dez- 
voltat, care știu să se exprime liber.” 

Tinerii practicanți ai sporturilor urbane, 
înțeleși și sprijiniți de Primăria Tulcea

Nu sunt considerați sportivi adevărați, nu fac 
performanță – cel puțin nu după rigorile con-
venționale – și nu primesc medalii. Cu toate ace-
stea, unii dintre ei ar putea concura, probabil, la 
agilitate, dibăcie, curaj și disciplină cu marii atleți 
și chiar cu campionii sportivi ai lumii. 



Ziua internațională a limbii materne

Data aleasă amintește de eveni-
mentele care au avut loc la 21 februarie 
1952, când mai mulţi studenţi care de-
monstrau în Dhaka pentru recunoaște-
rea limbii lor materne, „bangla”, drept 
una dintre cele două limbi ale Pakista-
nului de atunci, au fost împușcaţi de for-
ţele de poliţie, potrivit www.un.org.

Această zi a fost celebrată pentru 
prima dată, de Organizaţia Naţiunilor 
Unite, în anul 2000. Mai târziu, în 2007, 
pe 16 mai, Adunarea Generală a ONU 
a invitat statele membre – printr-o re-
zoluţie – „să promoveze conservarea și 
protecţia tuturor limbilor utilizate de 
popoarele lumii”. De asemenea, ONU a 
proclamat 2008 ca „Anul Internaţional al 
Limbilor”, pentru a promova unitatea în 
diversitate și înţelegerea internaţională, 
prin multilingvism și multiculturalism.

Limba maternă este cel mai puter-
nic instrument de conservare și dezvol- 
tare a patrimoniului mondial material 
și imaterial și o componentă esenţială 
în procesul de definire a unei minori-
tăţi naţionale. Însușirea limbii materne, 

precum și utilizarea ei ca mijloc de co- 
municare contribuie la conservarea și 
perpetuarea identităţii fiecărei mino-
rităţi. Aceasta se poate pierde foarte 
ușor, dacă nu este învăţată și vorbită  
în familie, ori dacă nu este studiată și 
exersată în școală. Se estimează că, în  
cazul în care nu se acţionează în acest  
sens, jumătate din cele circa 6.000 de 
limbi vorbite în prezent ar putea dispă-
rea până la sfârșitul acestui secol, po- 
trivit www.un.org.

Ziua internaţională a limbii ma-
terne susţine Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă 4.6 privind educaţia din Agen-
da 2030, subliniind importanţa limbilor 
adecvate de instruire, respectiv folosirea 
limbilor materne în primii ani de școală. 
Acest fapt facilitează accesul la educaţie 
și promovează, în același timp, echita-
tea, pentru grupurile de populaţie care 
vorbesc limbi minoritare și autohtone, 
în special a fetelor și femeilor, și, totoda-
tă, îmbunătăţește calitatea educaţiei și 
procesul de învăţare, prin înţelegere și 
creativitate, și nu prin memorare.

Astfel, în statele membre ONU, Ziua 
internaţională a limbii materne este 
marcată prin organizarea unor mani-
festări culturale, seminarii, conferinţe, 
concursuri pe teme culturale, lingvisti-
ce și educative, de către autorităţile gu-
vernamentale, universităţi, institute de 
cercetare, culturale și asociaţii culturale 
și de tineret. Toate acţiunile întreprinse 
în vederea propagării limbilor materne 
vor servi atât la încurajarea diversităţii și 
a educaţiei multilingvistice, cât și la dez-
voltarea conștientizării depline a tradi-
ţiilor lingvistice și culturale din întreaga 
lume și pot inspira, totodată, solidaritate 
bazată pe înţelegere, toleranţă și dialog.

Anul acesta, pe 21 februarie, domnul 
Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, 
a ținut să nu lase să treacă necelebrată 
această zi, scriind pe pagina sa oficială:  
„Tulcea este unul dintre orașele cele mai di-
verse din punct de vedere lingvistic și cul-
tural din țară. Este un privilegiu să fac parte 
dintr-o comunitate atât de aparte. Noi, ca 
tulceni, avem toate motivele să celebrăm 
Ziua Internațională a Limbii Materne.” 

21 februarie: 

Pentru a promova diversita-
tea culturală şi lingvistică mon-
dială, Ziua internaţională a lim-
bii materne a fost proclamată în 
cadrul Conferinţei Generale a 
UNESCO din 17 noiembrie 1999, 
când statele membre ale orga- 
nizaţiei s-au angajat să contri-
buie la protecţia şi revigorarea 
bo gatei diversităţi culturale, prin 
promovarea limbilor materne, ca 
formă de „comunicare, interac- 
ţiune şi înţelegere între diferite 
popoare”. 
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Parohia ,,Sf. Haralambie” din comu- 
na Greci, protopopiatul Niculițel, din 
Episcopia Tulcii, și-a serbat – pe 10 
februarie – ocrotitorul bisericii. Sărbă- 
toarea a fost una a întregii comuni- 
tăți, credincioșii de la cele trei biserici 
ortodoxe din comună (biserica Sf. 
Haralambie fiind cea mai veche, con- 
struită în perioada 1877 – 1913) au 
par-ticipat la Sfânta Liturghie de hram, 
oficiată chiar de către Preasfințitul 
Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

Cu acest prilej, de mai mulți ani, ra-
cla cu un fragment din sfintele moaște 
ale Sf. Sfințit Mc. Haralambie, care se 
păstrează la Paraclisul Episcopal ,,Buna 
Vestire” din Tulcea, este adusă la hramul 

bisericii din localitatea Greci, spre a fi ve-
nerată de credincioși.

La slujbă, Preasfinția Sa Visarion a 
fost înconjurat de un sobor de preoți și 
diaconi și de credincioșii din localitate.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția 
Sa a vorbit credincioșilor despre viața Sf. 
Sfințit Mc. Haralambie, despre evlavia și 
cinstirea sa mai ales în rândul credincio-
șilor de la sate, Sfântul Haralambie fiind 
cunoscut din vechime ca un izbăvitor de 
boli și molime.

La finalul Sfintei liturghii s-a oficiat 
și o slujbă de pomenire pentru ctitorii și 
creștinii adormiți în Domnul de-a lungul 
vremii, slujbe de sănătate fiind oficiate 
și pentru cei vii, după care o familie 

binecredincioasă din parohie i-a oferit 
Preasfinției Sale un tablou-portret cu 
chipul său.

În localitatea Greci se găsește cea 
mai consistentă comunitate italiană din 
Dobrogea, venită din Italia la începutul 
secolului XIX, pentru exploatarea 
granitului din zonă. Urmașii lor au rămas 
în localitate până astăzi, comunitatea 
italiană de aici devenind o emblemă a 
comunei Greci.

Comuna Greci este amplasată la 
poalele Munților Măcinului, la 2 kilome-
tri de DJ 22D Măcin – Constanța. Locali-
tatea Greci a fost menționată pentru pri-
ma dată în harta statistică din anul 1790 
sub denumirea de Greczj. Nu se cunoaș-
te exact originea numelui, însă se pre-
supune că la început ea a fost locuită  
de greci, care în prezent nu mai există în 
localitate. 

Pr. Felix Neculai, consilier eparhial

Biserica având hramul ,,Sf. Gheorghe” din parohia Sâmbăta 
Nouă, protopopiatul Babadag, s-a aflat pe 14 februarie 2021 
în zi de mare sărbătoare, prilejuită de prezența în mijlocul 
credincioșilor a Preasfințitului Părinte Visarion, care a slujit cu 
acest prilej sfânta liturghie arhierească.

La slujbă, alături de Preasfinția Sa și de preotul paroh, 
au luat parte și credincioșii micii comunități din localitate, 
pentru care vizita ierarhului a constituit o mare binecuvântare. 
Răspunsurile la strană au fost oferite de către corul Thronos 
al Patriarhiei Române. În cuvântul de învățătură adresat 

credincioșilor în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa Visarion 
a tâlcuit evanghelia din Duminica femeii cananeence, vorbind 
despre credință și despre străruința în rugăciune.

În cadrul slujbei au fost pomeniți atât ctitorii bisericii, 
întemeiate în urmă cu aproape 130 de ani de către mocanii 
ardeleni veniți în transhumanță în Dobrogea, de la Sâmbăta 
de Sus din Transilvania, cât și enoriașii și binefăcătorii de astăzi 
ai sfântului lăcaș.

Biserica Sf. Gheorghe din localitatea Sâmbăta Nouă a fost 
construită în perioada 1893 – 1897.                 Pr. Felix Neculai

Slujire arhierească în parohia Sâmbăta Nouă
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Sfântul Haralambie – cinstit în Episcopia Tulcii



Membră a comunității rușilor-lipo-
veni, Claudia Pahom-Grigore, licenţiată 
în arte la Cluj Napoca, profesoară la Lice-
ul de Artă „George Georgescu” din Tulcea, 
membră a Uniunii Artiștilor Plastici din 
România – filiala Tulcea, prezintă lucrări 
din diferite etape ale existenței sale ar-
tistice, în care abordează stiluri și tehnici 
variate de pictură.

Vernisajul expoziției a avut loc pe 
27 februarie, la sediul Centrului de 
Educație și Cultură „Vicol Ivanov” al 
Comunității Rușilor Lipoveni din Tul-
cea, situat pe strada Victoriei nr 32, și 

s-a bucurat de prezenţa președintelui 
CRLR, deputatul Silviu Feodor, pre-
cum și a reprezentanţilor Prefecturii 
și Primăriei Tulcea.

Primarii localităților Sarichioi (Vitali 
Finoghen) și Slava Cercheză (Ivan Ignat), 
președintele UAP Tulcea, Doru Luchian, 
scriitorul Ștefan Caraman și profesorul 
Natalia Neumann au fost, de asemenea, 
prezenţi la evenimentul organizat la Tul-
cea de revista „Zorile” și coordonat de re-
dactorul-șef Svetlana Moldovan.

În discursul său, președintele Co-
munităţii Rușilor Lipoveni din România, 

deputatul Silviu Feodor, a subliniat con-
tribuţia artiștilor comunităţii la bogăţia 
culturală a României și a amintit faptul 
că, în urmă cu zece ani, la Palatul Parla-
mentului, expoziţia „Intereferenţe do-
brogene” a avut-o pe simeze și pe artista 
Claudia Pahom-Grigore.

Despre lucrările artistei care a expus 
– pe 27 februarie – „un arc peste timp” 
care surprinde trăirile acesteia din dife-
rite momente ale celor 40 de primăveri, 
ce se vor împlini pe 17 martie, au mai 
vorbit Ștefan Caraman – din partea Pri-
măriei Tulcea și Doru Luchian – din par-
tea Uniunii Artiștilor Plastici Tulcea. Des-
pre același eveniment artistic, domnul 
Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, 
a postat pe pagina sa oficială: „Într-o pe-
rioadă dificilă pentru sectorul cultural, 
merită salutată fiecare inițiativă. Voi vi-
zita cu mare plăcere această expoziție! ”.

Expoziția poate fi vizionată până pe 
data de 27 martie 2021. 
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Concurs de proiecte pentru remodelarea 
unor obiective tulcene emblematice

În luna martie a acestui an, Primăria Tulcea va organiza un 
concurs de proiecte pentru identificarea unui concept pentru 
remodelarea fostei Grădini de Vară „Dacia”, obiectiv preluat la 
sfârșitul anului trecut de autoritatea locală de la Regia Auto-
nomă de Distribuţie și Exploatare a Filmului (RADEF), dar și 
pentru Tabăra Bididia (respectiv fosta carieră – despre care am 
publicat un material, în pagina 2 a acestei ediții INFO UTIL).

Despre fosta Grădină de Vară, obiectiv al RADEF, lăsată în 
paragină de fostul proprietar (după cum se poate vedea în 
imaginile care ilustrează acest articol) și preluată în patrimoniul 
Primăriei Municipiului Tulcea, pe 5 noiembrie 2020, primarul 
Ștefan Ilie a spus – în ședința Consiliului Local din 25 februarie 
2021 – că va asigura locuri de parcare suplimentare în vecină-
tatea falezei Dunării, dar și descongestionarea traficului.

„Mi-au fost propuse, până acum, mai multe variante. Una 
dintre soluţii ar fi transformarea Grădinii de Vară într-un spaţiu 
cu destinaţie complexă. La un nivel subteran, să funcționeze 
un parking care să dubleze numărul locurilor de parcare din 
zonă, deasupra să existe o grădină de vară, după un model fu-
turist, deschisă evenimentelor culturale, iar prin spatele Grădi-
nii de Vară, pe lângă sediul Administraţia Rezervaţiei Biosferei 
Delta Dunării, să se construiască un sens unic spre autogară. 

Pentru că avem și un răstimp oferit de Programul Naţional de 
Redresare și Rezilienţă, încercăm să nu facem toate aceste lu-
cruri prin doar câteva idei din interior, ci prin soluţii oficiale, 
pe care arhitecţii ni le vor pune la dispoziţie – pe baza unui 
concurs de proiecte”, a precizat domnul Ștefan Ilie, primarul 
municipiului Tulcea.

Printre problemele pe care edilii le suspectează că ar putea 
apărea în timpul realizării proiectului se află cele generate de 
nivelul ridicat al pânzei freatice, dar și de existența conducte-
lor de apă din zonă.

De asemenea, primarul Ștefan Ilie își propune să prelun-
gească faleza Dunării cu o zonă pietonală, către strada 14 No-
iembrie, astfel încât să le poată fi prezentată turiștilor și partea 
istorică a orașului.

„Dorim să dezvoltăm un parteneriat cu Muzeul Naţio- 
nal de Istorie pentru realizarea unui proiect pe care vrem 
să-l depunem în cadrul Programului Naţional de Rezilienţă. 
Intenționăm să amenajăm un loc de promenadă pe strada 
14 Noiembrie, care să includă pe traseu Liceul «Spiru Haret», 
clădirile de patrimoniu, dar și geamia, astfel încât să punem  
în valoare și obiectivele noastre istorice”, a mai declarat edi- 
lul-șef tulcean.

Expoziție aniversară de pictură:
Cele „40 de primăveri” ale Claudiei Pahom-Grigore
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Municipiul Tulcea va avea hartă interactivă
Prin comparație cu o hartă obișnu-

ită, care este o reprezentare grafică în 
plan orizontal a suprafeței pământu-
lui (totală sau parțială), generalizată și 
micșorată conform unei anumite scări 
de proporție și întocmită pe baza unei 
proiecții cartografice, harta interactivă 
afișează – suplimentar informaţiilor ge-
ografice – diverse alte date, pentru a de-
scrie obiectivele sau pentru a răspunde 
la întrebările utilizatorilor. Aceste hărţi 
interactive sunt disponibile pentru un 
public larg și includ hărţi geografice de 
fundal, cu mai multe scări, straturi te-
matice destinate unui anumit public și 
ferestre pop-up cu informaţii care per-
mit utilizatorilor să interogheze în deta-
liu anumite straturi tematice, respectiv 
obiecte spațiale, de care sunt interesaţi. 

De asemenea, hărțile interactive supor-
tă vizualizarea, editarea, analiza și ora 
capabilitățile temporale. Aceste hărți 
devin baze de suport pentru diverse 
aplicaţii și pot fi vizualizate cu o gamă 
largă de programe, inclusiv de pe dispo-
zitive mobile, aplicaţii de desktop și din 
browsere web.

Un astfel de proiect de cartografiere 
interactivă a municipiului Tulcea a fost 
prezentat – pentru implementare – de 
primarul Ștefan Ilie, printr-o postare pe 
pagina oficială a domniei sale.

„Un instrument modern, care oferă 
acces instantaneu la informații de inte-
res public și transparență în administra-
rea patrimoniului. Proiectul presupune 
realizarea unor hărți interactive, dispo-
nibile online, actualizate până la cele 

mai mici detalii. Aceste hărți pot inte-
gra mai multe tipuri de date, organizate 
în straturi de informații: carte funciară, 
plan de urbanism, lucrări publice și ter-
mene de execuție, zone de parcări și re-
gimul acestora, rețeaua de transport în 
comun, servicii publice, registru arbori-
col, puncte de interes turistic.

Spre exemplu, vizualizând harta 
orașului, cetățenii pot avea acces in-
stantaneu la informații actualizate pri-
vind regimul juridic al oricărei parcele, 
precum și la reglementările urbanistice  
aferente. Prin implementarea aces-
tui proiect, analizat cu colegii George 
Șinghi, Nicolae Bibu și Bogdan Vasilescu,  
vom simplifica accesul la informații, 
atât pentru noi, locuitorii orașului, cât și  
pentru oaspeții noștri.” 

Considerată una dintre arterele pe 
care fosta administrație le-a neglijat, 
strada Iuliu Maniu din municipiul Tul-
cea a intrat într-o reabilitare complexă, 
în care – pe lângă trotuare, parcări și 
carosabil – sunt vizate și vechile rețele 
de distribuție (de energie electrică și de 
apă) – și branșamentele acestora.

Aceste acțiuni au fost anunțate de 
domnul George Șinghi, viceprimar al 
municipiului Tulcea, printr-o postare 
– de pe 10 februarie 2021 – pe pagina 
sa oficială: „Au început lucrările de rea- 
bilitare a străzii Iuliu Maniu din muni-
cipiul Tulcea, cu un termen de execuție 
de 6 luni.

Se va lucra pe tronsoane, pentru a 
minimiza disconfortul produs în aceas-
tă zonă. Concomitent, Aquaserv va des-

fășura lucrări de reabilitare a rețelelor și 
branșamentelor vechi.

Vă mulțumim pentru înțelegere!”. 

Strada Iuliu Maniu va fi reabilitată
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În perioada 24 februarie – 31 martie 
2021, părinții elevilor tulceni sunt 
invitați la Biblioteca Județeană „Panait 
Cerna”, pentru a își înscrie copiii la 
cursuri de programare.

Dacă fiica sau fiul dumneavoastră 
are între 10 și 14 ani, dacă vor să știe 
mai bine matematică, engleză și tehno-
logia informației, atunci îndemnați-i să 
vină la clubul CODE Kids. Aici, sub în-
drumarea bibliotecarilor și supervizarea 
specialiștilor de la Asociația Simplon și 
Fundația Progress, copiii vor asimila pro-
gramarea vizuală, vor exersa realizarea 
de scurte video-uri, vor învăța elemente 
de securitate privind utilizarea interne-
tului și vor dobândi competențe care se 
vor putea constitui în bazele unor me-
serii utile în viitor.

Organizatorii cursurilor CODE Kids 
afirmă cu convingere că „nicio meserie 
a viitorului nu va putea fi practicată fă-
ră să înțelegi principiile de bază ale pro-
gramării”, așa că părinții din Tulcea au 
ocazia de a le oferi copiilor lor, prin par-
ticiparea la activitățile din rețeaua CODE 

Kids, o șansă a bunăstării viitoare și a 
creșterii calității educației.

Înscrierile se fac la sediul Bibliotecii 
Județene „Panait Cerna” Tulcea, din stra-
da Isaccei, numărul 16 A, sau telefonic, 
sunând la 0240 513 833, interior 20.

Despre CODE Kids România
Inițiativa națională „CODE Kids Ro-

mânia” are ca scop crearea unei mișcări 
de coding și STEM în care copii, tineri 

și bibliotecari din mediul rural și urban 
mic își dezvoltă competențele digitale și 
se implică în viața comunității din care 
provin, prin rezolvarea unor teme digi-
tale creative.

În acest moment, Fundația Progress 
coordonează 100 de cluburi de progra-
mare care își desfășoară activitatea în bi-
bliotecile publice din tot atâtea localități 
rurale și mic urbane. Aici învață bazele 
programării și câștigă competențe STEM 
peste 1000 de copii, care au scris în pri-
mul an al proiectului peste 929.816 de 
linii de cod.

Mai multe informații despre pro- 
iect puteți descoperi pe website-ul 
www.codekids.ro 

Biblioteca Județeană „Panait Cerna” 
Tulcea organizează în perioada 17 fe-
bruarie – 8 martie 2021 concursul tema-
tic „Te iubesc, mamă!”, dedicat zilei de 8 
Martie. Concursul se adresează copiilor 
din județul Tulcea, având vârste cuprinse 
între 8 și 14 ani, și are ca scop dezvoltarea 
imaginației și a aptitudinilor literare, pre-
cum și cultivarea relației copil – părinte.

Regulament de participare
Concursul se adresează elevilor din 

județul și din municipiul Tulcea, cu vâr-
sta între 8 și 14 ani, care sunt invitați  
să trimită lucrările pe adresa de email 
secretariat@tulcealibrary.ro sau să le  
depună la secretariatul Bibliotecii Jude-
țene „Panait Cerna”, până la ora 15 a zilei 
de 3 martie 2021.

Calendar de desfășurare
  17 februarie 2021, publicarea Regula-

mentului;
  17 februarie 2021 – 3 martie 2021, 

ora 15, recepționarea lucrărilor (un 
eseu nesemnat, cu un număr de tele-
fon de contact);
  4 – 5 martie 2021, jurizarea lucră-

rilor. Juriul va fi format din: dr. Ligia  
Dima – manager Biblioteca Județea-
nă, Floarea Calenic – profesor de limba  

română și bibliotecarii Mariana  
Mergeane, Anișoara Mihailov și Daniel 
Moroșanu;
 8 martie 2021, afișarea rezultatelor.

Desfășurare
Concursul se desfășoară pe două cate-

gorii de vârstă: 8 – 10 ani și 11 – 14 ani; Ime- 
diat după jurizare se vor solicita datele 

de autentificare ale autorului, corespun-
zătoare eseului trimis, pentru scrierea di-
plomelor; Eseurile premiate vor fi postate 
pe site-ul bibliotecii www.tulcealibrary.
ro; Fiecare autor admis în concurs va pri-
mi o diplomă de participare; Premiile I, II, 
III și Mențiune, pentru fiecare categorie, 
vor consta în cadouri pentru mame. 

„TE IUBESC, MAMĂ!”
M-a crescut mama în poală

De la leagăn, pân’ la școală.

Zile-ntregi și nopți de-a rândul

Mi-a vegheat somnul și gândul.

(„M-a crescut mama în poală” – Nina Cassian) concurs de eseuri dedicat zilei de 8 Martie

CODE Kids pregătește copiii tulceni pentru profesiile viitorului
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După această primă decadă, în  
cursul zilei de 14 ianuarie 2021, prefec-
tul judeţului Tulcea, Alexandru Cristi-
an Iordan, alături de primarul munici- 
piului Tulcea, Ștefan Ilie, și de consilierul 
acestuia, Bogdan Vasilescu, au verificat 
stadiul lucrărilor de amenajare la noul 
centru de vaccinare, din Sala de sport 
Daniel-Iulian Pohariu (str. Isaccei nr. 20),  

cu patru puncte de injectare, dintre  
care două au început să funcționeze de 
pe 20 ianuarie.

Campania de vaccinare a conti- 
nuat – și în luna februarie – în muni-
cipiul Tulcea, după cum ne informea-
ză domnul Nicolae Bibu, city manager: 
„Alături de colegii mei, am avut o întâl-
nire de lucru pe tema Centrului de vacci-
nare. Scopul întâlnirii a fost armonizarea 
relației dintre cele trei părți implicate: 
Medicul coordonator (Dr. Roxana Niță), 
D.S.P. și Primărie.

Am stabilit procedura de lucru și am 
clarificat atribuțiile care revin fiecărei 
entități.

Țin să le mulțumesc medicilor care 
s-au implicat voluntar în această acțiu-

ne: Niță Roxana, Ifrim Catrinescu Moni-
ca, Miu Vasilica, Malec Leonard, Vasile 
Letiția, Muscă Doru, Gană Emilia, Petcu 
Luminița Roxana, Jurja Nicolae, Jurja Li-
dia, Ciureanu Constantin.

Totodată, le mulțumim pentru im-
plicare și colegilor noștri, medici șco- 
lari la D.A.P.S.: Batog Alina, Ispas Anda, 
Chirtoacă Mircea, Budescu Florin.

Fără cooperarea dumneavoastră, so-
cietatea nu poate redeveni funcțională.

Le sunt recunoscător colegilor din 
Primărie care au dat dovadă de respon-
sabilitate și au avut nervii tari în aceste 
zile: Alina, Ana-Maria, Alex. Unii de la 
birou, după orele de program, alții din 
izolare, am reușit să facem împreună un 
plan de organizare viabil.” 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 
„Gavrilă Simion” din Tulcea vă invită, în 
perioada 25 februarie – 25 mai 2021, la 
Centrul Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării” 
(din str. 14 Noiembrie nr. 1), să vizionați și 
să apreciați expoziția „Un artist dunărean”, 
care cuprinde lucrări ale artistului tulcean 
Viorel Vasile.

Într-un nou mileniu în care artele 
plastice se redefinesc prin mijloace inedite 
de exprimare, Viorel Vasile caută prin 
lada de zestre artistică a Deltei Dunării și 
transformă oasele de pește în puncte și 
linii ale unor tablouri care impresionează 
prin imaginație și spectaculozitate.

Artistul artizan Viorel Vasile s-a născut 
în anul 1960 în Tulcea și este absolvent al 
Liceului Metalurgic din municipiu.

În scurta prezentare a evenimentu-
lui, organizatorii descriu astfel lucrările 
expuse și pe autorul acestora: „Pasionat 
de frumos, Viorel Vasile iubește pictura și 
sculptura, demonstrând că, acolo unde 
există talent și inspirație, arta se poate fa-

ce aproape din orice, chiar și din oase de 
pește. Cu migală, artistul, inspirat de zona 
în care trăiește, transformă oasele de pește 
în creații originale.”  

Campania de vaccinare anti-Covid continuă în municipiul Tulcea
La nivelul județului Tulcea, 

campania de vaccinare anti-Co- 
vid a demarat pe 4 ianuarie 2021. 
Într-o primă fază, până pe 13 ia- 
nuarie 2021, s-au vaccinat un 
număr de 1101 persoane, repar-
tizate astfel: 565 la centrele de 
vaccinare din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Tulcea, 
426 la centrele de vaccinare de  
la Colegiul Medicilor şi 110 la  
centrul de vaccinare din cadrul 
Spitalului Orăşenesc Măcin.

„Un artist dunărean” la Centrul Muzeal Ecoturistic „Delta Dunării”



Expoziţii personale:
1957, 1959, 1964, 1966, 1970 – București.
Expoziţii de grup:
1955 –  Expoziţie de artă românească, Helsinki (Finlanda) 

și Varșovia (Polonia);
1956 –  Expoziţie de artă românească, Viena (Austria), 

Praga (Cehia), Berlin (Germania);
1959 – Expoziţie de artă românească, fosta U.R.S.S.;
1960 – Bienala de la Veneţia (Italia);
1962 – Expoziţie de artă românească, Havana (Cuba);
1963 – Expoziţie de artă românească, Bulgaria;

1964 –  Expoziţia anuală de stat, București;
– Expoziţie de artă românească, China;

1970 – Expoziţie de artă românească, Varșovia (Polonia).

Lucrări monumentale:
1971 –  Elegie spaţială (oţel inoxidabil),  

Parcul „23 August”, București.

Lucrări în colecții publice:
– Muzeul Naţional de Artă Contemporană, București;
– Muzeul de Artă Vizuală Galaţi;
– Muzeul de Artă Timișoara. 
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În luna februarie a acestui an, Institutul de Cercetări Eco-
Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea – prin Muzeul de Artă din str. 
Grigore Antipa nr. 2 – supune atenției iubitorilor de artă opera 
„Omagiu lui Miro”, a artistului Iulian Olariu (1922 – 1991), lucrare 
aparținând colecției de pictură.

Sculptorul, pictorul și graficianul Iulian Olariu a absolvit în 
anul 1951 Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bu-
curești, avându-i ca profesori – printre alții – pe Nicolae Dărăscu și 
Alexandru Ciucurencu.

Pe lângă expozițiile personale din 1957, 1959, 1964, 1966 și 
1970, Iulian Olariu a reprezentat România în numeroase expoziții 
de grup, în Finlanda, Polonia, Austria, Germania, fosta U.R.S.S., 
Cuba, Bulgaria, China. În 1960, se numără printre participanții 
la Bienala de la Veneția, alături de mari artiști români, precum 
George Petrașcu și Marcel Chirnoagă.

În ziua de 16 februarie 2021, s-a des-
fășurat – la biserica Sf. Treime și Sf. Ier. 
Iachint de la Vicina, din Tulcea – întâia 
conferință lunară a preoţilor din Proto-
popiatul Tulcea (din Episcopia Tulcii) pe 
anul 2021.

Lucrările au fost prezidate de către P.S. 
Visarion, Episcopul Tulcii însoțit la Centrul 
Eparhial de către preoții consilieri.

În deschiderea lucrărilor, Preasfinția 
Sa a adresat un cuvânt arhieresc la în-
ceput de nou an, exprimându-și bucu-
ria reîntâlnirii cu preoții din protopopiat 
într-un asemenea cadru. Totodată, P.S. 
Visarion a și expus motivele proclamă-
rii anului omagial-comemorativ 2021 în 
Patriarhia Română.

În continuare, Pc. Pr. Daniel Petre de 
la biserica Buna Vestire (paraclis episco-
pal) a prezentat referatul „Anul omagial 
al pastorației românilor din afara Ro-
mâniei” și „Anul comemorativ al celor 
adormiți în Domnul; valoarea liturgică 
și culturală a cimitirelor”, după care au 
avut loc discuții pe marginea temei.

Alte subiecte abordate s-au referit 
la activitățile de ordin liturgic, econo-
mic-administrativ și social-cultural, ca-
re privesc în mod direct viaţa parohiilor 
tulcene.

S-a insistat asupra concursurilor și 
acțiunilor educative, sociale și cultura-
le dedicate anului omagial-comemora-
tiv 2021, care urmează a se desfășura în 

Episcopia Tulcii și în parohii, până la fi-
nele anului în curs. 

Pr. Felix Neculai,  
consilier eparhial

Conferință preoțească în Protopopiatul Tulcea

Lucrarea lunii februarie 2021 la Muzeul de Artă Tulcea



Potrivit obiceiurilor, cei care partici-
pau la sărbătoarea Dragobetelui trăiau 
fericiți întregul an și erau feriți de boli. 
Logodnele simbolice se făceau tot de 
Dragobete. În aceeași zi, erau adunate 
viorelele care se puneau la icoane pen-
tru a fi folosite mai târziu la farmecele de 
dragoste, iar tinerii rosteau formule cu 
valoare de jurământ. Conform tradiției, 
tinerii care se întâlnesc în această zi vor 
avea parte de iubire tot anul. Tot tradiția 
populară este cea care pomenește de 
faptul că și păsările cerului se „logodesc” 
în această zi.

Sărbătoare a dragostei la români, se 
consideră că Dragobetele și-ar avea ră-
dăcinile în tradiţiile dace și în credinţa 
într-un fel de zeu al iubirii, serbat pe 24 
februarie, pentru a marca simbolic înce-
putul primăverii. Fiu al Dochiei, acesta 
era zeul dragostei și al veseliei. I se mai 
spunea Cap de Primăvară ori Cap de Vară, 
fiind identificat cu Cupidon, zeul iubirii 
în mitologia romană, și cu Eros, omolo-
gul său în mitologia greacă.

Mai era cunoscut sub numele de Nă-
valnic, un tânăr chipeș care le face pe ti-
nerele fete să-și piardă minţile. După o 
altă tradiţie, Dragobetele ar fi fost trans-
format de Maica Precistă într-o buruiană 
numită năvalnic, aceasta după ce nesă-
buitul a cutezat să îi încurce și ei cărările.

În satele românești, Dragobete era 
sărbătorit până la jumătatea secolului al 
XX-lea pe 24 și 28 februarie, ori pe 1 și 
25 martie.

Autor al unor importante volume 
dedicate sărbătorilor, obiceiurilor și 

mitologiei române, prof. univ. dr. Ion  
Ghinoiu scria în Zile și Mituri. Enciclope-
die a sărbătorilor, ritualurilor, fiinţelor  
fabuloase, eroilor și miturilor din panteo-
nul popular românesc că 24 februarie  
însemna odinioară începutul primăve-
rii, ziua când natura se trezește la viață,  
ursul iese din bârlog, păsările își caută 
cuiburi, iar omul trebuia să ia parte și 
el la bucuria naturii. Atunci, în acea zi, 
semnalul era dat de păsările nemigra-
toare, care se strângeau în stoluri, ciri-
peau, se împerecheau și începeau să-și 
construiască noi cuiburi. Despre „păsă-
rile” neînsoţite la Dragobete știa toată  
lumea că rămân singure și fără pui până 
în aceeași zi a anului viitor.

Fetele și băieţii se întâlneau să serbe-
ze Dragobetele pentru a rămâne îndră-
gostiţi pe durata întregului an. Dacă vre-
mea era frumoasă, fetele și flăcăii, gătiți 
în straie de sărbătoare, se întâlneau în 
faţa bisericii și plecau să caute prin pă-
duri și câmpuri flori de primăvară.

În Oltenia de sud, fata se întorcea în 
sat alergând, obicei numit „zburătorit”, 
urmărită de câte un băiat căruia îi căzu-
se dragă. Dacă băiatul era iute de picior 
și o ajungea, iar fata îl plăcea, îl săruta 
în văzul tuturor. Sărutul acesta pecetlu-
ia logodna celor doi pentru o perioadă 
mai lungă, Dragobetele fiind un pretext 
pentru comunitate spre a afla ce nunţi 
se mai pregătesc pentru toamnă.

Din zăpada netopită, fetele strân-
geau de cu seara ultimele rămășiţe, ză-
pada zânelor, iar apa topită din omăt 
era folosită pe parcursul anului pentru 

înfrumuseţare și pentru diferite descân-
tece de dragoste.

Nici oamenii în etate nu stăteau de-
geaba, de Dragobete purtându-se obi-
ceiul de a îngriji toate orătăniile din 
ogradă și de a fi atenți și la păsările ce-
rului. Nu se sacrificau animale, fiindcă 
astfel s-ar fi stricat rostul împerecherilor.

Ulițele satelor răsunau de veselia ti-
nerilor și de zicala: „Dragobetele sărută 
fetele”. Se mai spunea că oricine partici-
pa la această sărbătoare avea să fie ferit 
de boli, cu precădere de febră, și că Dra-
gobetele îi ajută pe gospodari să aibă 
un an cu belșug.

Imaginile care ilustrează acest materi-
al sunt surprinse în timpul spectacolul or-
ganizat de Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” pe 24 februarie 2020. 

Ansamblul Artistic Profesionist
„Baladele Deltei” 
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Dragobetele: sărbătoarea  
dragostei în România

Dragobetele – sau ziua autoh-
tonă a îndrăgostiţilor – este sărbă-
toarea care vestește venirea pri-
măverii. Odinioară, această zi era 
așteptată cu nerăbdare de către 
oamenii de la sate. Băieții și fe-
tele adunau flori, mai ales ghiocei, 
cântând împreună pentru a atrage 
vremea frumoasă. Din zori, oamenii 
se îmbrăcau în straie de sărbătoare 
și se spălau cu apă de izvor.
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TULCEA CITY REPORT:  
un prim mic pas spre marea digitalizare

„Tulcea City Report este aplicația 
pe care o punem la dispoziția tulcenilor, 
pentru ca problemele acestora să fie 
cunoscute și rezolvate cât mai repede 
de autoritățile locale și de serviciile din 
subordine”, a postat – pe 29 decembrie 
– pe pagina sa de socializare primarul 
municipiului Tulcea, domnul Ștefan Ilie.

Conform descrierii edilului-șef, „Tul-
cea City Report este o aplicaţie pentru 
telefonul mobil sau tabletă, gratuită, 
simplă și intuitivă, care permite cetăţe-
nilor cu spirit civic să transmită diverse 
sesizări și incidente către Primăria Tul-
cea. Problemele punctuale din străzile 
orașului, cum ar fi gropi în asfalt, câini 
comunitari, resturi menajere sau moloz 
aruncate la întâmplare, gunoi în mijloa-
cele de transport, disfuncţionalităţi în 
iluminatul public, coșuri de gunoi van-
dalizate, vehicule abandonate, bloca-
je din cauza zăpezii, avarii de apă rece 
și caldă, canalizare înfundată etc. pot 
fi transmise direct de pe dispozitivul 
mobil către dispeceratele operatorilor 
de servicii publice, pentru a acţiona cu 
promptitudine și a limita eventualele 
pagube”. În momentul instalării aplica-
ţiei, telefonul mobil trebuie să aibă co-
nexiunea la internet activă, însă pentru 
a transmite o sesizare, aplicaţia poa-
te funcţiona chiar și în absenţa acestei  
conexiuni, sesizarea făcută urmând să 
fie transmisă efectiv la momentul co-
nectării dispozitivului mobil la internet. 
Aplicaţia reprezintă o linie de urgenţă 
pentru probleme publice, care va con-
tribui la dezvoltarea spiritului civic al  
cetăţenilor și la creșterea încrederii în 
operatorii de servicii publice locale.

Cum se depune o sesizare?
1.  Alegeţi categoria problemei reclamate.
2.  Faceţi o poză care să prezinte cât mai 

clar problema sau încărcaţi poza fă-
cută anterior (se pot transmite și sesi-
zări fără poze).

3.  Descrieţi pe scurt problema (de 
exemplu: cămin de vizitare surpat).

4.  Completaţi strada și numărul unde 
aţi sesizat problema sau apăsaţi bu-
tonul pătrat de culoare albastră de 
lângă chenarul adresei, pentru locali-
zarea problemei pe hartă – adresa se 
va completa automat (apăsarea bu-
tonului albastru va oferi autorităţilor 
localizarea GPS exactă a problemei).

5.  Dacă aţi completat deja datele de 
identificare din secţiunea „Profilul 
meu”, ele se vor prelua automat în se-
sizare. În caz contrar, pentru a trans-
mite sesizarea, trebuie să completaţi 
datele de identificare (nume, prenu-
me, număr de telefon).

6.  Trimiteți sesizarea – acționând buto-
nul din dreapta sus („bifă”).

Statusurile petițiilor:
Status „Înregistrată” – în acest mo-

ment, sesizarea este trimisă departa-
mentului competent.

Status „În lucru” – în acest moment 
sesizarea a fost preluată de departa-
mentul competent și v-a fost comuni-
cat următorul pas în rezolvarea petiţiei 
(de exemplu: Echipa va verifica). Acţiu-
nea comunicată se poate modifica (de 
exemplu: Groapa va fi asfaltată în cursul 
acestei săptămâni), caz în care utilizato-
rul este notificat.

Status „Rezolvată” – în acest moment 
sesizarea dumneavoastră a fost soluţio-
nată sau are un răspuns final care va fi 
comunicat utilizatorului.

Status „Respinsă” – sesizarea are con-
ţinut neadecvat sau nu se încadreaza în 
tipul de sesizări care fac obiectul acestui 
canal de comunicare. Mesajul de respin-
gere va fi însoţit de o explicaţie.

Iar rezultatele nu au întârziat să apa-
ră: în perioada în care municipiul a fost 
pus la grea încercare de urgiile iernii  
(26 – 29 ianuarie), Tulcea City Report 
a preluat aproximativ 150 de sesizări. 
În lipsa aplicației, cele mai multe din-
tre probleme ar fi rămas nesemnalate,  
pentru că numerele de telefon ale pri-
măriei nu ar fi făcut față, iar messen-
ger-ul este limitat în astfel de situații.

Însă, edilii consideră că Tulcea City 
Report este doar un mic pas spre digi-
talizare, grație tehnologiei putându-se  
recupera decalajele de care suferă  
orașul. Într-o altă postare recentă, dom-
nul Ștefan Ilie, primarul municipiu- 
lui, afirmă – cu convingere – că Tulcea 
poate deveni un „smart city”, adică:
 poți rezolva totul la un singur 

ghișeu (ghișeul unic) – verifici online 
starea și traseul unei solicitări depuse (în 
lucru, rezolvată)
 poți plăti online taxele și impo-

zitele – soliciți și depui documente on-
line – poți face programări online pen-
tru audiențe, stare civilă etc. – timpul  
de eliberare a documentelor este redus 
de la câteva luni, la câteva zile; o aplica-
ție pentru registratura electronică opti-
mizează circuitul documentelor.

Sigur că toate acestea se realizează 
doar cu bani (adică, investiții), însă 
vestea bună este că, în perioada 2021 
– 2027, localitățile urbane din România 
pot depune proiecte cu finanțare  
din fonduri externe nerambursabile 
pentru implementarea conceptului de 
„smart city”. 

În ultimele zile ale lui 2020, 
Primăria municipiului Tulcea a 
lansat Tulcea City Report, o apli-
caţie pentru telefonul mobil, 
achiziţionată de municipalitate, 
cu scopul de a primi petiţii de la 
cetăţeni, în contextul pande- 
miei Covid 19, dar și ca un prim 
pas către o dorită digitaliza- 
re cvasi-generală. Astfel, pe 
29 decembrie a fost lansată 
aplicația pentru Android, iar 
de pe 12 ianuarie, aceasta este 
disponibilă și pe iOS, sistemul 
de operare pentru telefoanele 
mobile iPhone (mica întârziere 
a fost cauzată de procesul de 
aprobare – mai minuțios – al 
celor de la Apple).



Dintr-un comunicat primit de la Com-
partimentul Informare al I.J.J. Tulcea, aflăm 
că inspectorul șef al Inspectoratului de 
Jandarmi Judeţean Tulcea, colonel Bordei 
Ion, a fost vaccinat pe 16 februarie 2021, la 
Centrul Militar Judeţean Tulcea. Precizând 
că este un gest de responsabilitate civică, 
inspectorul șef Bordei a declarat: ,,Consi-
der că vaccinarea împotriva COVID-19 re-
prezintă un gest de responsabilitate civi-
că, o acţiune importantă prin care putem 
reduce riscul de îmbolnăvire și riscul de a 
dezvolta o formă severă de boală”.

Pe lista deschisă în cadrul Centrului 
Medical Judeţean Tulcea, s-au înscris 
până în prezent o treime din jandarmii 
tulceni, exprimându-și dorinţa de a se 
vaccina împotriva COVID-19, urmând 
ca în perioada următoare, să continue 
imunizarea angajaţilor Inspectoratului 
de Jandarmi Judeţean Tulcea, aceștia 

încadrându-se în cea de a doua etapă 
a campaniei de vaccinare împotriva 
COVID-19, care include populaţia cu grad 
de risc și lucrători care desfășoară activităţi 
în domenii-cheie.

De la debutul pandemiei, la nivelul 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Tulcea au fost confirmate 7 cazuri de 
infectare cu SARS-CoV-2, în prezent 
nefiind înregistrate astfel de cazuri.

La nivelul unităţii au fost luate măsuri 
de prevenire, constând în acordarea unei 
atenţii permanente asigurării materiale-
lor de protecţie, echipării jandarmilor care  
intră în serviciu cu mască, mănuși, acesto-
ra fiindu-le asigurate și substanţele dezin-
fectante. Sunt de asemenea luate măsuri 
de igienizare și dezinfectare periodică  
a spaţiilor de lucru, precum și a autospe-
cialelor din dotare, în vederea limitării  
răspândirii virusului. 
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În zilele de 23 și 24 februarie 2021 s-au desfășurat la Tulcea 
activitățile comitetului director din cadrul proiectului Joint Emer-
gency Response Across Danube, care are ca beneficiari Inspectora-
tul pentru Situații de Urgență „Delta” al județului Tulcea și Depar-
tamentul de Stat pentru Situații de Urgență al Regiunii Odessa.

Principalele teme abordate în cadrul întâlnirii au vizat sta-
diul actual al implementării, dificultățile întâmpinate și soluțiile 
identificate pentru continuarea proiectului.

S-a concluzionat că principala piedică în desfășurarea în 
bune condiții a proiectului o constituie achiziția echipamen-

telor specializate, având în vedere influența negativă a pande-
miei Covid-19 asupra activității economice, atât internă, cât și 
internațională – pentru cei doi parteneri.

Totodată, este de menționat faptul că, încă de pe 19 februa-
rie, a fost semnat contractul de achiziție a unei șenilate (un  
vehiculul șenilat bimodular, în valoare de aproximativ  
362.000 de euro, parte a proiectului), urmând ca această  
achiziție să se concretizeze în următoarele luni, în funcție de 
disponibilitate furnizorului din Germania, care va livra I.S.U. 
„Delta”  Tulcea acest vehicul specializat. 

I.S.U. „Delta” Tulcea va avea o șenilată specializată

Şi jandarmii tulceni se vaccinează împotriva COVID-19



Neînţelegerile dintre două femei din 
municipiul Tulcea au declanșat un con-
flict, fiind nevoie de intervenţia jandar-
milor. Astfel, în seara zilei de 22 februa-
rie, în jurul orei 22, lucrători din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 
Tulcea, aflaţi în exercitarea atribuţiilor 
de serviciu, au fost sesizaţi de către o fe-
meie, prin intermediul Serviciului Naţio-
nal Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, 
cu privire la un conflict între vecine.

Ajunși la adresa indicată, jandarmii 
au identificat o femeie, în vârstă de 76 
de ani, care a cerut sprijinul forţelor de 
ordine, pe motiv că vecina sa i-a dis-
trus ușa de acces în locuinţă, folosind 
o vopsea de culoare albă, în urma con-
flictului declanșat între cele două femei. 
Reclamanta le-a declarat jandarmilor că 

vecina sa, care locuiește deasupra apar-
tamentului său, își întinde frecvent ar-
ticolele vestimentare la uscat, acestea 
ajungând în dreptul geamului său, cre-
ându-i neplăceri. Femeia le-a mai spus 
jandarmilor că a tras de articolele vesti-
mentare care îi ajungeau în dreptul gea-
mului său, cu scopul de a observa veci-
na sa și a lua măsurile necesare.

Imediat după acţiunea sa, femeia a 
observat că ușa de acces în locuinţă are 
urme de vopsea de culoare albă. În repli-
că, reclamata, o femeie în vârstă de 40 de 
ani, a declarat că, în momentul în care a 
vrut să-și strângă articolele vestimentare 
aflate la uscat, a observat că acestea au 
urme de vopsea de culoare albă, preci-
zând că vecina sa este cea care și-a vop-
sit propria ușă de acces în locuinţă și tot 
ea a vopsit și articolele vestimentare, cu 
scopul de a o învinovăţi, aceasta repro-
șându-i deseori diferite aspecte.

Jandarmii au întocmit pe numele 
femeii reclamate actele de sesizare a 
organelor de urmărire penală în vede-
rea continuării cercetărilor, aducând, de 
asemenea, la cunoștinţa ambelor per-
soane în cauză termenul de introducere 
a plângerii prealabile: trei luni din ziua 
în care persoana vătămată a aflat des-
pre săvârșirea faptei. 

La data de 3 februarie 2021, polițiș-
tii Brigăzii de Combatere a Criminalită-
ții Organizate Constanța – Serviciul de 
Combatere a Criminalității Organizate 
Tulcea și procurori D.I.I.C.O.T. – B.T. Tul-
cea au desfășurat activități într-un dosar 
de trafic de droguri de risc și mare risc.

Astfel, au fost depistați doi bărbați, 
în vârstă de 23 și, respectiv, 32 de ani, 
ambii din municipiul Tulcea, care ar fi 
deținut aproximativ 1.100 grame de  
canabis, 200 grame de hașiș și 520 gra-
me de MDMA.

Pe parcursul cercetărilor, polițiștii au 
identificat un al treilea bărbat, cu vârsta 
de 31 de ani, tot din municipiul Tulcea, 
implicat – de asemenea – în săvârșirea 
aceleiași infracțiuni.

Pentru probarea întregii activități 
infracționale, polițiștii și procurorii au 
efectuat trei percheziții, în municipiul 
Tulcea, la locuințele celor trei bărbați.

În urma perchezițiilor, au fost ridi-
cate, pentru cercetări, aproximativ 122 
de comprimate de culoare mov, două 
corpuri solide de substanță cristalină de 
culoare alb-gălbuie, cinci telefoane mo-

bile, două grindere, un cântar de preci-
zie și aproximativ 2.500 de lei.

În aceeași zi de 3 februarie a.c., 
persoanele în cauză au fost reținute, pe 
bază de ordonanță, pentru 24 de ore, 
fiind arestate preventiv, ulterior, pentru 
30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul 
de specialitate al Direcției Operațiuni 
Speciale din cadrul Poliției Române, iar 
în activități au fost angrenați și luptă- 
tori din cadrul Serviciului pentru Ac- 
țiuni Speciale Tulcea. 

PE SCURT
de la Poliţia Tulcea

  În ziua de 9 februarie 2021, polițiști 
din cadrul Postului de Poliție Slava 
Cercheză au acționat pentru pre-
venirea și combaterea ilegalităților 
care se comit în domeniul operați-
unilor cu material lemnos. Astfel, un 
bărbat de 46 de ani, din Slava Rusă, 
a fost oprit pentru control în timp 
ce transporta 1 metru cub de mate-
rial lemnos de esență tare, fără do-
cumente legale, pe raza localității 
de domiciliu. În aceste condiții, în-
treaga cantitate de material lemnos 
a fost ridicată în vederea confiscă-
rii, iar cel în cauză a fost sancționat 
contravențional, conform prevede-
rilor Legii 171/2010, cu amendă în 
valoare de 1.000 de lei.

  La data de 10 februarie a.c., polițiști 
din cadrul Serviciului de Investigare 
a Criminalității Economice au acțio-
nat pe linia respectării legislației în 
domeniul protecției mărcilor și indi-
cațiilor geografice. În cadrul acțiunii, 
au fost verificați operatori economici 
de pe raza municipiului Tulcea, pen-
tru depistarea activităților ilegale 
din domeniul comercializării produ-
selor contrafăcute. În urma controa-
lelor, a fost constatată o infracțiune 
la Legea 84/1998 privind protecția 
mărcilor și indicațiilor geografice, 
în cazul unui agent economic care 
oferea spre vânzare 84 de artico-
le de îmbrăcăminte pentru care nu 
deținea certificate de conformitate 
cu originalul, existând suspiciuni cu 
privire la autenticitatea acestora. În 
cauză, s-a întocmit dosar penal pen-
tru săvârșirea infracțiunii de punerea 
în circulație a unui produs purtând 
o marcă identică sau similară cu o 
marcă înregistrată pentru produse 
identice ori similare, produsele oferi-
te spre vânzare, în valoare de apro-
ximativ 4.355 de lei, fiind ridicate în 
vederea continuării cercetărilor.

  Pe 14 februarie 2021, poliţiști din 
cadrul Poliției Municipiului Tulcea 
au constatat că, într-un imobil de 
pe strada Libertății, era în desfășu-
rare un eveniment cu caracter pri-
vat, într-un spaţiu închis. Evenimen-
tul a fost sistat, iar organizatorul, un 
bărbat de 29 de ani, din Tulcea, a 
fost sancţionat contravenţional cu 
amendă în valoare de 5.000 de lei, 
conform Legii 55/2020 privind une-
le măsuri de combatere a pande-
miei de COVID-19. Totodată, cei 12 
participanți identificați de polițiști 
au fost sancționați contravențio-
nal cu amendă în valoare totală de 
3.000 de lei. 

Arestați pentru trafic de droguri

Conflict între vecine, aplanat de jandarmi
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Actul normativ – adoptat în iunie 
2020 – pentru modificarea și completa-
rea Legii 421/2002 privind regimul juri-
dic al vehiculelor fără stăpân sau aban- 
donate pe terenuri aparținând domeniu-
lui public sau privat al statului, ori al uni-
tăților administrativ-teritoriale, a scurtat 
la șase luni termenul de ridicare a aces-
tora și definește astfel vehiculul fără stă-
pân și, respectiv, vehiculul abandonat:
a)  vehicul fără stăpân – vehiculul de 

orice categorie, fără plăcuţe de înma-
triculare sau alte marcaje oficiale, ori 
înmatriculat în străinătate, staţionat 
pe domeniul public sau privat al sta-
tului ori al unităţilor administrativ-te-
ritoriale, al cărui proprietar sau deţi-
nător legal este necunoscut;

b)  vehicul abandonat – vehiculul de 
orice categorie, aflat pe domeniul 
public sau privat al statului ori al uni-
tăţilor administrativ-teritoriale de cel 

puțin șase luni, al cărui proprietar sau 
deţinător legal este cunoscut, însă 
există indicii temeinice că acesta nu 
respectă condițiile legale pentru a 
circula pe drumurile publice.
În condițiile acestui act normativ, 

Poliția Locală Tulcea a reluat activitatea 
de ridicare a vehiculelor fără stăpân și a 
celor abandonate pe domeniul public 
al municipiului, începând cu cele de pe 
strada Portului, acțiunea urmând a se 
derula în continuare – pe celelalte artere 
ale orașului.

Reprezentanții Poliției Locale Tulcea 
îi roagă pe ipoteticii proprietari ai 
vehiculelor aflate în această situație 
să facă toate demersurile pentru a eli-
bera domeniul public, iar pe tulce- 
nii care au cunoștință de existența  
unor autoturisme abandonate sau 
fără stăpân – să facă o sesizare, însoți- 
tă de fotografii, pe adresa de e-mail 

politialocalatulcea@primariatulcea.ro 
sau pe aplicația Tulcea City Report.

De asemenea, primarul munici- 
piului Tulcea, domnul Ștefan Ilie, s-a re-
ferit public la această problemă, într-o 
postare pe pagina sa oficială: „Dome-
niul public nu trebuie să fie un spațiu 
de depozitare gratuită. Este nedrept  
față de cei care nu găsesc un loc de par-
care când se întorc acasă, după o zi de 
muncă. Mașinile abandonate sunt ine-
stetice, ne ocupă spațiul public și pot 
deveni focare de infecție”. 

În perioada 9 – 15 februarie 2021, polițiștii tulceni rutieriști 
și cei de ordine publică au acționat pe raza întregului județ, 
în vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze genera-
toare de accidente rutiere (alte preocupări la volan, conducere 
sub influența băuturilor alcoolice, viteză neadaptată sau exce-
sivă și abateri ale pietoni) și a faptelor antisociale.

Polițiștii de la Circulație au desfășurat activități în scopul 
reducerii riscului rutier pe drumurile naționale, drumurile 
județene și în localități, precum și în vederea impunerii 
respectării normelor legale referitoare la viteza de deplasare.

Astfel, polițiștii tulceni implicați în această acțiune au 
aplicat 537 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală 
de 209.670 lei, dintre care 222 au fost pentru nerespectarea 
regimului legal de viteză, iar 38 pentru abaterile savârșite 
de pietoni, căruțași și bicicliști, restul fiind pentru alte 
contravenții constatate. Ca măsuri complementare, au fost reținute 50 de per-

mise de conducere și au fost retrase 21 de certificate de 
înmatriculare.

Totodată, oamenii legii au constatat 10 infracțiuni la 
regimul circulației rutiere.

Polițiștii îi informează pe participanții la trafic că vor 
continua acțiunile punctuale, în special pe principalele 
sectoare de drum cu risc de producere a accidentelor rutiere 
din județul Tulcea.

De asemenea, poliţiștii le recomandă conducătorilor de 
vehicule să respecte normele rutiere privind prioritatea de 
trecere, indiferent dacă este vorba despre pietoni sau vehicule, 
să folosească – obligatoriu – centura de siguranță, să circule 
cu o viteză adaptată permanent condiţiilor concrete din trafic, 
să evite depășirile riscante, iar pentru un plus de siguranţă, să 
păstreze distanţa în mers între vehicule. 
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Polițiștii tulceni acționează pentru prevenirea 
victimizării prin accidente rutiere

Poliția Locală Tulcea ridică mașinile abandonate 
pe domeniul public



Biserica ,,Sfântul Haralambie” din pa-
rohia Nalbant, protopopiatul Babadag, a 
trăit pe 7 februarie momente de înaltă 
sărbătoare. Preasfințitul Părinte Visarion, 
episcopul Tulcii, s-a aflat în mijlocul cre-
dincioșilor, pentru oficierea sfintei litur-
ghii arhierești și binecuvântarea muncii 
credincioșilor care se îngrijesc de frumu-
sețea Casei Domnului.

La slujbă, alături de Preasfinția Sa și 
de preotul paroh, au mai luat parte pre-
oți din parohiile învecinate, precum și 
credincioși din parohia Nalbant, pentru 
care vizita ierarhului a constituit o mare 
binecuvântare și un eveniment memo-
rabil pentru o comunitate atât de mică.

Tot în duminica de 7 februarie, în 
cadrul aceleiași slujbe, au fost binecu-
vântate și cele două noi clopote achi-

ziționate de parohie, prin jertfa familiei 
preotului paroh și cu ajutorul credincio-
șilor, care au primit din partea Episco- 
piei Tulcii acte de apreciere.

În cuvântul de învățătură adresat 
credincioșilor în cadrul Sfintei Liturghii, 
Preasfinția Sa Visarion a tâlcuit pilda ta-
lanților, vorbind despre datoria de a în-
mulți darurile primite de la Dumnezeu, 
în smerenie și cu responsabilitate spre 
slujirea aproapelui nostru.

În cadrul slujbei, au fost pomeniți 
atât ctitorii bisericii, cât și enoriașii și bi-
nefăcătorii de astăzi ai săi, pentru toți 
făcându-se slujbe de pomenire. Unul 
dintre cei mai importanți slujitori și oa-
meni ai localității a fost preotul Vasile 
Ursăcescu, care a slujit parohia până în 
anul 1910, ulterior ajungând consilier la 
Episcopia Hușilor.

În anul 1908, pe cheltuiala sa, preo-
tul Vasile Ursăcescu înființează în casa 
parohială un muzeu parohial, cu cinci 
secțiuni, tot el fiind autorul celei dintâi 
monografii a comunei Nalbant.

În consemnările istorice, biserica din 
Nalbant apare de mai multe ori: în anul 
1839 sfințirea ei era oficiată de către  
mitropolitul grec Panaret de la Tulcea, în 
anul 1864 sultanul Abdul Aziz emite o 
iradea (autorizație) pentru (re)construc-
ția bisericii, iar în perioada 1882 – 1890 
se construiește noua biserică, sfinți-
tă la 10 februarie1890 și aflată și astăzi  
în uzul cultic. Așadar, în aceeași săptă-
mână, biserica „Sf. Haralambie” din paro-
hia Nalbant a aniversat 131 de ani de la 
sfințirea sa. 

Pr. Felix Neculai

Binecuvântarea noilor clopote de la Nalbant
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Duminică, 21 februarie 2021, mănăs-
tirea Celic-Dere, cea mai veche obște 
monahală de maici din Episcopia Tulcii, 
și-a deschis porțile pentru a primi vizita 
arhierească a Preasfințitului Părinte 
Visarion Episcopul Tulcii.

În Duminica vameșului și a fariseului, 
Preasfințitul Părinte Visarion s-a aflat în 
mijlocul obștii mohahale pentru a oficia 
sfânta liturghie la începutul perioadei 
Triodului. La liturghie, P.S. Visarion a fost 
înconjurat de un sobor de ieromonahi, 
preoți și diaconi, la slujbă asistând și cre-
dincioși veniți din localitățile învecinate.

În cuvântul de învățătură, Preasfin-
ția Sa le-a vorbit credincioșilor despre 
semnificația Duminicii vameșului și a fari-
seului, despre rugăciune și smerenie, ca 

aripi care conduc sufletele credincioșilor 
în perioada Postului Mare spre Învierea 
Domnului.

În cadrul slujbei au fost pomeniți cti-
torii, ieromonahii și monahii adormiți în-
tru Domnul de-a lungul vremii, precum 
și soborul actual al mănăstirii, răspunsu-
rile la strană fiind oferite de către corala 
Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului.

În cadrul sfintei liturghii a fost săvâr-
șită și o hirotonie întru diacon a unui tâ-
năr teolog.

La finalul slujbei, Preasfinția Sa 
Visarion a vizitat și șantierul de restau-
rare a vechiului paraclis al mănăstirii,  
in trat în renovare încă din anul 2020.

Anul acesta se împlinesc, potrivit ce-
lor mai multe surse istorice, 180 de ani 

de la întemeierea mănăstirii. Cert este 
că prima atestare a hramului mănăstirii, 
Adormirea Maicii Domnului, este la anul 
1846, când un grup de 60 de familii de 
ruși declarau la vamă că merg la hramul 
Mănăstirii Celic-Dere. 

Pr. Felix Neculai, consilier eparhial

Slujire arhierească la mănăstirea Celic-Dere



Pe 12 februarie 2021, la sediul munici-
palității, a avut loc o întâlnire, în cadrul 
căreia edilii tulceni i-au invitat – pentru 
dialog – pe reprezentanții sindicatelor 
din societățile și direcțiile locale cu 
capital public: S.T.P., Energoterm, 
Aquaserv, Servicii Publice, D.I.A.P. Dezi-
deratul întâlnirii a fost descoperirea 
unor soluții pentru îmbunătățirea ges-
tiunii acestor operatori de servicii și a 
situației angajaților. Au mai fost dis-
cutate probleme legate de nivelul de sa- 
larizare, structuri de organizare și de 
dotări, stabilindu-se – de asemenea – ca, 
pentru evaluarea situației reale a aces-
tor unități, să fie derulate operațiuni 
de audit. S-a mai convenit să se 
organizeze periodic astfel de întâlniri, 
între reprezentanții Primăriei și Sin-

dicate, și că la ședințele Consiliilor 
de Administrație vor lua parte și 
reprezentanții sindicatelor.

Domnul Ștefan Ilie, primarul munici-
piului Tulcea, a dedicat acestei întâlniri 
a edililor cu sindicaliștii o postare pe 
pagina sa oficială, pe care o prezentăm 
în continuare.

„Vineri (12 februarie – n.r.), alături de 
colegii mei din Primărie, am participat la 
o întâlnire cu reprezentanții sindicatelor 
din societățile și direcțiile cu capital 
public: S.T.P., Energoterm, Aquaserv, 
Servicii Publice și D.I.A.P.

Am purtat o discuție caracterizată 
prin franchețe, în urma căreia au ieșit 
la iveală multe găuri negre, cauzate de 
abateri și incompetență în administrarea 
acestor operatori de servicii.

Am mai concluzionat că aparatele 
de conducere sunt supradimensiona-
te, iar membrii acestora beneficiază de 
salarii uriașe. Pe de altă parte, membrii 
Consiliilor de Administrație tolerează 
un management catastrofal și încasează 
indemnizații consistente pentru partici-
parea la ședințe, în timp ce o mare parte 
din bugetul local este direcționată către 
subvenționarea acestor societăți.

De asemenea, am constatat că sunt 
discrepanțe foarte mari între salariile di-
rectorilor și cele ale muncitorilor. Numă-
rul celor din birouri trebuie să scadă, iar 
personalul care într-adevăr muncește să 
fie suficient și să dispună de utilajele și 
dotările necesare unor servicii de calitate.

Vom face publice salariile personalu-
lui din conducere.

La toate aceste societăți se impun 
operațiuni de audit și restructurare.

Am hotărât ca ședințele Consilii-
lor de Administrație să se țină – în mod 
obligatoriu – cu participarea membrilor 
sindicatelor.

Dorim să colaborăm, de aceea vom 
avea întâlniri periodice cu scopul de  
a găsi soluții pentru angajați și pentru 
buna gestiune a societăților.

Calitatea serviciilor publice trebuie să 
se regăsească în confortul cetățenilor.” 
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Sub egida Federației Române de 
Atletism (Comisia Atleților Masters), 
s-a desfășurat la București (în sala  
de atletism Ioan Soter), în zilele de 
20 și 21 februarie 2021, Campionatul 
Naţional de Atletism Masters, în cadrul 
căruia a concurat și jandarmul tulcean 
Sorin Andrici.

Recunoscut pentru frecvența cu 
care participă la numeroase și variate 
competiții atletice, concitadinul nostru 
a concurat la șase probe: 60 m, 200 
m, 400 m, 800 m, 1500 m și Lungime, 
obținând patru medalii de argint și una 
de bronz.

Sorin Andrici nu este la prima 
competiție multidisciplinară de acest 
gen, jandarmul tulcean participând 
la numeroase ultramaratoane, în ca-

drul cărora nu s-a remarcat doar 
prin rezultatele obținute, ci și prin 
susținerea unor cauze umanitare.

„Este un concurs la care participă 
cei mai buni sportivi din România, cu 
vârsta de peste 35 de ani. De obicei, 
participam la două probe, dar anul 
acesta mi-am propus să-mi depășesc 
limitele și m-am înscris la șase probe. 
Concursul a fost unul cu rezultate 
deosebite! Am reprezentat cu drag 
Jandarmeria Tulcea și orașul meu, 
sunt mândru că prin activitatea mea 
sportivă am promovat mișcarea și 
mulţi dintre prietenii mei au început să 
practice atletismul, unii chiar cu scopul 
de a mă depăși, iar asta mă onorează 
și mă bucură. Recordurile sunt făcute 
pentru a fi doborâte!” – Sorin Andrici 

CINCI MEDALII 
pentru jandarmul tulcean  

Sorin Andrici la Campionatul  
Naţional de Atletism Masters

Edilii tulceni – în dialog cu sindicatele din municipiu
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Absolventă a Facultăţii de Tehnologia și Chimia Produselor Alimentare și Tehnică 
Pisci colă (actualmente, Facultatea de Știinţa și Ingineria Alimentelor) a Universităţii 
„Dunărea de Jos” din Galaţi (1990), după un parcurs de șapte ani în industria alimentară 
în controlul calităţii și procesare, a intrat în lumea gastronomiei ca expert consultant 
gastrotehnică în cadrul școlii de turism a Ministerului Turismului. Doctor în inginerie 
industrială din 2007, cu tema „INFLUENŢA TEHNOLOGIILOR NECONVENŢIONALE 
ASUPRA POTENŢIALULUI NUTRITIV AL ALIMENTELOR”, Gabriela Berechet este autor 
a peste 70 de articole știinţifice destinate alimentelor, tehnologiilor și amenajărilor 
tehnologice ale bucătăriilor profesionale.

Începând din anul 1998, a făcut parte din echipa de organizare a examenului 
naţional de Maestru în Artă Culinară, iar din 2005 a coordonat toate echipele naţionale 
sau regionale românești care au participat la competiţiile gastronomice internaţionale.

De asemenea, Gabriela Berechet a coordonat diverse competiţii gastronomice 
naţionale (Trofeul Balada Nej – toate cele cinci ediții, 2007 – 2012) și a iniţiat primul 
concurs destinat promovării gastro nomiei naţionale tradiţionale în stil modern 
„Bucătarul de Aur al Bucureștiului”, derulat din 2009 până în 2012.

Experienţa practică dobândită în bucătăriile restaurantelor din Franţa, Belgia, Cipru 
și România i-a consolidat competenţele profesionale, fiind și autor / coordonator al 
stan dardelor ocupaţionale Bucătar-șef, Bucătar specialist / vegetarian / dietetician, 
Tehnolog de alimentaţie și Inspector de calitate producţie culinară, autor al Manualului 
practic al bucătarului (2007) și coautor al Manualului directorului de restaurant, respectiv 
al broșurii destinate producţiei culinare în pensiuni turistice, din Pachetul educaţional 
pentru pensiuni turistice. În 2016, la Editura IMPRIMA din București, vede lumina 
tiparului lucrarea Cartea bucătarului profesionist, semnată Gabriela Berechet, iar în 
anul 2018, autoarea lansează – la aceeași editură – Cartea cofetarului-patiser.

Master trainer la Fitness Scandinavia School, Gabriela Berechet predă încă de la 
deschiderea programului de calificare Tehnician nutriţionist modulul de Gastrotehnie  
– alimentaţie sănătoasă și savuroasă. 

GASTRONOMIE  
LA GURILE DUNĂRII

Cu dr. ing. Gabriela Berechet

Consultant gastrotehnică  
și tehnologii alimentare

Excursia noastră culinară la Gurile Dunării trece în această 
ediție și prin bucătăria bunicii mele materne, Mama Maria, 
cea care, pe când aveam vreo șase luni, m-a luat la ei, la țară, 
în satul Bălășești, din nordul județului Galați, de unde am 
revenit acasă pe la patru ani, înăltuță, cu un pachet solid de 
cunoștințe (de la cum se mulge vaca – și când, la mirosul acela 
de grajd, de la când se adună ouăle din cuibar și cum se pune 
o găină la clocit, de la bocitul morților la hrănitul bebelușilor, 
de la pus capcane pentru dihorii care mâncau puișorii, la 

mers cu căruța la câmp, unde bunicii mă lăsau să dorm 
până veneau ei să mănânce, de la mers la biserică și până la 
tămâiatul mormintelor), bagaj incomparabil cu al colegilor 
mei de generație care trăiseră doar la oraș.

La bunicii din Bălășești, terenul era lutos, deci alunecos, 
iar configurația peisajului se schimba după fiecare furtună 
de vară mai serioasă, dar și după dezgheț, apărând brazde 
adânci, râpe, pe care era imposibil să cultivi ceva. În schimb, 
flora spontană era impresionantă. 

Bucătăria bunicii materne, „Mama Maria”

Nu împlinisem încă trei ani când 
Mama Maria mi-a pregătit acest pre-
parat. Sigur că ea nu-i spunea frittata  
(de fapt, nu știu să fi avut vreo de-
numire, în afară de termenul gene- 
ric de „mâncare din ouă, cu de toate”), 
dar pentru că acum poartă un nume 

foarte cunoscut și la noi, voi repune 
rețeta în drepturile sale.

Și revin la Bălășești: bunica avea 
grijă de păsările din curte așa cum mă 
îngrijea pe mine. Inclusiv în privința 
meniului dedicat: uruială de porumb și 
semințe de floarea-soarelui și dovleac, 

verdeață tocată, iar când viitoarele 
orătănii erau puișori, le dădea brânză 
de vaci, că doar aveau vacă în bătătură... 
Ele o recompensau o carne bună, cu  
ouă gustoase și uneori cădeau și 
cloșcă – și reproduceau populația de 
păsăret. Când un dihor ori vreun uliu 
dădea năvală în curtea păsărilor, ori 
unele galinacee ieșeau din țarcul lor 
și telălăiau prin grădina de zarzavat 
din apropiere, plângea ca la mort! Iar 
acel meniu dedicat despre care vă 
povesteam era pregătit când aprindea 
focul (în soba cu plită și cuptor) să 
facă turte, plăcinte și ... această frittata. 
De fapt, o variantă personală, rurală, 
căci adevărata frittata este o mâncare 
italiană, pe bază de ou, oarecum similară 

Pentru 4 persoane:
4 ouă, ½ ardei gras roșu
½ dovlecel
2 fire de ceapă verde
300 g cartofi
50 g cașcaval
1 lingură ulei
10 g unt
un vârf de cuțit de sare
un praf de piper

Frittata sau „Să spunem NU risipei alimentare”



Nu există moldoveancă gospodină 
care să nu se priceapă la aluatul dospit! 
Adică la cel făcut cu drojdie, sau „țaică” – 
așa cum îi spunea Mama Maria.

Chiar și în anotimpurile (mai) calde, 
măcar o dată pe lună încingea bunica so-
ba din bucătărie. Aduna destul lapte de 
la văcuța Porumbița cât să facă și brânză 
proaspătă, să adune și smântâna și să ne 
sature și pe mine și bunicul de lapte.

Drojdia comprimată se aducea rar la 
magazinul sătesc, așa că o porționa și o 
păstra cum știa ea mai bine, că nu aveau 
nici frigider, nici congelator! O desfăcea 
pe o sită, cu furculița și o usca pe sobă.

Așadar, Mama Maria făcea, ca toate 
femeile din sat, celebra plăcintă cu brân-
ză de vaci, „Poale-n brâu”, rețetă pe care 

am folosit-o și mama și eu, cu precizarea 
că – trebuie să recunosc – ale soacrei 
mele erau mai gustoase (a se citi deli-
cioase și bine venite, pentru că nu mai 
petreceam eu timp în bucătărie – pen-
tru desertul duminical).

Cum procedăm:
Pregătim aluatul:

Drojdia se dizolvă cu lapte și puțină 
făină și se lasă la crescut. Când și-a du-
blat volumul, se toarnă peste făina cer-
nută și aranjată în lighean cu o adâncitu-
ră conică în mijloc. Ouăle, sarea, zahărul, 
coaja de lămâie, zahărul vanilat și laptele 
cald se amestecă și se toarnă peste maia. 
Se frământă aluatul până se adună toa-
tă făina, apoi se adaugă untul topit, pe 
marginea castronului, frământând până 
când se desprinde de mână. Se acoperă 
cu un prosop și se lasă la dospit.
Pregătim umplutura:

Brânza se desface cu furculița, se 
adaugă oul, sarea, zahărul, esența de va-
nilie și coaja de lămâie, apoi stafidele opă- 
rite cu apă clocotită. Se adaugă grișul (el 
se va hidrata datorită umidității din brân-
ză și va permite umpluturii să se lege).

Asamblare și coacere:
Pe o planșetă sau pe masa de lucru 

se presară puțină făină, se întinde alua-
tul – cu un sucitor – în foaie cu grosime 
de 0,5 cm, în formă de dreptunghi. Se 
taie foaia exact pe mijloc (în două jumă-
tăți egale), apoi transversal în alte cinci 
benzi, având grijă ca bucățile de aluat 
rezultate să aibă formă de pătrat (sau 
cât mai apropiată de aceasta).

Se dozează amestecul cu brânză și 
stafide cu o lingură, apoi capetele (vâr-
furile) pătratului se adună către centru. 
Se aranjează în tava unsă cu unt, una câ-
te una. Se lasă să mai crească 30 de mi-
nute, se încălzește cuptorul la 170 grade 
Celsius (mediu spre mic), se introduce 
tava cu plăcintuțele la cuptor și după 30 
de minute se ung cu o pensulă cu găl-
benuș amestecat cu lapte. Se mai lasă la 
copt încă 10 minute, până se colorează 
frumos, apoi se scot din cuptor.

Se servesc calde, pudrate cu zahăr 
farin.

Dr. ing. Gabriela Berechet
www.gabrielaberechetconsulting.ro
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cu omleta sau cu quiche crustless sau 
ouă scramble, îmbogățită cu ingrediente 
suplimentare, cum ar fi carne, brânzeturi 
sau legume. Cuvântul frittata este 
italian și înseamnă – într-o traducere 
aproximativă – „prăjit”.

Este un fel principal, pe care – pe 
vremuri – Mama Maria îl pregătea pentru 
prânzurile zilelor de vară. În prezent, eu 
îl fac atunci când curăț frigiderul, cel 
puțin o dată pe săptămână, și descopăr 
că au rămas ingrediente pe care nu  

le-am folosit integral la alte mâncăruri: 
o jumătate de ardei gras, o jumătate 
de dovlecel, câteva fire de ceapă verde, 
niște cașcaval, câteva ouă, cartofi etc. 
Și îl consider un preparat care poate fi 
vedeta culinară a unei cine savuroase.

Cum se procedează:
Cartofii se fierb în apă cu sare, se 

curăță de coajă, se taie cuburi.
Ardeiul gras și dovlecelul se taie 

cubulețe, de mărimea unui zar de yams 

și se sotează într-o lingură de ulei în 
tigaia încinsă.

Ouăle se bat cu sare și piper, se 
adaugă cartofii fierți, ardeiul și dovle-
celul sotat, ceapa verde tăiată mărunt. 
Se rade cașcavalul și se amestecă toată 
compoziția. 

Se pregătesc niște forme de ceramică 
sau de sticlă termorezistentă, se ung 
cu unt și se „îmbracă” într-un strat de 
pesmet alb.

Compoziția se dozează cu un luș 
(polonic), până la două treimi din înăl-
țimea vasului (pentru a avea loc să 
crească în volum).

Se încălzește cuptorul la 200 de 
grade Celsius, se introduc formele, iar 
după doar 20 de minute aveți o mi-
nunată frittata.

Se servește caldă, direct din vas 
(formă), sau răsturnată pe farfurie, cu  
o lingură de iaurt gras alături. 

„Poale-n brâu” ca la BălășeștiPentru 10 bucăți: 
400 g făină
3 ouă
100 g unt
50 g zahăr
200 ml lapte
20 g drojdie comprimată
20 g coajă rasă de lămâie
1 plic zahăr vanilat

Pentru umplutură: 
400 g  brânză proaspătă de vaci 

(grasă)
1 ou
20 g coajă rasă de lămâie
1 linguriță esență de vanilie
50 g stafide
50 g griș
1 lingură zahăr
1 vârf de cuțit de sare

Pentru decorare:
1 gălbenuș cu o lingură de lapte
zahăr farin (pudră)
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Managerul Ansamblului Artistic Pro-
fesionist „Baladele Deltei” al Primăriei 
Municipiului Tulcea, maestrul coregraf 
Ștefan Coman, a fost ales Ambasador  
al județului Tulcea – pentru Festivalul 
Național „Regina Sânzienelor”

„Născută dintr-un străvechi cult al 
soarelui, Sărbătoarea Sânzienelor este la 
fel de veche ca și istoria românilor și re-
prezintă o punte de legătură între lumea 
de azi și trecutul milenar al înaintașilor 
noștri. Sărbătoarea se aseamănă cu un 
ochi magic, prin care privim viața stră-
moșilor, așa cum a fost trăită de aceștia.

Marcată de mister și farmec, originea 
sânzienelor se pierde în negura timpu-
lui. Celebrat în toate teritoriile locuite 
de români, acest mit străvechi exercită 
și azi o mare influență asupra oamenilor.

Marile preotese ale Soarelui deschid 
cerurile și marchează începutul verii  
astronomice prin solstițiul de vară. Are 
loc o naștere, o nouă naștere, cea a 
Sfântului Ioan Botezătorul, iar preote-
sele devin zâne, zâne bune, pământe-
ne, protectoare, iubitoare și ursitoare,  
adevărate sânziene. Natura ne dez- 
miardă în toate formele fiind în culmea 
forțelor germinative, iar parfumul flo-
rilor de sânziene vrăjește fetele, trans- 
formându-le pe toate în drăgaice.

Băieții aprind focuri și-ncepe dansul 
fecioarelor înmiresmate, împodobite cu 
coronițe de flori. Energia vitală vinde-
că, purifică și regenerează, iar plante-
le și animalele învață graiul oamenilor.  
Tot universul participă la această nuntă 
sacră a zilei cu noaptea, a lunii cu soa-
rele, a bărbatului cu femeia, glorificând 
cultul fertilității.

Vă mărturisesc că nu există bucu-
rie mai mare pentru mine decât atunci 
când vorbesc cu prietenii despre obi-
ceiurile și ritualurile pe care le păstra și 
practica mama de sărbători. Credința ei 
că florile de sânziene culese dimineața, 
pe rouă, vor alunga bolile și dăunătorii și 
că îi vor proteja casa este de o frumusețe 
indescriptibilă, iar puritatea sufletească 
a mamei mele îmi întărește convingerea 
că trebuie să transmit și eu, mai departe, 
minunatele tradiții ale neamului nostru.

Îmbrăcate în costume autentice și 
purtând coronițe din flori de sânziene 
pe cap, zeci de domnișoare și doamne 
din toate colțurile țării, dar și din Ucrai-
na și Republica Moldova concurează 
pentru titlul de «Regina Sânzienelor». 
Pentru o zi, în cadrul acestui festival  
inedit care își propune să adune într-un 
buchet de sânziene tradiții și obiceiuri 
scoase din lada de zestre a poporului 
nostru, zânele bune din basmele ro- 
mânești se întrupează și devin regine  
și prințese.

Anul acesta, la a VII-a ediție a Festi-
valului Național «Regina Sânzienelor»,  
reginele și prințesele din povestea noas-
tră vor avea propriul regat, «Regatul 
Sânzienelor», un regat cultural care are 
ambasadori în toate județele României, 
dar și în alte regiuni locuite de români”.

Textul citat mai sus este prezentarea 
făcută evenimentului de către buco- 
vineanul Dumitru Parasca, cel care a  
inițiat și organizează anual Festivalul 
Național „Regina Sânzienelor”.

În cadrul întâlnirii de la sediul An-
samblului Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” al Primăriei Municipiului Tulcea, 
profesorul Ștefan Coman a vorbit des-
pre pitorescul meleagurilor tulcene și 
despre farmecul artei tradiționale. 

Ansamblul Artistic Profesionist  
„Baladele Deltei”

Maestrul Ștefan Coman,
Ambasador al Festivalului 

„Regina Sânzienelor”
În duminica de 7 februarie, 

Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” a primit – la se- 
diul său, cu mare bucurie – vi-
zita domnului Dumitru Parasca, 
inițiatorul și organizatorul Fes-
tivalului Național Concurs „Re-
gina Sânzienelor”, a cărui a VII-a 
ediție se va desfășura în Buco- 
vina, la Suceava, în zilele de  
19 și 20 iunie ale acestui an.



Discuție între holtei:
— Auzi, tu de ce nu te însori?
— Ce să zic? Le-am prezentat 

părinților mai multe fete, dar niciuna nu 
i-a plăcut mamei...

— Păi, adu și tu una care să semene – 
măcar un pic – cu ea.

— Am încercat o singură dată, dar 
tata a început imediat să înjure.

  

Dialog pe messenger:
— Deși aproape toată lumea susține 

că excesul în consumul de dulciuri e un 
obicei nesănătos, eu am în lista de prie-
teni un doctor care postează împotriva 
curentului, recomandând tuturor să mă-
nânce cât mai multe prăjituri.

— Ce doctor mai e și ăsta?
— Dr. Oetker.

  

— Draga mea, cât voi fi la muncă, 
în Spania, cum vrei să comunicăm: prin 
mail, SMS, scrisori?

— Iubitule, prefer noutăți prin 
extrasul de cont.

  

Întrebare pusă în șoaptă, la un 
priveghi:

— Îmi puteți spune și mie parola de 
wi-fi?

— Respectă decedatul!
— Scris legat și cu litere mici?

  

— Gogule, acum că știi că fosta 
iubită iese cu altul, de ce nu-l „spargi” pe 
ăla, cum te lăudai?

— Pentru că eu sunt un om calm.  
Am răbdare, aștept...

— Ce aștepți?
— Aștept să iasă cu unul mai sfrijit.

  

— Sunteți căsătorită?
Ea oftează. Judecătorul îi dictează 

grefierei:
— Scrie că nu e căsătorită.
Apoi întreabă un alt martor:
— Sunteți căsătorit?
Martorul oftează. Judecătorul dictea ză:
— „Căsătorit”.

  

Dialog între tați.
— L-am surprins azi pe fiul meu, de 

14 ani, uitându-se după fuste scurte.
— Păi, a venit primăvara... și cred că e 

oarecum normal, de acum, la vârsta lui.
— Bine, și eu cred că e normal să te 

uiți după fuste de la 14 ani, dar nu pe 
eMAG.

  

Dialog între parteneri.
Ea: – Dacă mă iubești, zi-o!
El: – Zic „o”!

  

Dialog între doi europarlamentari 
români:

— Colega, eu, spre deosebire de 
alții, recunosc: vorbesc o engleză cu un 
accent mizerabil. Uite, de exemplu, de 
câte ori ajung în Londra și cer o bere, mi 
se aduce un urs.

  

— Pe iubita mea a ajuns să o 
exaspereze optimismul meu, pe care ea 
îl consideră exagerat. Bine, de fapt, încă 
nu e iubita mea.

  

Neil Armstrong coboară din modulul 
lunar și vede pe nisipul selenar un tip 
ciudat, cu o pălăriuță neagră, cu opinci și 
chimir, care vine spre cosmonaut și zice:

— Servus, io mi-s Ion!
— De unde ești? – întreabă siderat 

Armstrong
— Apăi, din Sibiu, dară.
— Și cu ce ai venit aici?
— Cu brânză.
— Și, cu cât vinzi chilul?

  

Ce strigă o atee convinsă când are 
orgasm?

„– Ah, Darwin!” 
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Atelierul de voie bună
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