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

Pentru acest număr, am ales o imagine de acum un 
secol (aproximativ, anii 1920), în care apar Biserica „Sfântul 
Gheorghe” și imobilul Liceului de Fete. Biserica „Sf. Gheorghe” 
a fost construită între anii 1854 și 1857, fiind cunoscută 
credincioșilor tulceni și sub numele de ,,Biserica bulgărească” 
sau ,,Biserica cu ceas”, datorită orologiului situat în clopotniță 
de peste 100 de ani. Iconostasul bisericii este sculptat în 
1874 de cel mai renumit artist al vremii în Bulgaria, Anton 
Stanishev, iar icoanele din tâmpla bisericii, în număr de 100, 
sunt creații bulgărești, românești, rusești și grecești – ale celor 
mai buni pictorii ai vremii din acest spațiu ortodox multietnic 
al secolului al XIX-lea.

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 altădată, 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 de pe 
ultima pagină. Vă mulțumim anticipat! 

Grădinița nr. 13 va fi reabilitată
Aflată pe lista scurtă a clădirilor pe care municipalitatea 

tulceană este decisă să le renoveze și modernizeze, Grădinița 
cu program permanent nr. 13, situată pe Aleea Trifoiului (la 
numărul 5), a intrat deja în faza primară a reabilitării.

Mai multe detalii despre lucrări ne oferă domnul Ștefan Ilie, 
primarul municipiului Tulcea, printr-o postare – pe pagina sa 
oficială, citată în continuare.

„Grădinița este temelia sistemului de educație. Ca orice 
fundament, infrastructura învățământului preșcolar trebuie să 
fie solidă și să garanteze siguranţa și sănătatea copiilor.

Alături de colegul meu George Șinghi, am vizitat Grădinița 
nr. 13 din Aleea Trifoiului. Aceasta a intrat într-un amplu proces 
de reabilitare și extindere a clădirii.

Lucrările includ: refacerea rețelei de apă și canalizare, re-
facerea rețelei de energie electrică, izolarea termică a clădirii, 
branșarea la sistemul de alimentare cu gaz, montarea de cap-
tatoare solare, realizarea unei instalații de detecție și semnali-

zare la incendiu, amena- 
jarea completă a unui loc 
de joacă și alte amenajări 
exterioare.

Pentru construirea unui 
zid de sprijin, se impune 
și demolarea unor garaje 
extinse neautorizat în veci- 
nătatea grădiniței”. 
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Concret, datele statistice pentru pe-
rioada 2007 – 2010 arată că, în medie, 
50.000 de turiști au vizitat anual munici-
piul Tulcea, fiecare dintre aceștia petre-
când în oraș 1,61 zile pe sejur. În perioa-
da 2011 – 2018 ne-au vizitat municipiul 
aproximativ 60.000 de turiști anual, cu 
un sejur mediu de 1,71 zile pe persoa-
nă. În 2020, an marcat de pandemia de 
Covid-19, municipiul Tulcea a fost vizitat 
doar de 37.000 de turiști.

„Cifrele nu mint: aceasta este reali-
tatea. În ultimii ani, municipalitatea nu 
a investit într-o infrastructură dedicată 
turismului. Nu a cooptat nici măcar me-
diul de afaceri, pentru a realiza o strate-
gie, astfel încât să se creeze mai multe 
oferte turistice. Oamenii vin, parchează 
pe unde apucă și se duc în deltă. Intenţia 
noastră este ca Tulcea să nu rămână doar 
o poartă de tranzit. O zi în plus de ședere 
înseamnă plus valoare”, a declarat pen-
tru cotidianul „Adevărul” primarul muni-
cipiului Tulcea, domnul Ștefan Ilie.

Deși este situat la aproximativ 300 
de kilometri de București, orașul Tulcea, 
situat pe șapte coline, nu a reușit până 
acum să fie un magnet pentru turiștii 
de weekend. „Municipiului îi lipsește 
infrastructura turistică. Nu avem o sală 
de conferinţe foarte mare, care să atra-
gă genul acesta de turism. Nu există o 
digitalizare a traseelor, a obiectivelor, 
lipsesc informaţii, indicatoare”, explică 
principalele lipsuri – tot pentru „Adevă-
rul” – Ionuţ Chirică, fondatorul agenţiei 
de turism Johny Touring. Municipalitatea 
lucrează în această perioadă la diferite 
regulamente care pot stimula reabilita-
rea unor construcţii vechi, monumente 
istorice, lăsate în paragină. În jurul aces-
tora s-ar putea crea zone de promenadă 
care să fie conectate cu faleza, principa-
lul loc de plimbare al turiștilor.

Astfel, clădirile istorice care apar-
ţin cultelor (biserici și alte edificii) vor 
fi ajutate de primărie să susţină partea 

de cofinanţare în cadrul atragerii de 
fonduri europene pentru reabilitare, iar 
proprietarii de clădiri istorice vor primi 
subvenţii pentru a achita o parte din lu-
crările care vor ajuta să renască imobile-
le de patrimoniu.

„Realizăm un studiu, apoi vom im-
plementa un proiect prin care mai mul-
te străzi din Tulcea, pe care se găsesc 
clădiri de patrimoniu, să fie transforma-
te în zone de promenadă (strada Grivi-
ţei, strada 14 Noiembrie, strada Glori-
ei). Intenţionăm să punem în evidenţă 
și valorile multiculturale, în așa fel încât 
turistul, plecând de la faleză, să poată 
continua plimbarea și prin alte zone de 
promenadă”, explică primarul Ștefan Ilie.

Cum poate creşte  
potenţialul turistic tulcean

Pe lângă reabilitarea și punerea în 
valoare a clădirilor istorice, în jurul căro-
ra se vor crea zone de promenadă, mu-
nicipalitatea are în vedere implemen-
tarea unui proiect integrat pentru Satul 
Pescăresc Tradiţional, în cadrul căruia fi-
ind inclusă o bază hipică.

Tot aici se va construi și un aqua parc. 
„Va fi o zonă de relaxare și distracţie”, ne 
asigură edilul-șef Ștefan Ilie. Primarul 
tulcean mai amintește că și zona carierei 
de la marginea orașului va fi transforma-
tă într-un loc al noilor sporturi, primăria 
făcând demersuri și pentru preluarea în 

patrimoniu a pădurii de lângă acest fost 
obiectiv industrial, unde se vor putea 
amenaja piste pentru biciclete.

„Intenţionăm și realizarea unui canal 
olimpic. Împreună cu Asociaţia Ivan Pat-
zaichin am identificat zona în care acest 
canal olimpic s-ar putea amenaja (la ie-
șirea spre Murighiol). Am înaintat pro-
punerea către mai multe ministere care 
susţin proiectul. Un asemenea canal are 
nevoie de o infrastructură conexă, ple-
când de la locuri de cazare, transport 
etc.”, mai spune primarul Ștefan Ilie.

City break la Tulcea? De ce nu?
Municipiul Tulcea ar putea deveni și 

o destinaţie ideală pentru turismul de 
weekend, care să includă și excursii de o 
zi în deltă (la Letea sau la Sulina), dar și 
în alte părţi din judeţ. „Încercăm să ela-
borăm un program prin care să le ofe-
rim turiștilor, pe lângă o zi petrecută în 
oraș, și excursii opţionale: vizitarea unei 
crame, a mănăstirilor Cocoșu, Celic De-
re, Saon, vizite la Cetatea Enisala sau în 
Jurilovca. Iar cazarea se va face în Tulcea, 
desigur”, mai spune Ionuţ Chirică. Preţu-
rile la care poate ajunge un astfel de pa-
chet se situează în jurul sumei de 250 de 
euro/persoană. În acest moment, con-
form datelor statistice oficiale, munici-
piul Tulcea are 62 de structuri de primire 
turistică, concretizate în 1.182 de came-
re și 2.437 de locuri de cazare. 

3

Tulcea poate renaște ca destinație turistică

Poartă de intrare în Delta 
Dunării, municipiul Tulcea 
este – din nefericire, potri- 
vit statisticilor – doar un 
loc de tranzit pentru turişti, 
nu o destinaţie turistică în 
sine. Pe scurt, deşi ar fi un 
oraș cu mare potenţial tu- 
ristic, municipiul Tulcea nu  
este – nici pe departe – asaltat 
de vizitatori.
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Ministerul Mediului, Apelor și Pădu-
rilor a lansat pe 12 martie 2021 campa-
nia „Vinerea Verde”, o inițiativă menită să 
reducă poluarea cauzată de transportul 
cu mașinile personale în marile orașe.

Sub sloganul „STOP! Azi mașina stă 
pe loc!”, această campanie încurajea-
ză utilizarea transportului alternativ de 
către angajații din instituțiile publice, 
în scopul reducerii poluării și, implicit, a 
emisiilor de carbon.

„Vinerea Verde” își propune – drept 
rezultat – ca până la sfârșitul acestui an, 
cel puțin unul din patru angajați (buge-
tari) să vină la serviciu, în ultima zi lucră-
toare a săptămânii, pe jos, cu bicicleta 
sau folosind transportul în comun și să 

renunțe astfel, pentru o zi, la autoturis-
mul personal.

În preziua campaniei, domnul Ște-
fan Ilie, primarul municipiului Tulcea, a 
anunțat pe pagina sa oficială: „Aderăm 
la Campania «Vinerea Verde – Stop! Azi, 
mașina stă pe loc!», lansată de Ministe-
rul Mediului. În fiecare zi de vineri ne de-
plasăm la locul de muncă fără mașină!

Este o acțiune simbolică, dar încărca-
tă de civism, care își propune să impul-
sioneze mobilizarea pentru un mediu 
curat. Vă invităm pe toți să vă alăturați 
acestei campanii, pentru ca noi și orașul 
să devenim mai sănătoși.

Locuim într-un oraș în care mersul 
pe jos ar putea fi norma, nu excepția de 

la regulă. În Tulcea, majoritatea depla-
sărilor noastre cotidiene pot fi făcute  
fără a utiliza automobilul. În același 
timp, peste 70% din emisiile de dioxid 
de carbon provin din traficul rutier.

Alături de colegii mei, Nicolae Bibu, 
George Șinghi și Dragoș Simion, am 
lansat și celorlalți colegi invitația de a 
participa la acest demers. Deja, mulți 
dintre ei au răspuns afirmativ și le 
mulțumesc! Ca măsură suplimentară, 
parcarea din strada Păcii – aferentă 
Primăriei – va fi anulată.

Invitația noastră a fost adresată și 
consilierilor locali, angajaților direcțiilor 
din subordinea Primăriei și ai unităților 
de învățământ.

În fiecare zi de vineri vom participa la 
această campanie și vom propune și alte 
evenimente mai complexe, în colaborare 
cu Direcțiile și Serviciile din Primărie.

Le mulțumesc angajaților instituției 
care au răspuns invitației de a veni la lo-
cul de muncă pe jos sau cu transportul 
în comun”.

La finalul primei zile a campaniei 
„Vinerea Verde”, primarul Ștefan Ilie a 
revenit cu o nouă postare: „Alături de 
colegii mei, Nicolae Bibu, George Șinghi, 
Dragoș Simion, Bogdan Vasilescu și Ionel 
Stan, am căzut de acord să repetăm cât 
mai des această experiență.

Vom veni la Primărie pe jos sau 
folosind alte mijloace de transport, mai 
sănătoase: biciclete, trotinete, transport 
public etc.

În acest fel, vom cunoaște mai îndea-
proape problemele reale ale orașului”. 

În prima lună a anului 2021, ca urmare a implementării 
Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin 
intermediul A.J.O.F.M. Tulcea, au fost încadrate în muncă 97 de 
persoane, dintre care 57 de femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 
49 au peste 45 de ani, 8 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de 
ani, 9 au între 25 și 35 de ani, iar 31 sunt tineri sub 25 de ani  
(28 tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate 
în muncă, 45 provin din mediul urban, iar 52 de persoane sunt 
din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor 
pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe 
persoane au studii liceale (33) urmate de cele cu studii 
gimnaziale (31). Numărul celor cu studii profesionale este de 
28, iar cei cu studii primare sunt în număr de 5.

Dintre persoanele angajate în perioada menţionată, prin 
intermediul A.J.O.F.M. Tulcea, 23 de persoane au făcut parte 
din categoria persoanelor greu sau foarte greu ocupabile. 
Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se 
realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor 
înregistrate în evidenţele A.J.O.F.M.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a 
agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a 
cărei rază au domiciliul sau reședinţa beneficiază de pachete 
personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forţei de muncă, modificată și completată.

Astfel, în prima lună a anului 2021, numărul persoanelor 
care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în eviden-
ţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vede-
rea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemniza-
ţiei de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 705.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Ju-
dețene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, puteți acce-
sa: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Tulcea 

„Vinerea Verde” la Tulcea

În ianuarie 2021, A.J.O.F.M. Tulcea a ajutat 97 de persoane să-și găsească serviciu
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Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
Tulcea le comunică persoanelor interesate că firma spaniolă 
SUREXPORT COMPANIA AGRARIA S.L., din localitatea Almonte 
(regiunea Huelva), oferă – prin intermediul reţelei EURES 
România – 900 de locuri de muncă în agricultură, la recoltarea 
fructelor (căpșune, zmeură, mure și afine).

Program de muncă: Se lucrează șase ore și jumătate pe zi 
(cu pauză de masă de o jumătate de oră), în conformitate cu 
acordul colectiv de muncă din provincia Huelva.

Cerințe: 600 de femei și 150 de cupluri; vârsta cuprinsă în-
tre 18 și 50 de ani; experiență în agricultură; persoane capabi-
le să recolteze căpșune, afine, zmeură și mure, la temperaturi 
ridicate (pentru o lună de primăvară), în sere.

Limbă străină: Nu se solicită.
Salariu: Plata salariului se face exclusiv pe card. Salariul brut 

este de 44,99 euro/zi (valoare corespunzătoare unui salariu net 
de 41,29 euro/zi, prin scăderea sumelor corespunzătoare asi-
gurărilor de sănătate și a celorlate taxe, inclusiv T.V.A.). La sfâr-
șitul campaniei, firma mai plătește un bonus de 0,80 euro cenți 
pe zi pentru persoanele care au mai lucrat în această companie 
și un bonus de 0,70 euro cenţi pe zi pentru nou-veniţii în firmă. 
Orele suplimentare se plătesc cu 7,47 euro/oră (brut).

Beneficii și alte condiții: Cazarea este oferită gratuit de 
companie, dar se plătesc utilitățile (electricitate, apă, gunoi 
și butelie) cu 1,73 euro/zi. Călătoria în Spania este plătită de 
companie, dar în caz de nerespectare a duratei de minimum 
două luni de contract, se va reține din ultimul salariu al mun- 
citorului. Întoarcerea în România este plătită de muncitor.

Durată contract: Angajare cu contract temporar de 3 luni, 
6 luni sau 9 luni, cu perioadă de probă de 15 zile. Contractul 
de muncă poate începe – cel mai devreme – la 1 aprilie 2021.

Mod de aplicare: Persoanele cu domiciliul în județul Tul-
cea, care corespund cerințelor posturilor oferite, trebuie să se 
adreseze consilierului EURES, doamna Diaconu Elena Eleono-
ra, din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Tulcea, compartiment EURES (informații și la telefon 
0240 512 298), pentru a fi înregistrate în baza de date pentru 
munca în străinătate. Înscrierea în baza de date pentru munca 
în străinatate se realizează pe baza următoarelor documente: 
consimțământ tip, copie a actului de identitate, CV, NIE (nu-
mărul de securitate socială din Spania – acolo unde este ca-
zul). Persoanele selectate vor fi contactate de către angajator.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este  
15 aprilie 2021. 

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea 
cea mai mare (40,28%) din totalul șomerilor 
înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M. Tulcea, 
urmați de cei cu studii liceale (24,75%), iar 
15,79% au studii primare. Șomerii cu nivel 
de studii medii – submedii reprezintă 96,44% 
din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu 
studii superioare sunt 3,56%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de 
ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezin-
tă astfel: 602 persoane foarte greu ocupabile, 
553 greu ocupabile, 1022 mediu ocupabile, 
iar 457 sunt persoane ușor ocupabile. Încadra-
rea într-o categorie de ocupabilitate se reali- 
zează ca urmare a activităţii de profilare a per-
soanelor înregistrate în evidenţele A.J.O.F.M. 
Informaţii detaliate despre structura șoma-
jului la nivelul judeţului Tulcea sunt afișate  
pe pagina de internet a A.J.O.F.M. Tulcea la 
adresa https://www.anofm.ro/details.html?-
categ=1&subcateg=6&agentie=Tulcea 

900 de locuri de muncă la recoltare de fructe în Spania

3,18% – rata şomajului înregistrat în Tulcea  
în luna ianuarie a anului 2021

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii

Total 2634

sub 25 de ani 349

între 25 și 29 de ani 176

între 30 și 39 de ani 438

între 40 și 49 de ani 730

între 50 și 55 de ani 549

peste 55 de ani 392

Conform celor mai recente date 
oficiale, la sfârșitul lunii ianuarie 2021, 
în evidențele Agenției Județene pen-
tru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea 
erau înregistrați 2634 de șomeri (din 
care 1249 femei), rata șomajului fiind 
de 3,18%.

Comparativ cu luna precedentă, 
când rata șomajului a fost de 3,04%, 
în ianuarie 2021, acest indicator a în-
registrat o creștere cu 0,14 pp.

Din totalul de 2634 persoane înre-
gistrate în evidențele A.J.O.F.M. Tulcea, 
996 erau beneficiari de indemnizaţie 
de șomaj, iar 1638 erau șomeri nein-
demnizați. În ceea ce privește mediul 
de rezidență, 1871 șomeri provin din 
mediul rural, iar 763 sunt din mediul 
urban.

Structura șomajului pe grupe de 
vârste se prezintă sugestiv astfel:



Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” și-a asumat o misiune 
specifică printre instituțiile de același fel 
din țară, specificitate dată de situația cu 
totul particulară a județului Tulcea, în 
special, și a Dobrogei, în general.

„Mă refer, desigur, la realitatea – nu în- 
totdeauna cunoscută – a bogatei diversi- 
tăți românești (alături de dobrogenii 
vechi, dicienii, locuitori din aproape toa-
te zonele țării s-au așezat aici după alipi-
rea Dobrogei la România, după al doilea  
Război Balcanic și după Primul Război 
Mondial, cu specificul lor cultural și spiri-
tual) și etnice (14 minorități naționale!), 
acestea din urmă trăind în armonie socia-
lă și culturală cu românii încă din timpuri-
le vechi ale Imperiului Otoman. De aceea, 
consider – alături de mulți alți concetă- 
țeni – că armonia multiculturalității do-
brogene se poate constitui într-un exem-
plu european de «bună practică» pentru 
un eventual «Oscar» al spiritului «europo-
lisian» aici, la gurile Dunării, de unde a în-
ceput, odinioară, Europa, în înaintarea ei 
fluvială spre occidentul continental.

Încă din anul 1998, am introdus în 
structura organizatorică a evenimentelor 
noastre și spectacolul «Lecție de folclor 
pentru copii și elevi», ideea fiind preluată 
și de alte instituții de specialitate din țară.

Această specificitate a determinat 
un repertoriu bogat și diversificat al an-
samblului nostru încă de la înființarea sa, 
astfel încât, pe lângă jocurile românești 
dobrogene, el conține, astăzi, și peste do-
uăzeci de tablouri muzical-coregrafice 

din toate zonele țării, precum și jocuri ale 
unor minorități naționale (turcă, a ru-
șilor-lipoveni, bulgărească, rromă și ale 
minorității culturale aromâne). Desigur 
că, pe lângă repertoriu, ansamblul a reu-
șit să-și diversifice adecvat și garderoba, 
costumelor populare din Dobrogea – nu 
mai puțin de patru variante de costume – 
alăturându-li-se și cele din Sibiu, Oaș, Bis-
trița-Năsăud, Banat, Oltenia și Moldova, 
precum și cele ale minorităților pomenite 
anterior”, a declarat prof. Ștefan Coman, 
manager al Ansamblului Artistic Profesi-
onist „Baladele Deltei” al Primăriei Muni-
cipiului Tulcea.

„Spectacolul folcloric multietnic” 
pe care ansamblul urma să îl susțină,  
reprogramat în datele de 31 martie și  

1 aprilie, în sala de spectacole a Tea- 
trului „Jean Bart” din Municipiul Tul-
cea, este un bun exemplu al preocupă- 
rilor constante ale ansamblului, în sen-
sul celor la care s-a făcut referire.

Programul spectacolului este 
grăitor. Soliștii vocali Georgeta Nichifor, 
Laura Feraru, Laura Mocăniță și Costel 
Atanasof ar fi interpretat cântece din 
patrimoniul cultural al minorităților din 
Dobrogea, iar dansatorii ar fi prezentat 
publicului suite de jocuri populare 
turcești, rusești, rrome, aromâne și, în 
premieră, bulgărești.

Din păcate, și aceste reprezentații au 
fost contramandate. 

Ansamblul Artistic Profesionist  
„Baladele Deltei”
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Biblioteca Județeană „Panait Cerna” 
Tulcea a anunțat – pe site-ul său oficial 
și pe pagina de socializare – câștigătorii 
concursului de eseuri  „Te iubesc, mamă!”.

Premianții au fost contactați tele-
fonic chiar în ziua de 8 martie, iar cei  
care nu au obținut un loc în clasament 
vor primi diplome de participare. Toți 
participanții sunt așteptați la sediul in-
stituției, la Centrul pentru copii și tine-
ret, etajul II, pentru a-și ridica premiul 
sau diploma.

Câștigătorii:
 Categoria de vârstă 8 – 10 ani

Premiul I – Diba Alessia Melania,  
clasa a III-a, Școala Gimnazială Jurilovca;

Premiul II – Iordache Alexia Teodora, 
clasa a IV-a, Școala Gimnazială „I.L.  
Caragiale” Tulcea;

Premiul III – Barbu Feghiu Robert 
Niki, clasa a IV-a, Școala Gimnazială  
Turda;

Mențiune – Lazăr Diana, clasa a IV-a, 
Școala Gimnazială Turda.

 Categoria de vârstă 11 – 14 ani
Premiul I – Ene Denis Daniel, clasa  

a VI-a, Școala nr. 12 Tulcea;
Premiul I – Iftode Petcu Casian,  

clasa a VIII-a, Școala „Mircea cel Bătrân” 
Babadag;

Premiul II – Radu Dana, clasa a VII-a, 
Școala Greci;

Premiul II – Vâlcu Andreea Gabriela,  
clasa a VII-a, Școala Gimnazială „I.L.  
Caragiale” Tulcea;

Premiul III – Casapu Steluța, clasa  
a VII-a, Școala Gimnazială „I.L. Caragiale” 
Tulcea;

Premiul III – Diba Irina, clasa a VI-a, 
Școala Gimnazială Jurilovca;

Mențiuni
–  Șerban Carmen Ionela, clasa a VI-a, 

Școala Gimnazială „I.L.Caragiale” Tulcea;
–  Birău Emil Florentin, clasa a VII-a, 

Școala Hamcearca;
–  Toader Ana – Maria, clasa a VII-a, Școa-

la Gimnazială Jijila.
Felicitări tuturor copiilor care au parti- 

cipat la concurs! Și gânduri bune – de 
sănătate, fericire și noroc – mămicilor 
și bunicilor cărora le-au fost dedicate 
eseurile. 

„Baladele Deltei”: Spectacol folcloric multietnic

Premianții concursului „Te iubesc, mamă!”
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În jurul orei 11 a zilei de 29 mar-
tie 2021, salvatorii Stației de Pompieri 
Babadag au fost solicitați să intervină 
pentru limitarea efectelor unui incendiu 
izbucnit la o locuință din localitatea Sla-
va Cercheză. Un ofițer și opt subofițeri 
s-au deplasat – pentru acest caz – cu 
două autospeciale de stingere cu apă și 
spumă și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se 
manifesta cu ardere mocnită și degajare 
mare de fum în interiorul casei. Pentru 
izolarea și lichidarea incendiului, dar și 
pentru îndepărtarea efectelor negative, 
pompierii au acționat aproximativ o oră 
și jumătate.

Focul a afectat două camere, fiind 
salvate restul locuinței și anexele gos-
podărești aflate în imediata apropiere.  
Cauza probabilă a izbucnirii incendiului 
a fost generată de un scurtcircuit elec-
tric. Din fericire, nu au fost victime sau 
persoane rănite.

Pentru evitarea unor astfel de eveni-
mente, pompierii tulceni le reamintesc 
cetățenilor principalele măsuri de pre-
venire a incendiilor de natură electrică:

 efectuaţi verificarea periodică a in-
stalaţiei electrice, cu personal autorizat;

 verificați periodic cordoanele de 
legătură ale aparatelor electrice și înlo-
cuiţi-le atunci când sunt uzate;

 instalaţi și utilizaţi aparatura elec-
trocasnică respectând indicaţiile produ-
cătorului din prospectul produsului;

 amplasaţi și utilizaţi aparatele elec-
trice departe de mediile umede; unele 
accidente de natură electrică se produc 
din cauza folosirii curentului electric în 
apropierea sau la contactul cu apa;

 nu folosiţi instalaţii electrice im-
provizate;

 nu folosiţi prize sau întrerupătoare 
slăbite;

 nu suprasolicitaţi o priză, deoa- 
rece unele incendii se produc din cauza 
solicitării excesive a unei surse de 
curent. 

Edilul-șef tulcean a dedicat acestui 
proiect de punere în valoare a municipiu-
lui o postare pe pagina sa oficială, ofe- 
rind și informații suplimentare detaliate.

„Am avut astăzi, la București, o întâl-
nire cu Ernest Oberlander – Târnoveanu, 
directorul general al Muzeului Naţional 
de Istorie a României. Fost muzeograf al 
Muzeului Deltei Dunării din Tulcea (ac-
tualul Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 
«Gavrilă Simion» Tulcea) între anii 1975 
și 1980, domnul Ernest Oberlander – Târ-
noveanu a rămas atașat de orașul nostru.

A fost o a doua întâlnire cu reputatul 
muzeograf, în cadrul căreia am discutat 
subiectul unui proiect de reabilitare ur-
bană cu tematică istorică pentru Tulcea: 
14 noiembrie 1878 – Ziua Unirii Dobro-
gei cu România, dată la care Tulcea era 
capitala Dobrogei.

Proiectul, care se va bucura de  
prestigiosul parteneriat al domnului 
Ober-lander – Târnoveanu, presupune 
reabili-tarea și punerea în valoare a 
întregului patrimoniu istoric legat de 
această dată istorică:

 Reabilitarea și punerea în valoare 
a panoramei de pe Dealul Monumen-
tului, inclusiv a grădinii acestuia și 
transformarea acestei zone într-un loc 
de promenadă;

 Reabilitarea străzilor 14 Noiembrie 
și Gloriei, a trotuarelor din marmură  
și a imobilelor de patrimoniu: Liceul 
«Spiru Haret», clădirea garnizoanei oto- 
mane – ulterior, sediul primei Primă- 
rii a Tulcei, Geamia, celelalte clădiri care 
datează de la acea vreme;

 Reabilitarea iluminatului public și 
a mobilierului urban;

 Realizarea unui muzeu virtual care 
să amintească principalele evenimente 
ale epocii.” 

Turismul istoric poate pune Tulcea în 
valoare, prin specializare inteligentă

Pompierii tulceni recomandă atenție la incendiile cu cauze electrice

Din punct de vedere teh-
nico-administrativ, proiectul 
poartă denumirea ,,Punerea în 
valoare a municipiului Tulcea 
prin turism istoric, folosind 
specializarea inteligentă” și  
– după cum a anunțat dom-
nul Ștefan Ilie, primarul mu-
nicipiului – lucrarea este în  
faza pregătirii studiilor de 
specialitate pentru obținerea 
finanțărilor europene.



Purtând, inițial, numele „Csobanc”, actuala navă „Republica” 
a fost construită în anul 1903 la Șantierul naval din Linz, 
Austria, pentru Societatea de navigație comercială M.F.T.R. În 
vara anului 1916, nava a fost adaptată misiunilor de război în 
Șantierul din Altofen, fiind armată cu tunuri, mitraliere și 30 
de mine, vasul funcționând în timpul Primului Război Mondial 
ca navă de patrulare. La 20 septembrie 1916, ambarcațiunea 
acționa în amonte de Orșova (pe Dunăre, la kilometrul 955), 
iar în cursul lunilor următoare, a participat la ranfluarea unor 
nave scufundate în zonă.

În 1917, nava a fost dezarmată și returnată navigației civile, 
iar în anul următor a fost sechestrată în zona Dunării de Jos și 
considerată captură de război.

La sfârșitul Primului Război Mondial, în perioada de scurtă 
existență a Republicii Sfaturilor din Ungaria, a primit numele 
de Munka, fiind apoi preluată de statul român, în contul unor 
despăgubiri de război datorate de Austro-Ungaria, denumirea 
schimbându-i-se succesiv în Arad (1919 – 1930), Căpitan-co-
mandor Păun (1930 – 1944) și, în cele din urmă, Republica (din 
1947 până în prezent).

La bordul navei Republica au urcat, de-a lungul vremii, per-
sonalități de prim rang, cum au fost generalul Von Macken-
sen, comandantul frontului austro-ungar din timpul Primului 
Război Mondial, amiralul Wulf, comandantul Donau Flotile a 
Marinei Austro-Ungare, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nikita Ser-
gheevici Hrușciov, amiralul sovietic Gorșcov, fondatorul flotei 
de război moderne a U.R.S.S. și comandantul flotei sovietice.

În anul 2003, după ce a fost modernizată la nivelul supra- 
structurii, nava Republica a fost cedată Consiliului Local Tulcea. 
După preluare, nava a fost andocată în docurile Șantierului 
Naval Aker din Tulcea, unde a fost supusă unui vast proces de 
reabilitare tehnică și lucrări de întreținere. Mecanismele origi-
nale au fost păstrate și conservate, în special mașina cu aburi 
cu dublă expansiune. Modificări au fost aduse doar căldărilor, 
al căror sistem, inițial pe bază de cărbune, a fost modificat, în-
locuindu-se arzătoarele cu unele de păcură sau motorină.

Datorită faptului că multe dintre elementele constructive 
sunt originale (sistemul mecanic de acționare a zbaturilor, 
vinciul de ancoră, corpul navei fabricat dintr-un oțel de calitate 
deosebită), nava Republica se constituie într-un valoros bun 
cultural de importanță tehnică, aparținând patrimoniului 

istoric naval. Această calitate a fost recunoscută oficial în anul 
2008, prin clasarea navei în patrimoniul cultural național la 
categoria „Tezaur”.

Ulterior, o parte a navei a fost închiriată de autorităţile 
locale și trans formată în restaurant, însă agentul economic a 
renunţat la contractul cu Primăria municipiului.

De-a lungul timpului, autoritatea locală și o asociaţie și-au 
anunţat intenţia de a pune în valoare nava acostată pe faleza 
Dunării, însă până acum intenţiile nu s-au concretizat.

Anul trecut, Consiliul Județean Tulcea a început lucrările 
de reabilitare a falezei municipiului, ultima parte a proiectului 
fiind reamenajarea urba nistică a zonei.

De aceea, nava „tezaur” Republica a fost mutată, pe 17 mar-
tie 2021, de pe malul Dunării, într-o zonă din șantierul naval, 
unde va rămâne în timpul lucrărilor de reabilitare a falezei din 
municipiul Tulcea. La finalul lucrărilor, nava va reveni – cel mai 
probabil – pe faleza Dunării, primarul Ștefan Ilie anunțând că a 
început discuţiile cu reprezentanţii Consiliului Judeţean pen-
tru ca nava de patrimoniu să fie redată publicului.

„Luăm în calcul și ideea Consiliului Judeţean, care a organi-
zat deja un concurs de soluţii pentru reamenajarea urbanisti-
că a falezei, iar în soluţia declarată câștigătoare nava este pro-
pusă să fie suspendată pe faleză. Vrem să facem acest lucru cu 
accesul vizitatorilor și să poată fi o navă-muzeu, inclusă într-un 
circuit turistic care să cuprindă cafenea, spaţii de expoziţie și 
poate chiar săli de conferinţe”, a declarat domnul Ștefan Ilie, 
primarul municipiului Tulcea.

Edilul-șef tulcean intenţionează includerea navei într-un  
program de reabilitare, urmând a fi lansat anul acesta un concurs 
oficial de soluţii, destinat persoanelor autorizate în domeniu.

„În perioada următoare vom încerca să includem nava  
într-un program de reabilitare și vom lansa oficial, în acest an, 
un concurs de soluţii. Poate deveni cafenea cu bibliotecă și 
cu spaţii de vizitare, de exemplu. Știm din surse autorizate că, 
atât timp cât stă în apă, se degradează continuu. În prezent, 
cetăţenii pot propune soluţii pe pagina noastră de socializare. 
Vom introduce în buget o sumă pentru un concurs de soluţii 
și vom aștepta ca oamenii autorizaţi în domeniu să facă 
propuneri. Va fi o dublă consultare, care va cuprinde ceea ce 
își doresc cetăţenii și ceea ce pot pune în practică specialiștii”, 
a precizat primarul Ștefan Ilie. 
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Nava Republica va fi redată publicului

Nava fluvială Republica 
este considerată una dintre 
ultimele mărturii ale siste- 
mului de navigare cu motor 
cu aburi și singura navă de 
război cu zbaturi din lume.



Conform Evangheliei după Luca, Ga-
vriil, Arhanghelul bunelor vestiri, i s-a 
arătat Fecioarei Maria și i-a spus: „Bucu-
ră-te ceea ce ești plină de har, Domnul 
este cu tine. Binecuvântată ești tu între 
femei” (Luca I, 28). Văzând-o îngrijorată 
pe Maria, deoarece aceasta nu era că-
sătorită, Gavriil a adăugat: „Nu te teme, 
Marie, căci ai aflat har de la Dumnezeu. 
Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și 
vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi 
mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema” 
(Luca I, 30-32). Atunci, Fecioara Maria, 
cu smerenie, a plecat capul și a zis: „Iată 
roaba Domnului, fie mie după cuvântul 
tău” (Luca I, 38). Este momentul în care 
Duhul Sfânt S-a pogorât asupra Fecioa-
rei și S-a întrupat Mântuitorul Hristos.

În Biserica Răsăriteană, data de 25 
martie a fost consfințită încă din pri-
ma jumătate a secolului al V-lea, după 

generalizarea datei prăznuirii Nașterii 
Domnului pe 25 decembrie. În Apus, 
sărbătoarea a fost introdusă în secolul al 
VII-lea, de către papa Leon al II-lea. Iniți-
al, Buna Vestire era o sărbătoare locală, 
a așteptării Nașterii Domnului, fiind săr-
bătorită la date diverse (în unele locuri 
– pe 8 decembrie, în altele – pe 5 ianua-
rie), până în secolul al XI-lea, când a fost 
stabilită data de 25 martie.

Deoarece praznicul Bunei Vestiri este 
întotdeauna în Postul Mare, Biserica Or-
todoxă a rânduit dezlegare la pește pen-
tru această zi de sărbătoare religioasă.

Ca de fiecare dată, și pe 25 martie 
2021, cu prilejul hramului Bisericii „Bu-
na Vestire“, paraclis episcopal tulcean, 
P.S. Visarion, episcopul Tulcii, a săvârșit 
Sfânta Liturghie arhierească, anul aces-
ta fiindu-i alături Înaltpreasfințitul Părin-
te Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, 

și Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie,  
Arhiepiscopul Tomisului.

Slujirea în sobor a ierarhilor de la Du-
năre și Mare a fost prilejuită de intrarea 
în cel de-al paisprezecelea an de când 
Preasfințitului Părinte Visarion se află în 
demnitatea de prim episcop al reînfiin-
țatei Eparhii a Tulcii de către Preaferici-
tul Părinte Patriarh Daniel (întronizarea 
a avut loc pe 25 martie 2008)

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepis- 
cop Casian a rostit cuvântul de învăță-
tură, în care a vorbit despre speranța și 
bucuria care trebuie să nu ne părăseas-
că în pandemie, pentru biruirea tuturor 
suferințelor. În continuare, ierarhul Du-
nării de Jos a citit mesajul de felicitare 
al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, 
adresat Preasfințitului Părinte Visarion, 
cu ocazia acestei sărbători eparhiale și 
personale. 
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Numită – în spațiul balca- 
nic ortodox – și Blagoveștenie, 
Buna Vestire este prima săr-
bătoare a Maicii Domnului 
atestată documentar și mar-
chează momentul în care Sfân-
tul Arhanghel Gavriil îi aduce 
Fecioarei Maria vestea că îl va 
naște pe Fiul lui Dumnezeu, 
Mântuitorul lumii.

Pe 5 martie 2021, primarul munici-
piului Tulcea, domnul Ștefan Ilie, a pri-
mit vizita ministrului Mediului, domnul 
Tánczos Barna. Cei doi oficiali au iden-
tificat modalitățile prin care Ministerul 
Mediului poate facilita implementarea 
proiectelor de dezvoltare pe care edilii 
locali intenționează să le deruleze pe ra-
za municipiului Tulcea.

Despre vizita ministrului Mediului, 
domnul Tánczos Barna, edilul-șef tul-
cean, a scris pe pagina sa oficială.

„Punerea în practică a proiectelor 
despre care am discutat ține doar de 
noi, însă trecerea de la idee la proiect es-
te cel mai delicat moment.

Deschiderea arătată de ministrul 
Tánczos Barna validează inițiativele 
noastre și ne încurajează să mergem 
mai departe, în următoarele direcții:

  Lacul Zaghen – gestionarea adec- 
vată a obiectivului (aflat în adminis-
trarea A.R.B.D.D.);

  Cariera Bididia – închiderea peri-
metrului minier și transformarea în 
spațiu de agrement;

  Pădurea Bididia – preluarea în pa-
trimoniul orașului și transformarea 
în parc de agrement;

  Canalul Olimpic de Canotaj pro-
pus de Ivan Patzaichin – posibilita-
tea realizării în vecinătatea polde-
rului Zaghen;

  Baza Ecvestră și Polisportivă – in-
tegrarea în ansamblul sportiv și de 
agrement propus prin elementele 
mai sus menționate”. 

Buna Vestire: dublă sărbătoare în Episcopia Tulcii

Domnul Tanczos Barna, ministrul Mediului, în vizită oficială la Tulcea



În cursul zilei de 28 martie 2021, polițiștii din cadrul Ser-
viciului de Investigare a Criminalității Economice Tulcea au 
acționat pe raza județului, în vederea prevenirii și combaterii 
infracțiunilor privind mărcile și indicațiile geografice, pentru 
verificarea respectării regulilor generale de comerț, combate-
rea ilegalităților economice, precum și pentru verificarea mo-
dului de respectare a măsurilor dispuse prin instituirea stării 
de alertă pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

În acest sens, polițiștii tulceni au verificat 11 agenți 
economici, aplicând un număr de 7 sancțiuni contravenționale 
în valoare totală de 10.500 lei, pentru neemiterea de bonuri 

fiscale pentru toate sumele de bani încasate din vânzări, 
fiind confiscată și suma totală de 689 de lei – numerar fără 
justificare fiscalizată.

Polițiștii de investigare a criminalității economice au be-
neficiat – pentru această operațiune – de sprijinul Serviciului 
pentru Acțiuni Speciale Tulcea și al Biroului de Ordine Publică.

Oamenii legii tulceni îi asigură pe cetățenii din municipiu 
și din județ că asemenea acțiuni vor continua și în perioada 
următoare, în vederea prevenirii infracțiunilor și contravențiilor 
de natură economico-financiară, dar și pentru combaterea și 
prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. 
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În prima parte a lunii martie, muni-
cipalitatea tulceană a primit o cerere de 
la Cercetașii României – Centrul Lotus Tul-
cea, prin care aceștia solicitau atribuirea 
unui amplasament pentru plantarea a 
aproximativ 10 pomi în cadrul acțiunii 
„Luna Pădurii” (desfășurată în perioada 
15 martie – 15 aprilie).

Această inițiativă i-a încântat pe edili, 
așa încât au căutat o modalitate prin  
care Primăria Tulcea să își aducă parti- 
cipația cuvenită. Astfel, s-a solicitat și  
s-a obținut sprijinul Direcției Silvice  
Tulcea, care s-a oferit să doneze munici-
palității material săditor pomicol.

Tot prin implicare civică, situația pre-
cară a Lacului Zaghen a ajuns să fie re-
flectată în presa națională, fiind semna-
lată de medicul veterinar Antal Boncoi, 
în urma unei documentări făcute pe 
cont propriu. Sensibilizată de situație, 
Primăria municipiului Tulcea și-a arătat 
disponibilitatea de a sprijini acțiunile de 
ecologizare din polderul Zaghen, găsind 
la A.R.B.D.D. (Administrația Rezervației 
Biosferei Delta Dunării) deschiderea care 
să faciliteze această colaborare, concreti-
zată imediat într-un prim demers: la soli-

citarea A.R.B.D.D., a fost trimisă o echipă 
a Direcției Servicii Publice pentru a co-
lecta deșeurile din zonă.

De aici mai departe, soluția părea 
simplă și depindea doar de voluntaria-
tul unor oameni inimoși: realizarea unei 
perdele de vegetație între zona antro-
pică și cea naturală, prin plantarea a cel 
puțin 100 de puieți din specia salcie, 
perdea care va funcționa ca o barieră 
naturală de protecție.

Operațiunea de plantare s-a desfășu-
rat pe 26 martie 2021 (nu întâmplător, 
într-o „Vinere verde”), printr-o acțiune 
de voluntariat, cu participarea instituți-
ilor amintite anterior (A.R.B.D.D., Direcția 
Silvică Tulcea, Primăria municipiului Tul-
cea) și, bineînțeles, a Centrului Lotus Tul-
cea – Cercetașii României.

La finalul acțiunii de plantare, dom-
nul Ștefan Ilie, primarul municipiului 
Tulcea, le-a mulțumim tuturor celor 
implicați în reușita acestei operațiuni 
eco-civice.

„Astăzi am învățat că, împreună, pu-
tem face lucruri minunate pentru Tulcea. 
A fost un test, știm că data viitoare vom 
fi în stare să plantăm nu 100, ci 1000 de 
arbori. Ne revedem la toamnă, când vom 
continua campaniile de plantare la Za-
ghen și în alte zone ale orașului.

Tulcea are nevoie de mai multe spa-
ții verzi, de o rețea de perdele forestiere 
și liziere pentru îmbunătățirea calității 
aerului și a aspectului urban, reducerea 
prafului și a zgomotului.

Direcția Silvică Tulcea și-a arătat to-
tala deschidere pentru astfel de proiec-
te și am început deja identificarea unor 
zone, astfel încât în sezonul plantărilor 
de toamnă să putem reîncepe treaba.

Vă mulțumesc tuturor: A.R.B.D.D.,  
Direcția Silvică Tulcea, Cercetașii Româ-
niei – Centrul Lotus Tulcea, Oana Plaxien- 
cu, Antal Boncoi, Costel Petcu, Ion Mun-
teanu, Gabriela Zuca, Andreea Dore,  
Ștefania Andrada și nenumăraților volun- 
tari care au ales să rămână anonimi”. 

Acțiune de amploare a Poliției Economice Tulcea

100 de puieți de salcie – plantați la Zaghen
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În primele două luni ale anului 2021, ca urmare a imple-
mentării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, 
prin intermediul A.J.O.F.M. Tulcea, au fost încadrate în muncă 
297 de persoane, dintre care 185 de femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 
156 au peste 45 de ani, 27 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de 
ani, 30 au între 25 și 35 de ani, iar 84 sunt tineri sub 25 de ani 
(63 de tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în 
muncă, 141 provin din mediul urban, iar 156 de persoane sunt 
din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoane-
lor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe 
persoane au studii liceale (108), urmate de cele cu studii gim-
naziale (70). Numărul celor cu studii profesionale este de 82, 
iar cei cu studii primare sunt în număr de 25.

Dintre persoanele angajate în perioada menţionată, prin 
intermediul A.J.O.F.M. Tulcea, 77 de persoane au făcut parte 
din categoria persoanelor greu sau foarte greu ocupabile. 
Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se 
realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor 
înregistrate în evidenţele A.J.O.F.M.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în 
căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a 
agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a 
cărei rază au domiciliul sau reședinţa beneficiază de pachete 
personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr. 76/2002 
privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forţei de muncă, modificată și completată.

Astfel, în primele două luni ale anului 2021, numărul 
persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înre-
gistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc 
de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind 
acordarea indemnizaţiei de șomaj sau cuprinderea în măsuri 
active, a fost de 825.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției 
Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, puteți 
accesa: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Tulcea 

Intitulat cu o sintagmă bilingvă, în la-
tină (Aegyssus fiind vechiul nume al ur-
bei tulcene) și engleză („Equestrian and 
Leisure” traducându-se prin „echitație și 
agrement”), proiectul elaborat minuțios 
de dr. Ștefan Răileanu a ajuns, în sfârșit, 
după mulți ani, în atenția actualilor edili 
din Primăria Tulcea.

„Proiectul se bazează pe un con-
cept propriu, elaborat împreună cu o 
firmă de arhitectură. De șase ani în-
cerc să îl pun în practică: a fost pre-
zentat de trei ori în ședințe de Con-
siliu Local și singurul lucru obținut a 
fost un acord de principiu pentru fo-
losirea terenului. Proiectul răspunde 
cerințelor Federației Ecvestre Interna- 

ționale și înglobează și alte sporturi: te-
nis, ciclism, fotbal, șah, atletism”, a decla-
rat Ștefan Răileanu, autorul proiectului.

Despre „Aegyssus – Equestrian and 
Leisure” a scris și domnul Ștefan Ilie,  
primarul municipiului Tulcea, pe pagina 
sa oficială.

„În cadrul unei întâlniri cu asocia- 
țiile sportive, am avut ocazia să aflu 
despre acest minunat proiect, pe care 
dr. Ștefan Răileanu îl ține în sertar de 
șapte ani. Astfel de propuneri nu pot 
fi neglijate! Oamenii dedicați și ideile  
lor sunt cea mai importantă resursă pe 
care o avem.

Pe lângă practicarea sportului la ni-
vel profesionist sau amator, organizarea 

unor competiții și diversitatea mare de 
activități pot face din orașul nostru o 
atracție turistică cu beneficii pentru toți 
locuitorii.

O mini deltă îngrijită, un Sat Pescă-
resc mai atractiv și Aqua Park-ul aflat 
deja în execuție pot reprezenta nucleul 
în jurul căruia să demarăm un proiect 
de amploare.

Centrul Ecvestru proiectat de Ștefan 
Răileanu, un centru polisportiv, Cana-
lul Olimpic de canotaj propus de Ivan 
Patzaichin, un proiect pentru carieră și 
zona Pădurii Bididia, toate acestea pot 
deveni realitate, prin obținerea unor fi-
nanțări pe bază de proiecte, pentru care 
vom munci alături de beneficiari”. 

Proiectul „Aegyssus – Equestrian and Leisure”

297 de persoane şi-au găsit serviciu,  
în 2021, cu sprijinul A.J.O.F.M. Tulcea
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În luna martie a acestui an, Institutul 
de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simi-
on” Tulcea îi invită pe iubitorii de artă la 
Casa Avramide (strada Progresului nr. 
32), pentru a contempla opera „Sirena”, 
a artistului Ștefan Găvenea (născut la 
Tulcea, în anul 1944), lucrare aparținând 
colecției de artă decorativă.

Organizatorii expoziției prezintă și câ-
teva informații despre Ștefan Găvenea.

Studii: I.P. București, 1967 – 1970. 
I.A.P. „Nicolae Grigorescu” București, 
1977 – 1980.

Profesor: Dinu Șerban. 
Din 1970 – Membru U.A.P. Tulcea.
1975 – 1990 Președinte al Filialei 

U.A.P. Tulcea.
1994 – 1997 Vicepreședinte al U.A.P. 

România.
Între 1973 și 1988, activează în Tul-

cea, la Muzeul Delta Dunării, ca șef al 
secției Artă. În această calitate, pune ba-
zele primului depozit de conservare a 
plăcilor de gravură și determină organi-
zarea, în 1978, a Salonului național anu-
al de gravură la Tulcea, care se continuă.

Expoziții personale:
1978 Tulcea; 1980 Vaslui; 1984 Con-

stanța; 1982, 1991, 1993 Mannheim; 

1993 Stuttgart; 1986, 1989, 1993, 1995 
Aalborg; 1989 Botoșani; 1990 București; 
1996 Geneva.

Expoziții de grup: 1972, 1976, 1995 
Tulcea; 1976, 1988, 1997 București; 1978 
Liege; 1979 Aalborg; 1986, 1995 Roma.

1970 – 1995: Participă la toate expo-
zițiile anuale ale Filialei U.A.P. Tulcea și la 
cele ale Filialei U.A.P. Constanța.

Expozitii naționale:
1970 – 2000 București.
Ia parte la Expoziții Anuale de Stat, 

Republicane, Anuale de grafică, Bienale 
de grafică, Saloane naționale de gravură 
organizate la: Tulcea, Cluj, Bacău, Brașov, 
Baia Mare.

Expoziții de artă românească peste 
hotare: 1971 Baku; 1974 Bremen; 1976 
Praga, Berlin, Bratislava, Sofia; 1977 
Dortmundt; 1978 Cetinje, Bar, Moscova, 
Rotterdam; 1979 Aalborg, Budapesta, 
Madrid, Havana; 1980 Copenhaga; 1982 
Ferara; 1983 Cairo, Praga; 1984 Madrid; 
1986 Washington; 1990 Toronto.

Expoziții internaționale:
1985 Lublin. Trienala internațională 

de artă.
1991 Montreal. Expoziția interna- 

țională de miniatură.

Premii: 1987 Roma. Premio Nazio- 
nale del Lavoro „La Minerva doro” 
acordat de Academia Națională de Artă 
și Cultură „La Minerva” – Lazio.

2004 București. Ordinul Meritul Cul-
tural în grad de Cavaler.

Lucrări ale artistului se află în patri-
moniul muzeelor de artă din Constanța, 
București, Tulcea, Sibiu (Brukenthal) și în 
colecții particulare din România, Germa-
nia, Danemarca, Italia, Franța. 

Primăria municipiului Tulcea a or-
ganizat – pe 21 martie, în partene- 
riat cu Teatrul „Jean Bart”, în mai mul-
te spaţii din oraș – acţiuni inedite 
pentru a marca Ziua Internațională a 
Poeziei. Astfel, în Piaţa municipală Sfân-
tul Gheorghe, una dintre tarabele des-
tinate vânzării legumelor și fructelor a 
fost umplută cu cărţi, iar „vânzătoarea”, 
elevă la Liceul de Artă „George Geor-
gescu”, îmbrăcată într-un halat, a reci-
tat poezii și a dăruit volume trecătorilor. 
„Ne-am dus cu poezia în ultimul loc la 
care te puteai gândi: în piaţă. Succe-
sul a fost fabulos. Lumea a fost foar-
te receptivă, a luat cărţi și am văzut  
oameni interesaţi de carte”, a decla-
rat reprezentantul Primăriei Tulcea,  
dramaturgul Ştefan Caraman.

Pentru această acțiune, Asociaţia Pu-
blicaţiilor Literare și Editurilor din Româ-
nia a donat Primăriei municipiului Tulcea 
500 de cărți, care au fost oferite iubitori-
lor de poezie. În Piaţa Civică, statuia lui 
Mircea cel Bătrân a fost decorată cu o pe-
lerină albastră, pe care s-a scris moto-ul 
acţiunilor din Tulcea, „Vorbește-mi des-
pre tăcerea ta!”, iar în apropierea aceste-
ia a fost amenajată Sufrageria cu poezie, 

spațiu care a inclus două fotolii, o masă 
și o carte supra-dimensionată, pe care 
trecătorii au putut scrie versuri. Oaspeţii  
au fost întâmpinaţi de scriitori tulceni, 
printre care și președintele Asociaţiei Ae-
gyssus, Marcel Petcu, poeta Olga Văduva 
și prozatoarea Angela Dumbravă, care a 
ținut să precizeze: „Mă simt foarte bine 
de Ziua Internațională a Poeziei, pentru 
că și proza este un fel de poezie, atunci 
când îţi simţi sufletul și spui toate trăi- 

rile”, a afirmat Angela Dumbravă. Și filia-
lele tulcene ale Comunităţii Rușilor Lipo-
veni din România și Uniunii Ucraineni-
lor din România au participat la această  
sărbătoare a lirismului, organizând în  
faţa statuilor poeţilor Serghei Esenin și 
Taras Sevcenko mini-recitaluri de poezie. 
Printre partenerii municipalității tulcene 
în organizarea acestor evenimente s-au 
aflat și Liceul de Artă „George Georgescu” 
și Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”. 

Ziua Internațională a Poeziei – și la Tulcea
21 martie: 

Lucrarea lunii martie la Casa Avramide



13

Neprevăzutul pandemic s-a abătut și asupra evenimentelor 
pe care Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al 
Primăriei Municipiului Tulcea le organizează an de an. În toiul 
pregătirilor pentru mult așteptatul spectacol de Dragobete,  
ne-am văzut nevoiți să-l suspendăm în contextul sanitar actual. 
Din 2004, ansamblul a marcat an de an sărbătoarea dedicată 
iubirii tradiționale printr-un fastuos spectacol artistic.

Trecând peste toate peripețiile pandemiei, am reușit să 
reprogramăm spectacolul și – de această dată – să-l ducem la bun 
sfârșit, pe 17 martie 2021. După un an de pauză, de distanțare 
fizică și de întâlniri doar în mediul online, am reușit, cu multe 
emoții și bucurie, să ne întâlnim cu publicul drag sufletului nostru.

Cu respectarea tuturor normelor de protecție impuse de 
pandemie, dar și cu dorința arzătoare de reîntâlnire cu minunatul 
public tulcean, am oferit momente artistice inedite, precum și 
tradiționalul concurs dedicat iubărețului Dragobete.

Pe lângă momentele artistice de mare valoare culturală, în 
foaierul Teatrului Jean Bart a fost organizată o expozițe în care au 
fost prezentate publicului larg câteva dintre afișele spectacolelor 
de Dragobete din anii trecuți, organizate de noi, precum și mate-
rialele realizate în cadrul proiectului pentru tineret cofinanțat de 
D.J.T.S. Tulcea, Cântecul dobrogean și portul popular pe înțelesul ti-
nerilor, ateliere de canto și broderie, respectiv ii și C.D.-uri, proiect 
despre care am scris pe larg în numerele trecute și care poate să 
fie vizualizat și pe site-ul nostru: https://baladeledelteitulcea.ro

Anunțăm cu această ocazie și laureații concursului Cine știe 
câștigă!:

Premiul I
 Tănase Elena

Premiul al II-lea
  Leonte  

Daniela Nicoleta
  Leonte  

Robert Vasilică
  Ciocan  

Elena Alexandra

Premiul al III-lea
  Greavu Costin 

Alexandru
 Tănase Teodora

În încheiere, vă prezentăm impresiile concurenților, despre 
seara dedicată iubirii tradiționale.

„Din punctul meu de vedere, a fost un spectacol foarte reușit, 
cu multe obiceiuri și tradiții în spate. După atâta timp, era nevoie 
de un asemenea spectacol, pentru a ne scoate din grijile pe care 
le avem pe suflet din cauza acestei pandemii! Acest spectacol 
mi-a adus aminte de ce iubesc folclorul, portul popular și tot ce 
ține de cântec și dans! Când a început spectacolul, mi-am adus 
aminte de emoțiile pe care le aveam înainte de a urca pe scenă! 
Mă bucur că am putut participa la un asemenea concurs și mă 
bucur că am putut simți emoțiile pe care le-au transmis dansatorii 
de la Ansamblul Artistic «Baladele Deltei», deoarece fiecare pas  
făcut pe scenă a avut în spate o poveste!

Cu drag și dor de dans, Leonte Daniela-Nicoleta!” – 
educatoare, Școala Gimnazială „Ioan Nenițescu” Tulcea.

„Pentru mine, personal, activitățile desfășurate cu ocazia zilei 
de 24 februarie (Dragobete) au făcut ziua memorabilă, o zi pe 
care o voi ține minte o perioadă bună de timp. Dansurile grupului 
«Baladele Deltei» au fost captivante, unice, frumos reprezentate 

de oameni frumoși cu spirit viu. Talente care au bucurat și încântat 
privirile spectatorilor și pe mine însămi, care am privit cu drag  
momentul artistic.

Pe lângă momentele artistice, jocul a făcut apel atât la 
cunoștințele concurenților, cât și la cele ale spectatorilor: ne-am 
reamintit astfel unele lucruri, am aflat altele noi. Aș participa cu 
mare plăcere și la următoarele spectacole, atât ca participant, cât 
și ca spectator!”.

Elena Tănase – elevă, Liceul Tehnologic „Brad Segal”  Tulcea – 
clasa a XII-a.

„O seară plină de emoție și frumos... Cultura, obiceiurile și portul 
nostru drag, dobrogean... Cu mare drag voi participa mereu! Mulțu-
mim pentru cunoștințele acumulate, mulțumim pentru premii!”.

Teodora Tănase – studentă, Universitatea Ovidius, anul III, 
Constanța.

„Din punctul meu de vedere. spectacolul ne-a adus multă 
bucurie în suflete; tradițiile și obiceiurile noastre nu se compară 
cu nimic în lume. Costumele purtate de dansatorii mi-au adus 
nostalgie în suflet, iar sentimentele resimțite, atât ca participant 
la concurs, cât și spectator, au fost de nedescris. Sperăm cu mare 
drag ca spectacolele să fie cât mai frecvente, pentru a avea un 
moment de relaxare și bucurie în aceste vremuri dificile. Sincere 
mulțumiri pentru premii și pentru participarea la concurs!

Greavu Costin Alexandru” – operator.
„Bună ziua! Țin să vă mulțumesc pentru invitația la acest 

spectacol de Dragobete; de asemenea, mulțumesc și pentru 
oportunitatea de a participa la acest concurs! Chiar îmi era dor 
de un asemenea spectacol și m-ar bucura să avem parte de cât 
mai multe spectacole de acest gen și să revenim la normal. Eu am 
fost plecat din România o perioadă de timp, dar obiceiuri, tradiții, 
costume populare și dansuri folclorice așa frumoase ca la noi nu 
se mai găsesc în lumea întreagă!

Sper să mai organizați spectacole și concursuri pe viitor, iar eu 
voi participa cu mare drag, atât în calitate de concurent, cât și în 
calitate de spectator.

Mulțumesc pentru premiul acordat și abia aștept sa citesc cele 
două reviste primite!

Cu stimă și respect, Leonte Robert!” – absolvent al Univer-
sității Ecologice București.

„Acest spectacol a însemnat mult pentru mine. În vremuri 
ca acestea, poate uităm să ne bucurăm de viață, de iubire, de 
ceilalți, poate uităm să ne întoarcem la origini din când în când, 
poate uităm de folclor. Acest spectacol a fost despre celebrarea 
acestor lucruri. Chiar dacă a fost amânat cu două săptămâni după 
sărbătoarea Dragobetelui, acest lucru nu a contat, fiindcă noi 
trebuie în orice zi să rămânem uniți, să iubim oamenii, folclorul 
și tot ce ne oferă țara noastră, să respectam femeile și să ne 
bucurăm de cântec, dans și de frumos, în general. Vă mulțumesc 
pentru acest dar, neprețuit pentru mine! Vă mulțumesc pentru 
culoarea care lipsea din viața noastră în ultimul timp și sper ca 
aceste spectacole să se mai țină, fiindcă eu sigur voi participa!

Elena Ciocan” – absolventă de liceu. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”

De Dragobete – spectacol cu peripeții



În data de 17 martie 2021, polițiștii 
Biroului Rutier Tulcea au fost sesizați 
cu privire la producerea unui accident 
rutier pe strada Isaccei din municipiu, 
între un autovehicul condus de o 
femeie în vârstă de 28 de ani, din 
Tulcea, și un pieton de 69 de ani din 
aceeași localitate, care se angajase în 
traversarea străzii. În urma accidentului, 
a rezultat rănirea pietonului.

Deși conducătoarea auto poseda  
permis de conducere corespunzător 
și nu se afla sub influența băutu- 
rilor alcoolice, rutieriștii tulceni au în- 
tocmit – în cauză – un dosar de cerce- 
tare penală, sub aspectul săvârșirii infrac- 
țiunii de vătămare corporală din culpă, 
și au continuat cercetările, pentru sta- 
bilirea tuturor circumstanțelor produ- 
cerii acci dentului.

Acest nou accident rutier petrecut 
pe străzile municipiului i-a determinat 
pe rutieriștii tulceni să facă încă un apel 
la prevenție și atenție – în egală măsură, 
către șoferi și pietoni. Astfel, poliţiștii 
le recomandă tuturor participan- 
ților la trafic să manifeste prudenţă,  
să adapteze permanent viteza de rulare 
la condiţiile de drum și să țină cont  
de următoarele sugestii, cu caracter  
nor mativ.

Conduceți cu prudență, măriți distanţa 
de siguranţă în mers, adaptați permanent 
viteza de deplasare la condițiile meteo și 

de trafic și nu vă angajați în efectuarea de 
manevre riscante.

Evitați acţionarea bruscă a volanului 
și a frânei și utilizaţi cu precădere frâna de 
motor, pentru evitarea acvaplanării sau a 
derapajelor necontrolate.

În condiţiile unui trafic aglomerat, 
condiţiile meteo nefavorabile pot deter- 
mina apariţia unor blocaje rutiere tem- 
porare. Păstraţi-vă calmul, nu uitaţi de 
politeţea rutieră și nu blocaţi intersec- 
ţiile! Nu vă angajaţi în depășirea unor auto- 
vehicule fără a avea o bună vizibilitate și 
efectuați fiecare manevră, în trafic, doar 
după o temeinică asigurare.

Nu consumaţi alcool și nu conduceţi 
dacă simţiţi că sunteţi obosiţi! Nu folosiți 
telefonul mobil în timp ce conduceţi, 
iar pentru a comunica folosiți sistemele 
hands-free.

Pietonii sunt rugaţi să își ia toate 
măsurile de precauţie pentru a fi siguri 
că sunt observaţi în trafic de către  
șoferi. Totodată, îi sfătuim pe pietoni să 
circule numai pe trotuare, să traverseze 
strada doar prin locurile permise, la 
culoarea verde a semaforului electric și 
numai după ce sunt siguri că intenţia 
lor de a traversa a fost observată de  
către șoferi. 
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Din multitudinea de apeluri redirec- 
ționate în luna martie prin Serviciul de 
urgență 112, salvatorii tulceni își vor 
aminti – cu satisfacția misiunii îndepli- 
nite – cel puțin de unul dintre acestea: 
polițiștii tulceni au fost sesizați de către 
un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din 
localitatea Valea Teilor, cu privire la 
faptul că ar avea intenția de a-și provoca 
singur leziuni și de a-și incendia locuința, 
din cauza unor probleme personale.

În urma sesizării, polițiști din ca-
drul I.P.J. Tulcea, împreună cu lucrători 
din cadrul I.S.U. „Delta” Tulcea, s-au de-
plasat – în condiții meteo nefavorabile  
și pe străzi aproape impracticabile – la 
fața locului, unde au purtat discuții cu 
bărbatul în cauză.

Cu ajutorul unei persoane de încrede-
re a bărbatului, negociatorii M.A.I. și poli- 

țiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni 
Speciale Tulcea au reușit să determine 
persoana în cauză să renunțe la gestul său, 
 care i-ar fi pus viața în maxim pericol.

La finalul acțiunii, bărbatului de 43 
de ani i-au fost acordate îngrijiri medica-
le și a fost condus, pentru a fi internat, la 
Spitalul Județean de Urgență Tulcea. 

Misiune reușită pentru negociatorii tulceni: 
un bărbat primește încă o șansă la viață

Încă un accident rutier, încă un semnal de alarmă



Pe 24 martie 2021, în jurul orei 12, 
pompierii tulceni au fost solicitați să 
intervină pentru salvarea unei persoane 
de sex feminin, căzute într-o fântână de 
pe raza localității Niculițel.

În cel mai scurt timp posibil, s-au 
deplasat la fața locului un echipaj din 
cadrul Detașamentului de Pompieri 
Tulcea, cu accesorii specifice, dar și 
un echipaj – cu medic – al Serviciului 
Județean de Ambulanță Tulcea.

La sosirea echipajelor de intervenție, 
persoana pentru care se solicitase ajutor 
se găsea în interiorul puțului, sprijinită 
de pietrele de pe pereții fântânii, la apro-
ximativ patru metri mai jos de nivelul 

solului. Pentru a interveni în aceste con-
diții de risc extrem, unul dintre pompieri 
a coborât în fântână și, ajutat de colegii 
de la nivelul solului, a reușit să o aducă la 
suprafață pe potențiala victimă. Tânăra 
respectivă, în vârstă de 16 ani, conștien-
tă și cooperantă, a fost preluată de echi-
pajul S.A.J. Tulcea, fiind transportată în 
regim de urgență la spital.

La intervenție au participat și 
membri ai Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență Niculițel, cu o 
autospecială de stingere cu apă.

Pentru că nu sunt cunoscute detalii-
le situației în urma căreia tânără a ajuns 
în fântână, cauza producerii acestui eve-

niment este cercetată de instituțiile abi-
litate, care vor furniza amănunte despre 
respectivul caz. 
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În ziua de 11 martie 2021, lucrători din cadrul Inspectoratu-
lui de Jandarmi Judeţean Tulcea au desfășurat activităţi de pre-
venire și informare la Școala Generală nr. 1 și Școala „Gheorghe 
Banea”, ambele din orașul Măcin, în cadrul cărora au dezbătut 
următoarele teme: prevenirea delincvenţei juvenile și preveni-
rea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială.

Jandarmii din cadrul Compartimentului Prevenirea și com-
baterea faptelor antisociale (I.J.J. Tulcea) le-au prezentat elevi-
lor aspecte cu privire la principalele fapte antisociale pe care 
sunt expuși să le săvârșească aceștia, implicaţiile pe care le-ar 
putea avea asupra lor, principalele genuri de fapte cu carac-
ter infracţional sau contravenţional comise în incinta și în zona 
adiacentă unităţilor școlare, dar și care sunt pedepsele prevă-
zute de lege în cazul săvârșirii acestor fapte.

Pe parcursul întâlnirii, elevii și-au însușit cunoștinţe privind 
normele de convieţuire socială care trebuie respectate pentru 
promovarea unui comportament civic bazat pe respect și, de 
asemenea, aceștia au fost informaţi cu privire la modalităţile 
de sesizare a unor eventuale fapte antisociale, de care au luat 
cunoștinţă sau cărora le-au căzut victime.

Jandarmii au prezentat elevilor o parte dintre misiunile și 
activităţile desfășurate în cadrul I.J.J. Tulcea, pentru familiari-

zarea elevilor cu rolul și atribuţiile din domeniul asigurării or-
dinii și liniștii publice.

Activităţile au fost desfășurate în cooperare cu reprezen-
tanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea și ai Centrului 
de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tulcea.

Oamenii legii îi asigură pe elevi – dar și pe părinții aces- 
tora – că activități de acest tip vor fi organizate în conti- 
nuare și în alte instituţii de învăţământ gimnazial și liceal din 
judeţul Tulcea. 

Jandarmii tulceni: acţiune de prevenire în rândul elevilor din oraşul Măcin

Misiune spectaculoasă de salvare din fântână,  
finalizată cu succes de angajații I.S.U. Tulcea



În perioada 23 – 25 martie 2021, s-a 
desfășurat la Tulcea primul atelier de lu-
cru din cadrul proiectului Joint Emergen-
cy Response Across Danube, care are ca 
beneficiari Inspectoratul pentru Situa- 

ții de Urgență „Delta” al județului Tulcea 
și Departamentul de Stat pentru Situații 
de Urgență al Regiunii Odesa.

Activitățile au urmărit în principal 
stabilirea coordonatelor pentru desfășu-
rarea unui exercițiu comun de interven-
ție în situații de urgență cu efecte trans-
frontaliere și dezvoltarea platformei 
comune de notificare în astfel de cazuri.

La discuții au participat, pe lângă 
membrii echipei de proiect, și experți 
din cadrul celor două structuri din 
domeniul operațional, comunicații și 
tehnologia informației.

Pe viitor sunt planificate încă două 
astfel de întâlniri, care să permită desfă-
șurarea în condiții optime a exercițiului, 
spre sfârșitul anului, în funcție de evolu-
ția pandemiei Covid-19.  

Dintr-un comunicat semnat de 
agent de poliție Nanu Ioana Maria, 
aflăm cum au sărbătorit lucrătorii tul-
ceni Zua Poliției Române.

La mulți ani, Poliției Române!
Astăzi, 25 martie, este o zi specia-

lă pentru toți polițiștii, care – cu devo- 
tament, patriotism, profesionalism și cu-
raj – își îndeplinesc atribuțiile și vin în  
sprijinul cetățenilor.

La nivelul Inspectoratului de Poliție  
Județean Tulcea, această zi a fost mar-
cată prin avansarea la termen, în gra-

dul profesional următor, a 22 de ofițeri și  
49 de agenți de poliție.

Totodată, au mai fost avansați la gra-
dul profesional următor, înaintea îndepli-
nirii stagiului minim, 2 ofițeri și 10 agenți 
de poliție.

Cu acest prilej, conducerea inspecto-
ratului urează întregului personal (activ 
sau în rezervă) din cadrul I.P.J. Tulcea mul-
tă sănătate, bunăstare, putere de muncă 
și realizări profesionale.

La multi ani Poliției Române!
La mulți ani polițiștilor tulceni!  

PE SCURT
de la Poliția Tulcea

  La data de 9 martie a.c., polițiștii tul-
ceni au depistat un bărbat, în timp 
ce conducea un autoturism pe stra-
da Troesmis din comuna Turcoaia, 
iar în urma testării cu aparatul etilo- 
test, a rezultat valoarea de 1,29 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. În cauză, 
polițiștii au întocmit dosar de cerce-
tare penală, sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de ,,Conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului”. În 
aceeași zi, polițiștii din cadrul Pos-
tului de Poliție Topolog au depistat 
un bărbat (în vârstă de 29 de ani din 
comuna Micești, județul Argeș), în 
timp ce conducea un autovehicul 
pe drumurile publice din județul 
Tulcea, având permisul suspendat. 
Și în acest caz, polițiștii au întocmit 
dosar de cercetare penală.

  În ziua de 10 martie 2021, polițiștii 
tulceni au fost sesizați de însuși un 
bărbat de 43 de ani din localitatea 
Valea Teilor, cu privire la faptul că ar 
fi avut intenția de a-și provoca sin-
gur leziuni și de a-și incendia locuin- 
ța, din cauza unor probleme perso-
nale. În urma sesizării, polițiști din 
cadrul I.P.J. Tulcea, împreună cu lu-
crători din cadrul ISU „Delta Tulcea”, 
s-au deplasat la fața locului, unde au 
purtat discuții cu bărbatul în cauză. 
Cu ajutorul unei persoane de încre-
dere a bărbatului, negociatorii M.A.I. 
și polițiștii din cadrul Serviciului pen-
tru Acțiuni Speciale Tulcea au reu- 
șit să determine persoana în cauză 
să renunțe la gestul său necugetat. 
Bărbatului i-au fost acordate îngrijiri 
medicale, fiind apoi internat la Spita-
lul Județean de Urgență Tulcea.

  Pe 25 martie 2021, polițiștii din ca-
drul Biroului de Ordine Publică au 
fost sesizați de un agent de secu-
ritate al unui supermarket din mu-
nicipiul Tulcea cu privire la faptul 
că a surprins o persoană în timp ce 
sustrăgea bunuri din respectivul 
magazin. În urma sesizării, polițiș-
tii s-au deplasat la fața locului, un-
de au identificat persoana în cau-
ză: o femeie în vârstă de 32 de ani, 
din Tulcea, stabilind că aceasta ar fi  
cauzat un prejudiciu de aproxi-
mativ 416,57 lei. În cauză, polițiștii  
au întocmit dosar de cercetare  
penală, sub aspectul săvârșirii in-
fracțiunii de furt. 

Avansări în grad de Ziua Poliției Române

Atelier de lucru al pompierilor din Tulcea, Ismail și Odesa
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În noaptea de 14 spre 15 martie 
2021, polițiștii și jandarmii tulceni au 
colaborat pentru desfășurarea unor ac-
țiuni de informare a locuitorilor muni-
cipiului, cu privire la noile restricții de 

circulație, în vederea prevenirii și com-
baterii infectării cu virusul Sars-CoV-2.

Astfel, rezidenților tulceni li s-a adus 
la cunoștință intervalul orar în care  
circulația în afara locuinței este restric- 

ționată, exceptând cauzele justificate, în 
care cetățenii trebuie să respecte obli-
gativitatea prezentării legitimației sau 
adeverinței de serviciu, ori a declarației 
pe propria răspundere, completată în 
prealabil, conform prevederilor legale.

Oamenii legii tulceni le reamintesc 
concitadinilor că acțiunile desfășura-
te de către polițiști și alte structuri ale 
M.A.I. au scopul de a veghea la respecta-
rea legii și nu – neapărat – de a sancțio-
na, însă abaterile de la prevederile lega-
le în vigoare nu vor fi tolerate.

Polițiștii și jandarmii tulceni fac apel 
către cetățeni să respecte măsurile ne-
cesare prevenirii răspândirii virusului 
Sars-CoV-2, precum purtarea măștii de 
protecție, dar și păstrarea distanțării fizi-
ce, pentru a-și proteja propria sănătate, 
dar și pentru protecția celor din jur. 
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De curând, pe 13 martie 2021, jan-
darmul tulcean Sorin Andrici a înotat 
12 ore, timp în care a parcurs 22.100 de 
metri, în sprijinul colegului său, Vasile 
Aftene. Astfel, Andrici și-a depășit – din 
nou – limitele și a înotat timp de 12 ore 
la Bazinul Didactic de Înot din munici-
piul Tulcea, pentru colegul lui, plutonier 
adjutant Aftene Vasile, care trece prin-
tr-o grea suferință medicală; iar pentru 
ca viața să-i zâmbească din nou, are ne-

voie de peste 100.000 de lei, sumă care 
îl va ajuta să aibă parte de recuperare 
medicală și tratamente necesare îmbu-
nătățirii stării sale de sănătate.

Despre Vasile Aftene, camarazii săi 
din I.J.J. Tulcea scriu, prin intermediul 
Compartimentului Informare: „Dorim 
să ne unim forțele pentru colegul nos-
tru, omul care, în cei 30 de ani în cadrul 
Jandarmeriei tulcene, a fost, fără pauză, 
cel care ne-a dat un exemplu tuturor, 
despre tot ce înseamnă a fi coleg dedi-
cat meseriei, prieten necondiționat, tată 
minunat, soț iubitor și OM. Omul care 
ne-a dat cu generozitate din bogăția lui 
interioară, omul care și-a iubit meseria, 
oamenii, colegii, familia – fără jumătăți 
de măsură, are acum nevoie de noi toți”.

Sub titlul „Un exemplu pentru ora-
șul Tulcea”, domnul Ștefan Ilie, primarul 
municipiului, a scris – despre nobila ini-

țiativă a jandarmului 
Sorin Andrici și despre 
protagonistul acesteia 
– pe pagina sa oficială.

„Sorin Andrici trăiește cu o perma-
nentă dorință de a-și depăși limitele, iar 
scopul demersului său vine întotdeauna 
din dragoste față de oameni. Un model 
de ambiție și voință pentru mine, îi voi fi 
întotdeauna alături și voi învăța de la el.

Eu am donat deja în nobila cau-
ză pentru care Sorin a înotat 12 ore. O  
puteți face și voi.

Cine dorește să îl ajute pe concita-
dinul nostru o poate face, și în perioada 
următoare, prin donații în următoare-
le conturi bancare deschise pe numele  
Vasile Aftene, la BRD: 
RO93BRDE-370SV06022373700 (în lei)  
și RO64BRDE-450SV17130924500 (în  
euro)”. 

Sorin Andrici a înotat 12 ore, peste 22 de kilometri,  
în sprijinul unui coleg jandarm din I.J.J. Tulcea
Jandarmul tulcean Sorin 

Andrici este concitadinul nostru, 
care, de-a lungul timpului, a 
susţinut cauzele umanitare ale 
copiilor cu autism, ale celor cu 
sindrom Down, dar şi pe cele ale 
adulților care, într-un moment 
dificil al vieții lor, au avut nevoie 
de sprijin – moral și material – 
pentru a merge mai departe. Tot 
ceea ce a făcut Sorin Andrici a 
fost din altruism şi solidaritate: 
a participat la nenumărate 
ultramaratoane, cea mai mare 
distanţă parcursă în alergare 
fiind de 148 de kilometri, iar 
cea mai dificilă cursă a fost 
de triatlon, în timpul acesteia 
înotând 4 kilometri, pedalând 
pe bicicletă 180 de kilometri şi 
alergând 42 de kilometri.

Poliția și Jandarmeria Tulcea: acțiuni comune anti-Covid



Mănăstirea Valea Teilor, una dintre cele mai recent înființate 
mănăstiri ale Episcopiei Tulcii, având unul dintre hramuri Sf. 40 
de Mucenici, și-a deschis porțile, pe 9 martie, cu bucurie, cre-
dincioșilor și preoților care i-au pășit pragul la zi de sărbătoare.

Cu prilejul hramului paraclisului ,,Sf. 40 de Mucenici din 
Sevastia Armeniei”, Preasfințitul Părinte Episcop Visarion a 
oficiat Sfânta Liturghie arhierească, înconjurat fiind de un 
sobor de ieromonahi, preoți și diaconi. La sărbătoare au parti- 
cipat creștini din localitățile Valea Teilor, Niculițel și Tulcea.

În cuvântul de învăţătură, P.S. Visarion a vorbit despre im-
portanţa acestei sărbători în viața creștină, care, prin sfinții 
ei, ne cheamă la trăirea și la mărturisirea credinței în lume,  
după modelul autentic al sfinților. Totodată, Preasfințitul  
Părinte Episcop Visarion a amintit în cuvântul de învățătură 

și despre jertfa și mărturisirea foștilor deținuți politici antico- 
muniști din România, ziua de 9 martie fiind consacrată ca Ziua 
Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944 – 1989.

La finalul slujbei au fost oficiate atât pomeniri pentru cei 
adormiți, cât și slujbe de sănătate pentru ctitorii și binefăcă- 
torii mănăstirii.

Cu prilejul liturghiei arhierești oficiate pe 9 martie 2021, 
P.S. Visarion a vizitat și șantierul de lucrări la biserica mare a 
mănăstirii, o adevărată bijuterie arhitecturală, construită după 
modelul bisericilor ștefaniene, din Moldova.

Mănăstirea Valea Teilor este înființată în anul 2007, cu 
sobor de călugări, iar în prezent se găsește în lucrări avansate 
de construcție la biserica mare. 

Pr. Felix Lucian Neculai

Câteva ministere cu atribuții în domeniu au primit din 
partea Primăriei municipiului Tulcea un memoriu, prin care 
se solicită accelerarea evaluării unei noi cereri de finanţare, 
pentru cea de a doua etapă a proiectului privind dezvoltarea 
reţelelor de apă și canalizare din judeţul Tulcea.

Domnul Ştefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, a 
declarat că este absolut necesară intervenţia Guvernului, în 
condițiile în care documentaţiile revizuite de consultant nu au 
fost aprobate de Comisia Jaspers, în ciuda dialogului continuu 
din ultimii doi ani.

„Una dintre problemele acestui proiect este că evaluatorul 
întârzie. Nu este vorba despre calitatea studiilor sau a altor 
documentaţii tehnice, pentru că, de-a lungul timpului, s-au cerut 
mai multe explicaţii identice. Pot să cred că evaluatorul întârzie 
fiindcă este plătit regește și atunci vrea să ducă prestația pe o 
perioadă cât mai lungă de timp”, a mai afirmat Ștefan Ilie.

Primarul municipiului Tulcea a mai spus că memoriul a fost 
transmis premierului, ministrului Finanţelor și Ministerului 
Investiţiilor și Proiectelor Europene.

„Este a doua etapă a Master-planului de dezvoltare a reţelelor 
de apă potabilă din judeţ. În municipiul Tulcea este cea mai mare 
investiţie și de doi ani nu am semnat cererea de finanţare. Aradul 
este în aceeași situaţie de trei ani, dar nu mă încălzește o altă 
ineficienţă și aș putea da un alt exemplu unde s-a reușit, iar din 
acest motiv am cerut intervenţia Guvernului”, a concluzionat 
primarul Ștefan Ilie.

Potrivit memoriului municipalității tulcene, devizul total al 
celei de-a doua etape a Master-planului de apă și canalizare 
din judeţ este de 186.319.777 euro, din care 66.034.407 euro 

reprezintă investiţiile care se vor derula în municipiul Tulcea, 
restul lucrărilor urmând să se realizeze în 13 comune și orașe 
din judeţ: C.A. Rosetti, Chilia Veche, Pardina, Ceatalchioi, 
Sulina, Crișan, Maliuc, Mahmudia, Isaccea, Văcăreni, Măcin, 
Carcaliu și Babadag.

În anul 2008, autorităţile tulcene au semnat contractul de 
finanţare pentru Master-planul de dezvoltare a reţelelor de 
apă și canalizare din judeţul Tulcea, proiect al Asociaţiei de 
Dezvoltare Durabilă a Serviciilor de Apă și Canalizare, iniţiat de 
societatea Aquaserv S.A.

Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţio- 
nal Sectorial Mediu 2007 – 2013, cu o valoare iniţială de 
419.371.852 lei, fără TVA, și a avut drept obiectiv îmbunătă- 
ţirea infrastructurii de apă și apă uzată, de acest proiect 
beneficiind 106.000 locuitori ai orașelor Isaccea, Măcin și 
Sulina, precum și locuitorii municipiului Tulcea. 
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Sfinții 40 de Mucenici – serbați în Episcopia Tulcii

Primăria Tulcea solicită sprijin guvernamental 
pentru dezvoltarea rețelei județene de apă



Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei 
Municipiului Tulcea anunță apariția celui de-al patrulea număr 
al propriei publicații, Dobrogea. Revistă de cultură și artă 
tradiționale.

În al său Cuvânt înainte, Ștefan Coman face următoarea 
mărturisire: „Anul 2020 a fost, poate, cel mai dificil an din viața 
mea, un an care ne-a ținut departe de public, de spectacole și de 
tot ceea ce în 2019 părea normalitate. A fost greu, am trăit mo-
mente dificile, au fost provocări, ne-am adaptat, dar nu am renun-
țat nici măcar o secundă la ideea de a promova frumosul culturii 
tradiționale, identitatea poporului român și bogăția nemăsurată 
a strămoșilor noștri, pentru că dumneavoastră, publicul, ați fost 
cel care m-a motivat să nu renunț, să găsesc în interiorul meu  
resursele necesare pentru a vă bucura cu tot ce cultura tradiționa-
lă are mai frumos, mai viu și mai valoros. «Gloria nu este a celor 
neînvinși, ci a celor care se ridică după fiecare lovitură!»”.

Iată ce puteți citi în acest număr: Ștefan COMAN, Cuvânt 
înainte; Petru ȚINCOCA, Dare de seamă; Constantin FLORESCU, 
„Trăiesc cu emoție și acum!”. Ecouri ale activității noastre în 
țară; Maria BOGDAN, De vorbă cu Maria Tănase Marin. Despre 
conservarea și valorificarea tradițiilor populare românești; 
Laura BOGDAN, Dansul popular și aspectele sale – artă, ritual 
sau divertisment; Dan ARHIRE, Specificitate dobrogeană (IV); 
Natalia NEUMANN, Lipovenii din Dobrogea; Berty NEUMANN, 
„Să fii lipovean e o mare virtute!” (poem); Alexandru CHISELEV, 
Tradiții calendaristice și rituri de trecere la rușii lipoveni din 
Dobrogea de Nord; Ioan S. BUCĂȚICĂ, Descrierea de pe timpul 
ocupației țării noastre de către armatele dușmane. Arhivele ne 
explică specificul dobrogean; Dan ARHIRE, Elevi culegători de 
folclor; Dan ARHIRE, „Taina” unei colinde dobrogene. Paleoliticul 
de la Agighiol; Valeriu LEONOV, Morăritul la Valea Teilor (!); 
Emil ȚÎRCOMNICU, Aspecte istorice din activitatea Societății 
de Cultură Macedo-Română în secolele al XIX-lea și al XX-lea; 
Silvia-Diana ŠOLKOTOVIĆ, Monumente funerare enigmatice. 
Stećci; Cornel BOTEANU, I.G. Bibicescu, un important folclorist 
mehedințean; Laura BOGDAN, Micii ucenici și maestrul 
lor. Frânturi din trăirile copiilor de la Ansamblul Folcloric 
„Dorulețul” și ale profesorului Coman Ștefan; Laura BOGDAN, 
„Dacă nu dansezi din pasiune, nu mai dansa deloc!”; Interviu 
cu Maria Aslan; Laura BOGDAN, „În liceu m-am îndrăgostit de 

artă și spectacol!”; Interviu cu Roxana Zahiu; Petru ȚINCOCA, 
„Ansamblul Baladele Deltei ne-a unit!” – Interviu cu dansato- 
rul Ionuț Nistor; Mihai MARINACHE, Prietenia lui I.L. Caragiale 
cu poetul dobrogean Panait Cerna. Moment aniversar 
Panait Cerna (1881 – 1913). 140 de ani de la nașterea poetu- 
lui-filozof; Gheorghe ȘEITAN, O lucrare de excepție la Tulcea; 
Ivo GHEORGHIEV, „Limba română a fost destinul său!”. In me-
moriam Nicolae Pacev.

În încheiere, spicuim din mesajul echipei coordonatoare 
a Primăriei Tulcea: „Editarea unei reviste de cultură și artă tradi-
ționale nu este un lucru ușor. Mai ales când în cuprinsul ei trebuie 
să surprinzi echilibrat, informat și atrăgător în același timp ceea 
ce secole de-a rândul s-a strâns în acest unic mix etnic nord-
dobrogean și acum se revarsă ca dintr-un coș al abundenței: 
obiceiuri, tradiții ori fapte istorice, toate așteptând a fi culese 
pentru hrana minții și a spiritului. Numerele precedente ale 
revistei DOBROGEA ne-au convins că aceasta este o investiție 
sigură, pe care municipalitatea dorește să o susțină în continuare. 
Orice cititor al acestei publicații va fi surprins de bogăția de 
informații legate de istoria tradițiilor locului, de poveștile 
fabuloase ale unor personaje care au trăit aici, de felul în care 
fiecare etnie ajunsă în Dobrogea de Nord și-a găsit sensului 
cuvântului acasă. Și, imediat, sensul cuvântului pace”.

Dobrogea. Revistă de cultură și artă tradiționale
 Redactor-șef:  Ștefan COMAN,  

manager al Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”
 Coordonator de număr: Constantin Daniel ARHIRE
Machetare: Emil ȚÎRCOMNICU
Revista este editată de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, 
instituție a Consiliului Local al Municipiului Tulcea și a Primăriei Muni-
cipiului Tulcea.
Adresa redacției: Tulcea, Strada Mircea Vodă nr. 67A;  
telefon: 0240-520112; 0756568115; e-mail:ansamblulartistic@yahoo.com; 
ansamblulbaladeledeltei@gmail.com; www.baladeledelteitulcea.ro. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”
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A apărut numărul IV al revistei „Dobrogea”
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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

Vedeta preparatelor pescărești dunărene
Rămânând în registrul amintirilor culinare de la Gurile 

Dunării, n-aș putea să nu povestesc – aici, în scris – despre 
peștele care este inegalabil în arome (dar și în multitudinea 
de oase), scrumbia de Dunăre, gătit la Sfântu Gheorghe, altfel 
decât la Sulina, Tulcea, Brăila ori Galați. Scrumbia este peștele-
vedetă în această perioadă a anului. Timp de două luni și 
jumătate, cu excepţia sectoarelor de Dunăre pentru care este 
prohibiţie, pescarii se mută în bărci și aruncă setcile 
în apă, pentru a prinde peștele gras. Zona cea mai 
bogată în scrumbie este Sfântu Gheorghe, 
perimetru deltaic care, în anii‚ 
70 – ‚80, era renumit 
pentru pescuitul 
la sturioni.

Scrumbia de 
Dunăre (Alosa 
pontica sau Alosa 
immaculata) este un pește 
care trăiește în Marea Neagră, iar în perioada 
aceasta (martie – mai) intră pe Dunăre, 
în grupuri foarte numeroase, pentru a-și depune icrele. 
Bancuri mari de scrumbie migrează în apa dulce, ridicându-
se până aproape de suprafaţă, apoi coborând în adânc, prin 
valuri. În momentul în care intră în Dunăre, peștele este puţin 
dezorientat și acolo pescarii din Sfântu Gheorghe îl prind cel 
mai bine. La Sfântu Gheorghe, viaţa localnicilor se schimbă 
total în această perioadă. Bărbaţii, cu toţii pescari, sunt 
implicaţi 100% în campania de pescuit scrumbie. În fiecare 
barcă sunt doi pescari care aruncă setcile speciale în apă, de-o 
parte și de alta a Dunării, la interval de 45 de minute. 

Întinderea plaselor durează o oră, iar alte două ore – 
pregătirea setcilor. Scrumbia este un pește care consumă 
plancton și moluște – mai rar pești mici (hamsii, stavrizi, 
aterine), iar atunci când intră pe Dunăre, pentru a se pregăti 
să facă faţă migraţiei, se hrănește în apropierea gurilor 
de vărsare a Dunării în mare. În apa salmastră (apă dulce 
amestecată cu apă sărată), scrumbia se îngrașă foarte mult, 
pentru a rezista procesului de migraţie pe Dunăre, spre a-și 
depune icrele în siguranță. Un pește care a depus icrele este 
foarte slăbit, arată straniu, pare a avea un cap imens, iar 

corpul este subţire și lung.
Dacă, în mod normal, scrumbia 

cântărește 400 – 500 de grame, 
în Galațiul meu natal putea 

ajunge și la greutatea de un 
kilogram.

Sfârșitul lunii aprilie și începutul 
lui mai erau – pe atunci – luni de 
prohibiție, dar de la jumătatea lunii 
mai și până la mijlocul lui iunie, 
pescăriile ofertează scrumbia, iar 
Faleza Dunării de la Galați miroase a 
fum de grătar și a scrumbie friptă.

La Sfântu Gheorghe, tanti Tina fie o pregătea afumată 
(scrumbia mai mare), ori o prepara în saramură, pentru 
oaspeții care urmau să vină în vară, prin iulie – august. 



Cum de procedează: avem două so-
luții, în funcție de locul în care ne aflăm 
și de vremea de afară.

Varianta la cuptor: scrumbiile, cură- 
țate de solzi, intestine și de branhiile 
situate sub operculi (care sunt consi- 

derate – eronat – urechi), se 
șterg cu un prosop curat sau 
cu hârtie-prosop. Se sărează 
și se piperează, se împache-
tează în hârtie pergament  
și apoi în folie de aluminiu, 
închizând capetele ca un  
plic, se aranjează pe grăta-
rul cuptorului încălzit la 200 
grade Celsius (flacără mare), 
pentru circa 45 de minute.

După frigere, se scot cu 
grijă, se desfac de folia de 
aluminiu și de hârtia perga-
ment și se aranjează pe farfu-
ria decorată cu sferturi de lămâie și so-
sul separat.

La grătar de cărbune: scrumbiile  
curățate ca mai sus se crestează trans-

versal, apoi se aranjează pe gră-
tarul cu cărbuni încinși, circa  

10 – 15 minute pe fiecare 
parte, întorcându-se cu aju-
torul unei palete.

După frigere, se presa-
ră sare grunjoasă și se păs-

trează pe platou, neacoperit,  
până în momentul servirii.
Nu încercați să faceți scrum-

bie pe grătarul de fontă în casă.  
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Scrumbii de Dunăre cu sos de lămâie ca la Galați
Pentru 4 porții: 

4  scrumbii curățate  
(cam de 600 g / bucată)

100 ml ulei de măsline
30 g verdeață
2 g piper măcinat
2 lămâi
20 g sare grunjoasă
300 ml apă minerală sau sifon

Din cauza conținutului mare de gră- 
sime, aceasta se scurge pe grătar și  
poate lua foc.

Sosul: Se stoarce o lămâie de suc. În 
suc se adaugă sare, piperul măcinat, ule-
iul de măsline, se omogenizează bine cu 
un tel, până devine ușor vâscos, apoi se 
adaugă apa minerală sau sifonul și, la  
urmă, prătrunjelul verde tocat.

Spre deosebire de alte soiuri de peș-
te, scrumbia este completă doar cu sos 
de lămâie. Unii fac mujdei de usturoi, dar 
nu se mai simte aroma distinctă a aces-
tui pește, înnobilat de frecvența cu care 
ajunge pe mesele noastre. 

grăsime, gustul scrumbiei se schimbă, 
chiar dacă ținem borcanul la frigider), 
se introduc bucățile de scrumbie săra-
tă, alternând cu ceapa tăiată, se adaugă 
boabe de piper și câte o foaie de dafin, 
două, de borcan. Se acoperă conținutul 
cu soluția de marinare fierbinte, se în-
chid borcanele ermetic și se acoperă cu 
un prosop. Se lasă să se răcească și se de-
pozitează în cămară, unde e mai răcoare. 
După circa trei luni, scrumbia este mari-
nată, moale și cu gust divin. 

V-am mai povestit – tot în cadrul 
acestei rubrici gastronomice – de gaz-
dele noastre de la Sfântu Gheorghe: o 
familie care ne aștepta cu drag, an după 
an, șase în total, până când am virat spre 
plajele din Turcia, Grecia și insulele din 
Marea Ionică.

La ei am mâncat cea mai gustoasă 
scrumbie marinată, probabil că atât de 
gustoasă doar pentru că era simplă.

Scrumbia de Dunăre marinată este 
o gustare rece de vară, pe care o mân-
cam seara, cu cartofi fierți și salată de 
roșii cu ceapă, acele roșii crescute în so-
lul mai degrabă nisipos decât 
cernoziom, nici măcar întin- 
se pe araci, ci crescute în  
tufe, odihnindu-și fructele fie 
cu fruntea în soare, fie direct 
pe nisip.

Pentru 1 kg de scrumbie 
marinată: 1,5 kg scrumbie 
mică (de circa 400 g / buca-
tă), 2 cepe uscate, 1 căpățână 
de usturoi, 1 lingură de sare 
grunjoasă, 2 – 3 foi de dafin, 
1 linguriță de piper boabe,  

2 l apă, 500 ml oțet de vin  
de 9 grade.

Cum se procedează:
Scrumbia – curățată de 

solzi, intestine, branhii – se 
decapitează și i se îndepăr-
tează și coada. Se șterge bine 
cu un prosop, apoi se taie în 
bucăți de circa 3 centimetri 
grosime. Se adună bucățile 
într-un castron și se sărează 
cu jumătate din sarea prevă-
zută în rețetă, apoi se lasă să 
se „odihnească”.

Ceapa se 
curăță și se taie „pești-
șor” fin.

Într-o oală, se fier-
be apa cu sarea și oțe-
tul. Ceapa se dozează 
în borcane (e de prefe-
rat să se dozeze în mai 
multe borcane de 800 
g, decât într-un borcan 
mare, pentru că oda-
tă desfăcut, din cauza 
conținutului mare de 



Clădirea, care este declarată monu-
ment istoric, se află într-o stare avansa-
tă de degradare, iar în luna noiembrie a 
anului trecut a fost cumpărată de dom-
nul Ion Luchian. „Casa își va păstra des-
tinația pe care a avut-o până la naționa-
lizare, adică locuință cu spațiu comercial 
la parter”, a declarat noul proprietar. Pen-
tru aceasta, Primăria municipiului Tulcea 
a emis, în luna februarie, Autorizația de 
Construire pentru executarea intervenți-
ilor de primă urgență la imobilul „Fosta 
Fabrică de Mezeluri Teodorof – Cireșica”, 
urmând să fie emis Certificatul de Urba-
nism în vederea restaurării. Ion Luchian 
estimează că, în aproximativ trei ani, imo-
bilul își va recăpăta măreția de la finalul 
secolului XIX și începutul secolului XX.

„Nu știam istoria Casei atunci când 
am cumpărat-o. Am aflat toate acestea 
după achiziționare și nu știam ce o să 
fac cu ea. În noiembrie 2020 nu aveam 
niciun plan, voiam doar să o salvez”, 
mărturisește omul de afaceri tulcean  
Ion Luchian.

Scurt istoric al „Casei Cireșica”
Înainte de a deveni, în mentalul co-

lectiv, „Casa Cireșica” (ca nume al unei 
cârciumi care funcționa în perioada co-
munistă în această clădire), imobilul a 
fost sediul Consulatului Otoman din Tul-
cea (din martie 1879), aici fiind găzduit 
primul consul otoman din istoria orașu-
lui, Paul Naum Efendi.

„Alegerea unei locuințe, care repre-
zenta și sediul consulatului, s-a dovedit 
extrem de complicată, pentru că aceas-
ta trebuia să fie într-o zonă relativ neu-
tră a orașului, accesibilă însă comunității  
turcești, lipsită de aroganță, dar cu ștaif, 
pentru ceilalți tulceni”, spune profesorul 
Nicolae Ariton.

Clădirea aleasă de consul este cea a 
fostelor acareturi ale defterdarului (con-
trolor financiar) tulcean, iar la acea vre-
me era o casă cu un etaj, cu balcoane din 
lemn și sticlă. „O parte din actuala fațadă 

era ocupată de o poartă monumentală, ti-
pic otomană, o adevărată operă de artă, 
din care s-a mai păstrat doar fundația din 
zidărie de piatră cu nisip și var hidraulic”, 
mai spune Nicolae Ariton.

Odată cu instalarea lui Ion Neni-
țescu în funcția de prefect al Tulcei (în 
1897), strada Gloriei – pe care era ridicat 
imobilul – tinde să devină un adevărat  
bulevard. „Astfel, noul Corso al Tulcei tre-
buia să fie Calea Gloriei, pavată cu granit, 
prevăzută cu trotuare largi, placate cu plă-
ci de calcar marmorat și tei umbroși plan-
tați de-a lungul acesteia. Datorită acestei 
viziuni arhitectonice moderne, (Vice)Con-
sulatul Turcesc, cu acareturile sale tipic 
orientale, a ajuns una din primele case im-
portante de pe Calea Gloriei”, explică pro-
fesorul Ariton.

Astfel, pe aceeași stradă, apar și alte 
clădiri boierești, unele preluând anumi-
te modele arhitecturale ale Consula- 
tului Otoman (etajul, ferestrele, balcoa-
nele etc.).

Primul Război Mondial va duce, în-
să, la distrugerea multor case boierești 
din Tulcea. Casa de la numărul 12, de pe 
strada Gloriei, scapă de furia germanilor 
și bulgarilor, șansă pe care nu o are Mo-
numentul de Independență.

Consulatul Otoman  
devine Fabrică de mezeluri

După încetarea războiului, imobilul 
trece prin mâna mai multor proprietari, 
ultimul dintre aceștia fiind Fany Ellman 

(1943), apoi statul va confisca această 
casă și o va ceda Societății Anonime 
Române „Praga”, care fabrica mezeluri 
și conserve de carne, reprezentată la 
Tulcea de Ioan și Virginia Teodoru. În 
1948, fabrica este naționalizată și va 
primi denumirea „Delfinul”.

Faimoasa casă a consulatului de 
pe strada Gloriei ajunge, în anul 1949, 
o banală cârciumă de cartier. Este 
botezată „Cireșica” și așa va rămâne 
cunoscută tulcenilor pentru următoarea 
jumătate de veac.

După Revoluția din decembrie 
1989, casa a fost închiriată unei firme 
de reparații utilaje frigorifice, apoi a fost 
vândută chiriașului (pentru suma de 
149.000 de lei). În cele din urmă, clădirea 
a ajuns în proprietatea unui dezvoltator 
imobiliar din Tulcea, care nu a întreprins 
nimic pentru a o repara sau restaura. În 
tot acest timp, imobilul s-a degradat 
constant, așa cum se poate observa și 
din una dintre imaginile care ilustrează 
acest material.

Și așa, în noiembrie 2020, „Casa 
Cireșica” a fost cumpărată de omul de 
afaceri Ion Luchian, tulceanul care vrea 
să îi redea clădirii frumusețea de altădată.

Despre acest lăudabil demers investi-
țional a scris și domnul Ștefan Ilie, prima-
rul municipiului Tulcea, pe pagina sa ofi-
cială: „Îl felicit pe domnul Ion Luchian și îl 
asigur de sprijinul municipalității în acest 
demers. Disponibilitatea de a investi în 
conservarea patrimoniului cultural este 
un standard de civilizație. Primăria mu-
nicipiului Tulcea pregătește un Regula-
ment prin care, în baza H.G. 1430/2003, 
vor fi sprijiniți financiar proprietarii de clă-
diri aflate pe lista monumentelor istorice. 
Orașul nostru a suferit mutilări irever- 
sibile în privința patrimoniului construit, 
însă cele câteva imobile care au supra-
viețuit merită toată grijă noastră. Aceste 
clădiri sunt parte din istoria și identitatea 
comunităţii, trebuie apreciate în prezent 
și păstrate pentru generațiile viitoare”. 
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O clădire monument istoric din Tulcea – „Casa Cireșica” – 
va fi salvată prin restaurare

„Casa Cireșica” – respec-
tiv fosta Fabrică de Mezeluri  
Teodorof – a fost salvată în 
ultimul moment de la npruire 
de omul de afaceri tulcean Ion 
Luchian. La doar trei luni de la 
achiziționare, imobilul va intra 
în reparații de primă urgență, 
apoi în restaurare.
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Sondaj de opinie în rândul unui 
eșantion reprezentativ, de 1500 de 
femei, din trei generații diferite.

Acestora li s-a pus o singură între-
bare, pentru a se stabili topul seducției 
masculine: „Care au fost cei mai atrăgă-
tori bărbați din istoria omenirii?”

Răspunsul majoritar: „Cei pe care 
Trezoreria i-a imprimat pe bancnote”

  

„Susține pe cei tari, ridică pe cei 
căzuți și adună pe cei rătăciți”. Sună 
ca o frază motivațională din cărțile 
de dezvoltare personală, sau din 
învățăturile primilor creștini, dar este – 
de fapt – doar o reclamă pentru o marcă 
de sutiene.

  

— Ce termen folosesc moldovenii 
noștri – plecați la muncă în Marea 
Britanie – pentru berea neagră?

 BlackBerry.

  

O pacientă cam grăsuță vine în 
cabinetul nutriționistului. Medicul o 
întreabă:

Luați, cumva, tablete pentru slăbit?
Da, zilnic.
Și câte luați, când înlocuiți o masă cu 

tablete?
Câte?! Nu le număr niciodată. Pur și 

simplu, le înghit până mă satur.

  

Un client – cu probleme juridice – își 
întreabă potențialul avocat:

Care este onorariul pe care îl 
percepeți pentru a mă apăra?

Trei mii de euro pentru trei întrebări.
Nu este exagerat?
Depinde de caz, dar acum, hai să 

vedem care este cea de a treia întrebare.
  

Nu știam că porți ochelari, prietene.
Păi, nici nu port.
 Întrebam pentru că ai o urmă pe nas; 

un semn între sprâncene.
A, da... Mi-l lasă mereu gura halbei 

de bere.
  

Discuție în cabinetul de limbi străine, 
între profesorul de engleză și cel de 
franceză:

Colega, nu ne pricepem noi, filologii, 
la științe exacte, dar – la început – între 
mine și soție, sigur a fost chimie. Acum, 
cred că e matematică: avem deja de 
rezolvat tot felul de probleme.

  

Văzând doi clovni care plângeau cu 
lacrimi de crocodil în fața circului, un 
trecător îi întreabă:

Ce s-a întâmplat atât de trist?
A murit vedeta circului, elefantul!
Și, îl iubeați atât de mult?
Nu, dar, ne-a pus directorul să îi 

săpăm groapa.
  

Te rog să îmi spui sincer: tu ai pe 
alta? – își întreabă o femeie soțul.

Nu, iubita mea nevastă, cum poți 
crede așa ceva?! Cum să am pe alta? E 
aceeași – de anul trecut.

  

Bună ziua. Mai e valabilă oferta 
cofetăriei dumneavoastră? Aș vrea să 
comand un tort pentru aniversarea 
soției – îi spune un bărbat vânzătoarei.

Sigur! Pentru orice tort clasic co- 
mandat, primiți lumânările gratis. Câte 
lumânări?

Păi, tot 30 – ca de obicei, în ultimii 
cinci ani.

Atelierul de voie bună
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