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Continuă montarea 
limitatoarelor de viteză 
în zonele de mare risc

PAȘI SPRE CIVILIZAȚIE: 
Tulcea – fără garaje 
improvizate

A crescut capacitatea  
de vaccinare în 
municipiul Tulcea



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

Pentru acest număr editat și publicat după mai bine de un 
an de pandemie COVID-19, am ales o imagine mai veche de un 
secol, în care apare clădirea Spitalului Comunal Tulcea, așa cum 
arăta aceasta în anul 1908. Înainte de a se dezvolta ca o com-
plexă unitate spitalicească, o aripă a imobilul din imagine a găz-
duit lucrările Cercului Didactic Tulcea, iar mai apoi – o serie de 
conferințe academice duminicale inițiată de Constantin Atana-
siu, sub pretențioasa titulatură de „Ateneul Român de la Tulcea”. 
Temele primelor conferințe susținute în această clădire au fost: 
„Speranța” (Dimitrie Theodoru, secretar general al Ministerului 
Cultelor), „Zori noi” (I.C. Atanasiu) , „Tuberculoza” (dr. Itzik Yicol, 
medicul Spitalului Comunal), „Luxul, ca mijloc de progres” (Va-
leriu Patriciu) și „Determinarea și combaterea epidemiilor” (dr. 
Albert Babeș). Intrarea la toate aceste conferințe a fost liberă.

Pentru a prezenta cititorilor revistei noastre on-line 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! 

Călător prin România și prin Tulcea
În colaborare cu platforma Călător prin România, Primăria 

Tulcea devine partener în digitalizarea turismului autohton. 
În curând, dezvoltatorii proiectului vor începe documentarea 
pentru municipiul nostru, incluzând în descriere istoria și le-
gendele Tulcei – pentru promovarea internațională.

Despre acest proiect a scris – pe noua sa pagină oficială – și 
domnul Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea.

„Mulțumesc Asociației Călător prin România! Proiectul lor 
de digitalizare a obiectivelor turistice ne va ajuta să facem un 
pas important pentru aducerea activităților de turism la stan-
dardele actuale. Inițiativa le aparține, iar implementarea pro-
iectului este gratuită.

Călător prin România este o plat-
formă dezvoltată de tineri inovatori, 
care au contribuit la promovarea 
obiectivelor turistice și la reabilitarea 
unor obiective aflate în stare avan-
sată de degradare. Au participat la 
refacerea și transformarea în muzeu 
a clădirii primului Senat al României 
și au implementat digitalizarea turis-
mului în mai multe localități din țară.

Dând dovadă de pasiune, ambi-
ție și profesionalism, acești tineri au 
demonstrat că autoritățile locale au 
multe de învățat de la ei”. 
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Protocolul de la Kyoto reprezintă un in-
strument legal subsidiar UNFCCC, iar ne-
gocierea lui a fost iniţiată la cea de a tre-
ia conferinţă a părţilor, la Berlin, în 1995, 
urmare a faptului că măsurile prevăzute 
în Convenţie nu erau eficiente (după în-
delungate întâlniri și lucrări, la 11 decem-
brie 1997, a fost adoptat, la Kyoto, Proto-
colul de la Kyoto). Principala caracteristică 
a Protocolului este reprezentată de fap-
tul că stabilește angajamente ferme de 
reducere a emisiilor faţă de anul de bază 
la care se raportează (1990) în prima pe-
rioadă de angajament, respectiv 2008 – 
2012, pentru ţările industrializate.

Cele șase gaze cu efect de seră re-
glementate de Protocolul de la Kyoto și  
prevăzute în Anexa A a acestuia sunt:  
dioxid de carbon – CO2; metan – 
CH4; protoxid de azot – N2O; hidrof- 
luorocarburi – HFC-uri; perfluorocar- 
buri – PFC-uri; hexafluorură de sulf – SF6.

Protocolul de la Kyoto a intrat în vi-
goare pe plan internaţional la data de 
16 februarie 2005.

În cadrul primei perioade de angaja-
ment sub Protocolul de la Kyoto, respec-
tiv 2008 – m2012, majoritatea statelor 
membre, inclusiv România, și-au asumat 
o ţintă de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră cu 8% faţă de anul de 
referință. Atunci, România și-a îndeplinit 
și chiar depășit obiectivul de 8 % asu-
mat, pentru reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră.

A doua perioadă de angajament sub 
Protocolul de la Kyoto a fost stabilită prin 
prevederile „Amendamentului de la 
Doha” și a vizat intervalul 2013 – 2020. 
Pentru cea de a doua perioadă de an-

gajament a Protocolului de la Kyoto, 
U.E. și-a luat angajamentul de a reduce 
emisiile cu 20 % în perioada 2013 – 2020 
(comparativ tot cu nivelul anului 1990).

Pe 12 decembrie 2015, 195 de sta-
te – părți participante la cea de-a XXI-a 
Conferință a Părților (COP 21) la Conven-
ția-cadru a Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice au adop-
tat Acordul de la Paris (cunoscut și ca 
Declarația de la Paris).

Acest acord va ghida acțiunile la ni-
vel global pe o traiectorie de limitare a 
creșterii temperaturii medii globale sub 
o diferență de 2°C. În același timp, este 
primul instrument multilateral obligato-
riu din punct de vedere juridic și cu par-
ticipare universală în domeniul schim-
bărilor climatice, începând cu anul 2020.

Principiile de bază ale Acordului de la 
Paris (Declarația de la Paris) sunt: princi-
piul responsabilităților comune, dar di-
ferențiate și al capacităților respective 
(common but differentiated responsabi-
lities and respective capabilities) și prin-
cipiul echității.

Despre implicarea municipalității în 
respectarea acestui atât de important 
acord pentru sănătatea planetei, dom-
nul Ștefan Ilie, primarul municipiului 
Tulcea, a scris pe noua sa pagina oficială.

„Declaraţia de la Paris este un acord 
prin care orașele semnatare se anga-
jează să acționeze la nivel local, pentru 
a reduce emisiile de carbon și efectele 
poluării, în general. Am semnat acest 
document încă din luna ianuarie, alătu-
rând Tulcea altor orașe din lume în acest 
deziderat.

Asumarea Declaraţiei și compania 
unor primari semnatari, precum cei din 
Paris, Lyon, Geneva, Reykjavik sau Hel-
sinki, recunoscuți pentru responsabilita-
tea cu care au tratat problemele de me-
diu în administrarea orașelor, mă obligă 
să țin cont de acest aspect în luarea tutu-
ror deciziilor privind administrația locală.

Trăim în preajma celui mai complex 
ecosistem natural din Europa, Delta 
Dunării, fapt ce ne face datori să tratăm 
mediul înconjurator cu cea mai mare 
seriozitate.

Tulcea trebuie să aibă ambiția de a 
se situa în topul orașelor prietenoase cu 
mediul. Vom ajunge acolo prin investiții 
în tehnologii inovatoare, urbanism coe-
rent, campanii de plantări și crearea de 
spații verzi, precum și, foarte important, 
prin educație.

Toate acestea ar aduce beneficii pen-
tru locuitori: sănătate și confort, com-
portament responsabil, prestigiu pentru 
oraș. Într-un cuvânt, civilizație.

Imaginea postată ilustrează articolul 
în care Anne Hidalgo, primar al Parisului, 
solicită în numele semnatarilor Declara-
ției ca guvernele să mobilizeze finanțări 
consistente pentru îmbunătățirea calită-
ții mediului”. 
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Convenţia-cadru a Naţiuni-
lor Unite asupra schimbărilor 
climatice (UNFCCC) a fost sem-
nată, la Rio de Janeiro, în anul 
1992. Obiectivul principal al 
Convenţiei este stabilizarea 
concentraţiilor gazelor cu efect 
de seră în atmosferă la un nivel 
care să împiedice perturbarea 
antropică periculoasă a sis-
temului climatic.

Tulcea se angajează să reducă emisiile  
de carbon și, implicit, efectele poluării
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Pentru absolvenții de liceu – cu bacalaureat – interesați să urmeze o 
facultate cu profil economic, Academia de Studii Economice din Bucu- 
rești organizează admitere online, pentru învățământ la distanță, la  
centrul teritoral Tulcea din cadrul Colegiului Economic „Delta Dunării”.

Cursurile se vor desfășura doar la Tulcea, în weekend și vor fi sus- 
ținute de profesori cu înaltă pregătire universitară.

Absolvenții obțin diplomă de studii universitare – de licențiat în  
studii economice.

Centrul teritorial ID Tulcea funcționează din anul 2019 și este acreditat.
Înscrierile se fac între 9 și 16 iulie 2021, fiind scoase la concurs 50 de 

locuri.
Puteți obține detalii complete cu privire la înscrieri, scrii un e-mail 

pe adresa lili.purcherea@eam.ase.ro sau sunând la numărul de telefon 
0722 991 901. 

Al doilea centru de vaccinare a fost 
pregătit din punct de vedere logistic și 
al personalului aferent, deschizându-și 
porțile după emiterea avizului de către 
Direcția de Sănăte Publică Tulcea. Acest 
nou centru a primit avizul de la Minis-
terul Educației și funcționează în incinta 
sălii de festivități a Liceului Tehnologic 
Agricol „Nicolae Cornăţeanu” (str. Isac-
cei nr.104).

La centrul de vaccinare de la Sala 
„Dan Pohariu” capacitatea a fost supli-
mentată cu un al patrulea flux. „Au fost 
înfiinţate suplimentar câte un flux de 
vaccinare (72 de persoane) cu vaccin Pfi-
zer la Centrul de vaccinare din Sala de 
sport «Iulian Daniel Pohariu» din muni-
cipiul Tulcea și la Centrul de vaccinare 
din orașul Babadag”, se arată în comuni-
catul D.S.P. Tulcea, document în care se 
recomandă populaţiei să se programeze 
pentru vaccinare, menţionându-se ex-
plicit că imunizarea este gratuită, volun-
tară și necondiţionată.

„DSP informează populaţia că pro-
gramarea pentru vaccinare se face la 

numărul de telefon 021.414.44.25 sau 
accesând platforma vaccinare-covid.
gov.ro – secţiunea Programare (suport 
pentru programare vaccinare COVID)”, 
se mai menţionează în comunicatul 
D.S.P. Tulcea.

În același timp, noul centru de vac-
cinare anti-COVID-19 din municipiul  
Tulcea a decis, pe 13 aprilie, să imunize-
ze populaţia fără programare, aceasta 
fiind prima situaţie de acest tip înregis-
trată în judeţ de la deschiderea centre-
lor de imunizare. Decizia a fost luată de  
medicul coordonator al centrului care 
are sediul la Liceul Tehnologic Agricol 
„Nicolae Cornăţeanu”, dr. Raluca Irimia, 
în contextul în care pe 12 aprilie, în  
prima zi de funcţionare, cadrele me- 
dicale ale unităţii au imunizat doar șase 
persoane cu produsul AstraZeneca.

„Avem personal, avem doze de vac-
cin și așteptăm toate persoanele care do-
resc să se imunizeze. Vaccinarea în cen-
trul nostru se va face fără programare”, a 
declarat, pentru Agerpres, Raluca Irimia. 
Doamna doctor Irimia a mai precizat că 
vaccinul AstraZeneca are la bază același 
principiu ca vaccinurile pe care populaţia 
României le-a făcut în copilărie.

Despre această creștere a capacității 
de vaccinare în municipiul Tulcea, repre-
zentanții Primăriei au scris pe pagina ofi-
cială a instituției: „Doar prin creșterea rit-
mului de vaccinare vom trece mai ușor 
peste această pandemie. Prin vaccinare 
ne imunizăm și facem un pas uriaș spre 
reluarea activităților care ne lipsesc atât 
de mult, de mai bine de un an. Totodată, 
contribuim la efortul colectiv de a limita 
răspândirea Covid-19”. 

Tulcenii pot absolvi A.S.E. chiar la ei în oraș

A crescut capacitatea de vaccinare în municipiul Tulcea
De la jumătatea lunii 

aprilie, în municipiul Tulcea 
funcționează un nou centru 
de vaccinare, iar pentru cel 
deja existent (din luna ia- 
nuarie) s-au creat condițiile 
unui flux suplimentar.
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Au fost supuse aprobării proiecte de 
hotărâre privind:

 aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli pe anul 2021;

 aderarea municipiului Tulcea la 
Acordul privind orașele verzi – Green 
City Accord;

 alocarea unor sume din bugetul 
local pentru acordarea de subvenții 
asociațiilor și fundațiilor, care înființează 
și administrează unități de asistență 
socială;

 instituirea unor măsuri fiscale 
constând în anularea majorărilor de în-
târziere aferente obligaţiilor bugetare 
principale restante la data de 31 martie 
2020, datorate bugetului local al Muni-
cipiului Tulcea.

Anunțarea rezultatului votului a fost 
făcută – în premieră – de domnul Ștefan 
Ilie, primarul municipiului Tulcea, prin-
tr-o postare publicată în aceeași zi, pe 
noua sa pagină oficială.

„Astăzi a fost aprobat bugetul local. 
Înseamnă că, în sfârșit, proiectele noastre 
pot intra în faza de execuție.

Acestea (din tabelele și din harta aeria - 
nă cu care ilustrăm acest material – n.n.) 

sunt străzile care intră în proces de reabili-
tare în acest an.

Lucrările vor cuprinde:
 Reabilitare sistem rutier;
 Realizare Rețea canalizare ape plu-

viale (unde este cazul);
 Modernizare Rețea distribuție apă 

potabilă (unde este cazul);
 Modernizare Rețea canalizare me-

najeră (unde este cazul);

 Realizare cablaj metropolitan-ca-
nalizație;

 Modernizare Rețea separată de ilu-
minat public.

Bineînțeles, tot în acest an, vom de-
mara și alte proiecte edilitare și de in-
frastructură absolut necesare unui oraș 
civilizat. Le voi prezenta alături de colegii 
mei, George Șinghi, Nicolae Bibu și Dragoș  
Simion, fără de care materializarea aces-
tor proiecte nu ar fi posibilă”. 

Pe 12 aprilie 2021, în-
cepând cu ora 13:00, a avut 
loc – în sala „Mihail Kogăl-
niceanu” –ședința extraordi-
nară a Consiliului Local Tulcea.

Edilii tulceni au aprobat bugetul local pentru 2021

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea 
cea mai mare (31,27%) din totalul șomerilor 
înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M. Tulcea, ur-
mați de cei cu studii liceale (26%), iar 23,85% 
au studii primare. Șomerii cu nivel de studii 
medii – submedii reprezintă 97.02% din to-
talul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii su-
perioare sunt 2,98%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de 
ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezin-
tă astfel: 696 persoane foarte greu ocupabile, 
919 greu ocupabile, 786 mediu ocupabile, iar 
378 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea 
într-o categorie de ocupabilitate se realizea-
ză 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. 

3,36% – rata şomajului înregistrat în Tulcea  
în luna februarie a anului 2021

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii

Total 2779

sub 25 de ani 349

între 25 și 29 de ani 127

între 30 și 39 de ani 431

între 40 și 49 de ani 546

între 50 și 55 de ani 667

peste 55 de ani 319

Conform celor mai recente da-
te oficiale, la sfârșitul lunii februarie 
2021, în evidențele Agenției Județene 
pentru Ocuparea Forței de Muncă Tul-
cea erau înregistrați 2779 de șomeri 
(din care 1307 femei), rata șomajului 
fiind de 3,36%. 

Comparativ cu luna precedentă, 
când rata șomajului a fost de 3,18%, în 
februarie 2021, acest indicator a înre-
gistrat o creștere cu 0,18 pp.

Din totalul de 2779 persoane înre-
gistrate în evidențele A.J.O.F.M. Tulcea, 
1021 erau beneficiari de indemnizaţie 
de șomaj, iar 1758 erau șomeri nein-
demnizați. În ceea ce privește mediul 
de rezidență, 2004 șomeri provin din 
mediul rural, iar 775 sunt din mediul 
urban.

Structura șomajului pe grupe de 
vârste se prezintă sugestiv astfel:



Câteva cazuri recente, produse în ul-
timele săptămâni, îi determină pe rutie-
riștii tulceni să tragă un nou semnal de 
alarmă în privința conducerii vehiculelor 
sub influența băuturilor alcoolice.

Astfel, pe 4 aprilie 2021, polițiști din 
cadrul Serviciului Rutier Tulcea au iden-
tificat un bărbat, de 63 de ani, din mu-
nicipiu, în timp ce conducea un autove-
hicul, pe strada Liliacului din localitatea 
Sabangia, fiind sub influența băuturilor 
alcoolice, cu o concentrație de 0,43 mg/
litru alcool pur în aerul expirat.

În aceeași zi de 4 aprilie, lucrători din 
cadrul Poliției Orașului Isaccea au identi-
ficat un bărbat, de 43 de ani, din Isaccea, 
în timp ce conducea un autovehicul pe 
strada Suhat, din aceeași localitate, fiind 

sub influența băuturilor alcoolice, cu o 
concentrație de 1,01 mg/litru alcool pur 
în aerul expirat.

În ambele cauze, polițiștii au întoc-
mit dosare de cercetare penală sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de „con-
ducerea unui vehicul sub influența bău-
turilor alcoolice”.

În a doua parte a zilei de 12 aprilie 
2021, polițiști din cadrul Serviciului Ru-
tier Tulcea au identificat un bărbat de 
50 de ani, din Ciucurova, în timp ce con-
ducea un autoturism pe DN 22A, din di-
recția Nicolae Bălcescu spre Ciucurova, 
fiind sub influența băuturilor alcoolice, 
cu o concentrație de 1,12 mg/litru alco-
ol pur în aerul expirat.

În seara aceleiași zile de 12 apri-
lie, polițiștii tulceni au identificat un alt 
bărbat, de 33 de ani, din localitatea Du-
năvățul de Jos, în timp ce conducea un 
autovehicul pe strada Dunării din loca-
litate, fiind sub influența băuturilor alco-
olice, cu o concentrație de 0,65 mg/litru 
alcool pur în aerul expirat.

Și în aceste două cauze, polițiștii au 
întocmit dosare de cercetare penală sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de „con-

ducerea unui vehicul sub influența bău-
turilor alcoolice”.

Rutieriștii tulceni le recomandă stă-
ruitor șoferilor să nu consume alcool 
înainte de a se urca la volan și să nu con-
ducă dacă simt că sunt obosiţi (din ori-
care alte cauze). De asemenea, tuturor 
șoferilor li se reamintește să nu foloseas-
că telefonul mobil în timp ce conduc, 
pentru comunicare fiind recomanda-
te – cu caracter obligatoriu – sistemele 
hands-free.

La rândul lor, pietonii sunt rugaţi să 
își ia toate măsurile de precauţie, pentru 
a fi siguri că sunt observaţi în trafic de 
către șoferi. Totodată, rutieriștii tulceni 
îi sfătuiesc pe pietoni să circule doar pe 
trotuare, traversarea străzii să o facă prin 
locurile permise, la culoarea verde a se-
maforului electric și numai după ce sunt 
siguri că intenţia lor de a traversa a fost 
observată de către șoferi. 
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În dimineața zilei de 19 aprilie 2021, 
în jurul orei 07:45, pompierii militari tul-
ceni au fost solicitați să intervină la un 
incendiu, anunţat prin intermediul nu-
mărului unic pentru apeluri de urgență 
112, produs la un imobil de locuinţe tip 
bloc din municipiul Tulcea.

La sosirea salvatorilor, incendiul se 
manifesta în bucătăria unui aparta-
ment situat la parter, cu degajare ma-
re de fum. Pompierii tulceni au lichidat 
prompt incendiul și au acționat pentru 
evacuarea fumului.

În urma producerii evenimentului, 
au ars un aparat electrocasnic și un du-
lap de bucătărie. Din fericire, nu s-au 
înregistrat victime sau persoane rănite. 
Cauza probabilă a producerii incendiu-
lui (identificată de pompieri): foc des-
chis în spații închise (o candelă sau o 
lumânare a fost lăsată, probabil, nesu-
pravegheată).

În urma acestui nedorit eveniment, 
dar mai ales în perspectiva perioadei 
dintre Paște și Înălțarea Domnului, când 
credincioșii aprind frecvent candele sau 
lumânări, pompierii tulceni au făcut pu-
blice următoarele recomandări.

 Asigurați-vă că lumânarea sau 
candela stă vertical și că este fixată în-
tr-un suport special destinat, astfel încât 
să nu cadă sau să lase să cadă picături 
de ceară fierbinte;

 Nu lăsați lumânări sau candele 
aprinse dacă trebuie să părăsiți încăpe-
rea. Cel mai bine este să le stingeți, pen-
tru a evita producerea unui incendiu în 
lipsa dumneavoastră;

 Amplasați întotdeauna lumână-
rile sau candela pe o suprafață netedă, 
rezistentă la căldură. Vasele metalice în 

care sunt fixate lumânările sau candela 
pot topi suprafețele din material plastic 
pe care sunt așezate;

 Nu vă aplecați asupra lumânărilor: 
s-ar putea să vă ia foc părul sau hainele;

 Nu amplasați lumânări sau cande-
le aprinse foarte aproape de tot ceea ce 
se poate aprinde ușor (mobilier, perde-
le, ziare);

 Aveți grijă să nu amplasați lumână- 
ri sau candele aprinse în locuri unde pot 
ajunge copiii și animalele, pentru a nu le 
răsturna și a provoca, astfel, incendii;

 Stingeți întotdeauna lumânările 
sau candela, înainte de a le muta. 

Pompierii tulceni avertizează: atenție la candele și lumânări!

Alcoolemia șoferilor: o problemă 
continuă pentru rutieriștii tulceni
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Inițiativa și demararea operațiunii 
de montare a unor limitatoare de viteză 
(pe arterele municipale foarte circulate 
și în preajma intersecțiilor importante) 
s-au bazat pe datele statistice primite 
de municipalitate de la rutieriștii tulceni. 
Polițiștii de la „Rutieră” au furnizat, de 
asemenea, și o hartă de amplasare – cu 
locurile propuse pentru protecție prin li-
mitatoare de viteză.

Despre acest proiect, aflat în deru-
lare, domnul Bogdan Vasilescu, director 
adjunct al D.I.A.P. Tulcea, oferă mai mul-
te amănunte, într-o postare găzduită de 
pagina oficială a Primăriei Tulcea.

„Viața are prioritate!” nu este doar un 
simplu slogan!

D.I.A.P. continuă montarea limitatoa-
relor de viteză pe străzile cu risc crescut de 
accidente rutiere din municipiul Tulcea.

„Statistica poliției rutiere ne îngrijorea-
ză și ne obligă – în calitate de administra-
tor al domeniului public – să luăm măsuri.

În 2020, s-au înregistrat 14 accidente 
pe trecerile de pietoni în perioada în ca-
re nu au fost montate aceste limitatoare 
(ianuarie – aprilie și octombrie – decem-
brie), comparativ cu doar 7 accidente 
(mai – septembrie), având drept cauză 
neacordarea de prioritate pietonilor aflați 

în traversarea regulamentară a străzii,  
pe trecerea de pietoni marcată și semnali-
zată corespunzator.

De la începutul anului 2021 și până în 
prezent, s-au înregistrat 16 accidente pe 
trecerile de pietoni”. 

O mai veche doleanță a locuitorilor 
din E3 dă semne evidente de concreti-
zare: tulcenii vor avea la dispoziție, cel 
mai târziu la jumătatea anului viitor, o 
nouă piaţă în zona A.N.L.-urilor din E3, 
de pe strada 1848. Potrivit informaţiilor 
comunicate de doamna Rodica Pasca-
le, director al Agropieţe Tulcea, investiţia 

a fost deja prevăzută – și aprobată prin 
votul consilierilor locali – în bugetul de 
venituri și cheltuieli de anul acesta, iar 
valoarea estimativă a proiectului este de 
aproximativ un milion de lei.

„Pe partea de investiţii, am prevăzut 
demararea construirii unei pieţe în car-
tierul E3. Este solicitată de mult timp 
această funcţiune și în cartierul respec-
tiv. Primăria a identificat terenul în zona 
A.N.L.-ului care se construiește acum, 
deci pe 1848. Împreună cu Primăria 
Tulcea, anul acesta demarăm investiţia 
pentru piaţa din E3. Mai întâi se înce-
pe cu studiul de fezabilitate și proiectul 
tehnic. Aceasta este perioada cea mai 
complicată și îndelungată, pentru că în 
această etapă sunt solicitate avize, acor-
duri, lucruri care necesită timp. Eu îmi 
permit să estimez că piața va fi gata – cel 
mai târziu – la jumătatea anului viitor”, a 
declarat doamna Rodica Pascale, direc-
tor al Agropieţe Tulcea. 

Continuă montarea limitatoarelor 
de viteză în zonele de mare risc

O nouă piață agro-alimentară în E3

Rodica  
Pascale,  
director  
al Agropieţe 
Tulcea



În noaptea de 17 spre 18 aprilie 
2021, în timp ce executau serviciul de 
patrulare pe strada Grigore Antipa, lu-
crători din cadrul Poliției Municipiului 
Tulcea au observat un autoturism parcat 
care fusese cuprins de un incendiu, aflat 
în plină desfășurare.

A fost solicitată imediat intervenția 
lucrătorilor I.S.U. „Delta” Tulcea, salvatorii 
Detașamentului de Pompieri Tulcea in-
tervenind în cel mai scurt timp cu două 
autospeciale de stingere cu apă și spu-
mă, limitând astfel extinderea incendiu-
lui și procedând la lichidarea acestuia.

La sosirea forțelor de intervenție, in-
cendiul se manifesta generalizat asupra 
autoturismului la care fusese declanșat 
inițial și se propagase la cele două auto-
turisme învecinate, din parcare.

Primul dintre autoturisme a ars în to-
talitate, iar celelalte două au fost afectate 
în proporție de 30%. Incendiul a fost lichi-
dat la ora 04:10 a dimineții de 18 aprilie.

Pompierii tulceni au anunțat – pe baza 
indiciilor de la locul incendiului – cauza 
probabilă de izbucnire a flăcărilor: folosi-
rea intenționată a unei surse de aprinde-
re, pentru a genera incendiul, nefiind ast-
fel exclusă ipoteza unei acțiuni teroriste.

Din fericire, nu s-au înregistrat victi-
me sau persoane rănite. La fața locului, 
au fost prezente și două echipaje mixte 
formate din lucrători – polițiști și jan-
darmi – ai I.P.J. și I.J.J. Tulcea. În cauză, 
polițiștii tulceni au întocmit un dosar de 
cercetare penală.

În continuare, sunt efectuate cerce-
tări pentru stabilirea tuturor cauzelor 
și circumstanțelor producerii incendiu-

lui. La nivelul Inspectoratului de Poli-
ție Județean Tulcea, a fost constituită o 
echipă operativă formată din lucrători 
din cadrul Serviciului de Investigații 
Criminale, Poliția Municipiului Tulcea și 
Serviciul Criminalistic, care efectuea-
ză cercetări în vederea stabilirii tuturor  
circumstanțelor și împrejurărilor produ-
cerii incendiului. 
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Pe 5 aprilie 2021, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea, într-un 
cadru restrâns și cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a răspândirii virusului 
SARS CoV-2, a avut loc acordarea de recompense pentru cadrele militare – cu ocazia 
Zilei Jandarmeriei Române.

Au fost prezentate ordinele de avansare în gradul militar următor, înainte de 
expirarea stagiului minim, pentru cinci jandarmi tulceni care îndeplinesc condițiile 
legale și care au rezultate foarte bune în activitate.

De asemenea, au fost acordate diplome de merit cadrelor militare care s-au 
evidențiat în activitatea lor profesională, prin îndeplinirea exemplară a atribuțiilor 
de serviciu.

Conform Statutului cadrelor militare, „gradul militar este un drept al titularului și 
reprezintă recunoașterea în plan social a calității de cadru militar”. 

Avansări în grad la Jandarmeria Tulcea 
de Ziua Jandarmeriei Române

Incendiere suspectă de terorism la Tulcea



„Propunerile Primăriei Tulcea se află 
încă în studiu, la Ministerul Transpor-
turilor, pentru o analiză multicriterială. 
În funcţie de documentele deja trimise 
de primărie și de cele pe care urmează 
să le mai furnizeze, se pare că se va ad-
opta soluţia propusă de administraţia 
locală. În jurul municipiului se va realiza 
un fel de inel rutier, între drumul de la 
Mineri, care să ocolească Tulcea, să ia-
să în drumul de la Agighiol și Murighi-
ol și apoi să pornească spre Constanţa. 
Sunt două drumuri expres, Brăila – Tul-
cea și, respectiv, Tulcea – Constanţa, iar 

în primul proiect, acestea se conectau  
undeva lângă Cataloi, ceea ce era mult 
prea departe de municipiu. Noi am  
venit cu ideea să fie mai aproape de mu-
nicipiu, prin realizarea respectivului inel 
în regim de drum expres cu patru benzi, 
dar fără bandă de refugiu și parapet.  
S-a ajuns la concluzia că nu sunt dife- 
renţe mari – de costuri și execuție – și ar 
fi, deci, o soluţie agreată și de minister”, 
a declarat, la finalul dezbaterii, deputa-
tul George Șișcu.

Discuţii pe tema drumului „Dobro-
gea Expres” au mai avut loc și în luna 
martie a acestui an, între primarul tul-
cean Ștefan Ilie, reprezentanţi ai Minis-
terului Transporturilor și Infrastructurii și 
ai Companiei Naţionale de Administrare 
a Infrastructurii Rutiere. Ulterior, Primă-
riei Tulcea i s-au solicitat studii de circu-
laţie și un plan de mobilitate urbană.

De altfel, Ministerul Transporturilor 
a comunicat încă din luna ianuarie 
concluzia că se consideră oportună solici- 
tarea de realizare a unor drumuri de legă- 
tură la sectorul de drum expres Cons- 
tanţa – Tulcea – Brăila, pentru dezvol- 
tarea capacităţii de circulaţie în muni- 
cipiul Tulcea, care este în acord cu ce- 
rinţele de conectivitate din cadrul Mas- 
ter Planului General de Transport.

Drumul „Dobrogea Expres” va face 
legătura între localităţile Constanţa, 
Babadag, Tulcea, Isaccea, Măcin și Brăi- 
la – în această ordine (respectiv în or- 
dine contrară, pe sensul opus).

Reamintim faptul că în luna ianuarie 
a avut loc o întâlnire de lucru în format 
online cu privire la proiectarea drumuri-
lor expres Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi) 
și Constanţa – Tulcea. Întâlnirea a fost 
iniţiată de beneficiarul acestor investiţii, 
Compania Naţională de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere, care are în deru-
lare contractele pentru elaborarea stu-
diilor de fezabilitate, respectiv a proiec-
tului tehnic pentru cele două drumuri 
expres, fiind invitate autorităţile și insti-
tuţiile teritoriale implicate în procesul 
de aprobare și avizare a proiectelor.

În cadrul întâlnirii s-au prezentat va-
riantele alternative de traseu ale drumu-
rilor expres pentru a fi semnalate orice 
probleme sau constrângeri pe care pro-
iectanţii Ingenieria Especializada Obra 
Civil e Industrial S.A. (pentru drum ex-
pres Tulcea – Cataloi) și, respectiv, Aso-
cierea Search Corporation SRL – Egis 
Romania S.A. (pentru drum expres Con-
stanţa – Tulcea) ar trebui să le aibă în ve-
dere în faza de proiectare, pentru alege-
rea alternativei optime de traseu. 
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Ministerul Transporturilor a agreat conectarea 
municipiului Tulcea la drumul „Dobrogea Expres”

Deoarece propunerea Primăriei Tulcea de a se realiza 
un inel rutier în jurul oraşului a fost agreată de Minis-
terul Transporturilor, municipiul Tulcea va deveni un 
punct de conexiune în cadrul proiectelor de drum ex-
pres Brăila – Tulcea şi, respectiv, Tulcea – Constanţa. O 
nouă rundă de discuţii despre conectarea municipiului 
nostru la drumul „Dobrogea Expres” (Brăila Pod – Con-
stanţa) a avut loc, pe 20 aprilie 2021, între deputatul 
P.N.L. de Tulcea George Şişcu şi reprezentanţi ai Compa-
niei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
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Cu prilejul marii sărbători a crești-
nătăţii, Paștele sau Învierea Domnului, 
întreaga suflare se bucură, dar copiii o 
fac într-un mod aparte. Această frază es-
te scurtul preambul care prezintă ideea 
din care s-a născut proiectul organizat 
de Biblioteca Județeană „Panait Cerna”, 
cu titlul „Învierea Domnului – Lumină, 
Tradiţie și Culoare”. Iată provocarea lan-
sată de organizatori.

Dragii noștri prieteni, pentru ca tim-
pul petrecut acasă să treacă mai ușor, vă 
propunem să mutăm distracția în mediul 
ONLINE.

Acceptați provocarea!
Așteptăm să primim de la voi, în peri-

oada 7 – 25 aprilie 2021:
 Mesaje video, cu ocazia Învierii 

Domnului, pentru cei dragi;

 Filmulețe despre pregătirile culinare 
pentru sărbătorile pascale;

 Filmulețe în care încondeiați ouă;
 Recitări de poezii despre Paște;
 Desene, picturi, ouă încondeiate 

pentru expoziția cu tema dată.

Toate acestea vă rugăm să le trimiteți 
prin mesaj privat pe pagina de Facebook:

Biblioteca Județeană „Panait Cer-
na” Tulcea-Centrul pentru copii și tineret: 
https://www.facebook.com/Biblioteca-Ju-
de%C8%9Bean%C4%83-Panait-Cerna-Tul-
cea-Centrul-pentru-copii-%C8%99i-tine-
ret-107875577543054

Pentru expoziție, lucrările se vor depu-
ne la sediul instituției.

Participarea la acest eveniment este 
condiționată de completarea formula-
rului GDPR, aflat la adresa:  https://docs.
google.com/…/1xKRbgCKEkOVZxS7m-
G1WV…/edit… 

Nu uitați !!!! Trimiteți și prietenilor 
această provocare!

Mulțumim și ne regăsim ONLINE!

Pe 18 aprilie, în Duminica a 5-a din Postul Mare, biserica ,,Sf. 
Cuv. Paraschiva” din parohia Dăeni, Protopopiatul Babadag, a 
trăit marea bucurie de a primi în mijlocul ei pe P.S. Visarion, 
Episcopul Tulcii. La sfânta liturghie arhierească oficiată cu 
acest prilej, Preasfinția Sa a fost înconjurat de preoți și diaconi, 
precum și de credincioșii parohiei. Răspunsurile la strană au 
fost date de către corul de copii Nihil sine Deo al parohiei.

În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor în cadrul 
Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a tâlcuit evanghelia duminicii a 
5-a din Post, care vorbește anticipat despre patimile Mântuito-
rului Hristos, amintind totodată și despre modelul de credință 
și asceză al Sfintei Cuvioasa Maria Egipteanca.

În cadrul slujbei au fost pomeniți atât ctitorii bisericii 
actuale, cât și enoriașii și binefăcătorii de astăzi ai ei, pentru 
toți făcându-se slujbe de pomenire.

Dăeni este o veche și compactă așezare ortodoxă româ-
nească, situată în partea sud-vestică a județului, pe brațul 
Dunărea Veche, la granița cu județul Constanța, fiind amintită 
încă din secolul al XVI-lea în documentele otomane, iar în 
decursul istoriei – de către numeroși călători străini și soli 
(polonezi și ruși) care traversau ținutul Dobrogei, în drum spre 
Constantinopol.

Actuala biserică a fost ridicată în primii ani de după 
revenirea Dobrogei la România, fiind o construcție unică – din 
punctul de vedere al stilului arhitectural – în Episcopia Tulcii.

În aceeași zi de 18 aprilie, de dimineață, în drum spre 
comuna Dăeni, Preasfinția Sa Visarion a făcut o scurtă vizită 
arhierească și la biserica din Făgărașu Nou, vorbindu-le 
credincioșilor prezenți la slujba utreniei despre însemnătatea 
acestei duminici și despre viața Sfintei Maria Egipteanca. 

Pr. Felix Neculai

„Învierea Domnului – Lumină, Tradiţie și Culoare”, 
un proiect al Bibliotecii Județene Tulcea

Slujire arhierească în parohia Dăeni din Episcopia Tulcii



11

În satul tulcan Izvoarele, acolo unde se 
află cea mai compactă și mai veche comu-
nitate de greci din țară, se întâlnește obi-
ceiul Lăzăritului; atestat în Muntenia și pe 
alocuri în Dobrogea, acesta se înrudește 
tematic cu Caloianul.

Se formează cete de fete (10 – 15), 
cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani; cea 
mai isteață și mai îndrăzneață fată dintr-o 
ceată este aleasă „prima fată” sau „buian-
ciu”. În sâmbăta care precede Duminica  
Floriilor, fetele se adună ca să cânte (în ro-
mânește și în grecește) în casa primei fete.

Cetele merg apoi din casă în casă. 
Cântecele descriu moartea eroului, ritua-
lul plângerii asigurându-i acestuia învie-
rea în diferite forme vegetale. Fetele de la 
Lăzărel primesc ouă, făină și bani. La final, 
ceata se adună la „prima fată” și compo-
nentele grupului își împart în mod egal 
ceea ce au adunat, ori vând produsele și 
împart banii astfel obţinuţi prin vânzare.

În culegerea de folclor literar-muzical 
Din tradiția populară a Dobrogei, apăru- 
tă la mijlocul anilor 70, autorul – prof.  
Dumitru Galavu – alocă un subcapitol cân- 
tecelor și obiceiurilor de primăvară: lăză-
relul, paparuda și caloianul.

Întâlnit în aproape toate așezările din 
nordul Dobrogei, manifestare de cântec 
și joc, lăzărelul se juca de către fete mici, 
ba chiar și de neveste. În regiunea noas-
tră, obiceiul poartă diferite nume: Lazăr, 
Lazăru, Lăzărel, Coghinel, Sarghighiulè, 
Girgănel ș.a. Potrivit autorului, cea mai 
utilizată componență este cea formată 
din trei personaje: 1. cântaciul, cântărea-
ța care adună într-un coș ouăle pe care 
gazda i le oferă-n dar, 2. gârgâlanciul (sau 
gârganul), adică mirele, jucat de o fetiță 
travestită în mire care merge la cununie, 
și 3. mireasa – cu coroniță, îmbrăcată-n 
alb. Cele trei personaje merg din casă-n 
casă, cântând și dansând prin curțile  
oamenilor: cântaciul cântă, gârgălanciul 
și mireasa dănțuiesc. Tema textelor este 
căsătoria, iar la final se fac urări de sănă-
tate și belșug.

Vă prezentăm trei cântece de Lăzărel, 
culese din județul Tulcea. 

Trei cântece de Lăzărel

În Ajunul Floriilor, de 
„Sâmbăta lui Lazăr”, se pome-
nește minunea săvârșită de 
Hristos – învierea Dreptului 
Lazăr din Betania. Este ziua în 
care plantele și florile își fac 
cunoscute însușirile magice. 
Obiceiul Lăzărelului evocă un 
zeu străvechi al vegetației, 
unul care pierea pentru a re-
naște la începutul primăverii.

Lăzărica
Frunză verde izmă creață,
M-am sculat de dimineață.
Refren
Calina geanăm, Calina,
Calina geanăm, Marina!
M-am spălat pe mâini, pe față,
Dobândit-am la dulceață:
Peste gene,
pe sprâncene,
Pe sub gene,
sub sprâncene,
Pe față, obrazele,
Soarele,
cu razele,
Fruntea și sprâncenele,
Cerul și cu stelele,
Oe căpșor ca o cătrună,
Dalba lună,
cu cunună.
Și de-aceea vă spun, zău,
Mor flăcăi de dorul meu.
Are mama fată mică,
Harnică și frumușică;
Are mama fată mare,
Harnică și muncitoare:
Dimineața-mbobocește,
Peste ziuă înflorește,
Înflorește
și rodește,
Către seară se-ofilește.
Flăcăii când mă zăresc,
Aleargă, se prăpădesc,
Mor de ciudă și de ură,
Că-s la mama numa ună.
Da nu-s una, c-am surate
Și-s toate nemăritate:
Tot surate dalbe-n floare,
În satul dintre izvoare.
Iată că ne-am adunat.
Tot umblând în lung și-n lat,
În haine de sărbătoare,
Printre pomii dalbi în floare,
Azi, în ziua de Florii,  
să v-aducem bucurii;
Bucurie-n casă,

Belșugul pe masă,
Gazda sănătoasă,
Viață lungă, fericită,
De la Domnul dăruită.
Verde ca urzica,
Să jucăm lăzărica!
Lăzărică,
Lăzărea,
Mor flăcăii după ea;
Lăzărele,
mititele,
Cu năframe de mărgele,
Cu rochii, cu floricele,
Pe la gât cu bagadele,
Cu salbe de mahmudele,
Mor flăcăii după ele.

Inf. Iofciu Sultana
Iorgu Paraschiva

Caraenache Mihna
Nicolache Niculina
Comuna Izvoarele

Județul Tulcea – 1971

Lăzărica

Cine joacă Lăzărica
Cu cămașa de urzică,
Chicățele de rochiță,
Unde-ajunge mi-o bășică:
Cu inele,
cu surcele,
Cu brățări de nuielușe,
La mijlocel curelușe,
Pe la gât cu mărgelușe;
Cu cimberi,
De la bimberi,
Cu cercei,
de la ovrei,
Cu papucii,
de la turci,
Potcoviți cu coji de nuci?

Inf. Jalbă Ioana
Comuna Valea Nucarilor

Județul Tulcea – 1970

Lăzărea
Verde de linte,
Copil cuminte,
Mama-n foi de fag,
l-a crescut cu drag;
l-a crescut de mic,
Pân’ a ajuns voinic.
La câmp d-alerga,
Verdețuri lua,
Plăcinte-mi făcea.
Mare mi-l creștea.
Și-a mâncat verdeț’
Și-a crescut semeț
Și-a mâncat urzici,
Biruie voinici.
S-a hrănit cu ștei
Și-a ajuns holtei.
Nalt și sprâncenat,
Cu gând la-nsurat
Și de cununat.
I s-a urât de stat.
Verde și-o lalea,
Prieteni doi avea:
Ion și Mitea,
La el că-mi venea,
Sfat că-mi încingea
Și se sfătuia,
Meargă să-și aleagă,
Câte-o fată dragă,
’n zi de sărbătoare,
Când pomii-s în floare,
Mai sus de Tulcea,
Unde s-o juca,
Unde mi-o umbla,
Dalba lăzărea,
Ziua de Florii
Tot cu bucurii!
Sănătate bună,
Fie cu cunună,
Găzdiță frumoasă,
Sănătate-n casă!

Inf. Iofciu Sultana
Iorgu Paraschiva

Caraenache Mihna
Nicolache Niculina
Comuna Izvoarele

Județul Tulcea – 1971.

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”



Folclorist, etnograf, muzicolog, isto-
ric al teatrului și memorialist, Teodor T. 
Burada s-a născut la Iași, în anul 1839, 
într-o veche familie boierească și a be-
neficiat de mic de o aleasă educație.  
A învățat istorie, literatură și științe na-
turale de la profesorii V. A. Urechia și  
Grigore Cobălcescu, a studiat vioară  
cu Alexandru Fletchenmacher, care se 
numără printre fondatorii educației  
muzicale din Țările Române.

Teodor T. Burada urmează Dreptul la 
Iași, apoi pleacă la Paris, unde se înscrie 
(tot) la Drept și la Conservator. Va fi pri-
mul român din Moldova care va studia 
la conservatorul parizian; revenit în țară, 
în 1877, devine profesor deplin de vioa-
ră la Conservatorul din Iași.

A susținut peste 150 de concerte 
(cele mai multe caritabile) de muzică 
clasică în orașe din toate provinciile 
românești, iar din sate culegea muzică 
folclorică. A realizat prima analiză a 
genului folcloric de bocet și multe studii 

etnografice și folcloristice pe diverse 
teme, fiind considerat un pionier în 
aceste domenii.

„O călătorie în Dobrogia”, apăru- 
tă la Iași, în 1880, și scrisă de Teodor T. 
Burada, este considerată prima cerce-
tare folclorică de tip monografic, ca-
re prezintă speciile populare în versuri  
(colinde, descântece, bocete, balade etc.) 
în cadru istoric, geografic și etnografic. 
Așa cum au apreciat cunoscătorii, Bura-
da nu a fost interesat atât de valoarea li-
terară a materialului cules, cât de vechi-
mea acestuia, ori de noutatea tematică.

Așa cum declară autorul de la înce-
put, scopul călătoriei a fost „mai mult a 
studia credințele, datinele și obiceiurile 
Românilor ce locuiesc acolo (în Dobrogea 
– n.n.)… și a aduna poesiile lor populare, 
singura avuție intelectuală ce posed”.

Potrivit cercetătorului, românii din 
această regiune par a fi venit din Vala-
chia sau Moldova, iar dintre obiceiuri, 
credințe și năravuri sunt enumerate 

„plugușorul, buhaiul, colinda religioasă 
cu florile dalbei și cea lumească cu Lerumi 
Doamna, cu și fără aceste cuvinte, păpu-
șele, irozii, steaua, serbarea zilei de 1 Maiu, 
obiceiurile de la înmormântări și de la 
nunți, tăierea porcilor la Ignat, credința 
în descântece, farmece, vrăji, în prevesti-
rea cucuveicelor, în pocnetul icoanelor, în 
șerpii de casă, iele, năluci, mează-noap-
te, stafii, strigoi, tricolici, vârcolaci, smei,  
balauri, în deochi, că sfântul Ilie gonește 
dracii când tună, și alte multe care s’a păs-
trat de Români ori unde s’au aflat ei”.

Unul dintre obiceiurile asupra căruia 
insistă folcloristul este hobotul: „la 
nunți este obiceiul ca mireasa, după ce se 
gătește cu tel (peteală), să fie acoperită 
peste tot capul cu o pânză sau cit ce se 
numește sovon (hobot), încât nu i se vede 
deloc fața, iar la brâu ține o oglindă, și 
astfel gătită este condusă de mână până 
la biserică; înaintea ei merg doi flăcăi 
purtând un copac împodobit cu flori, cu 
hârtie poleită și cu o maramă, pe care-l 
joacă necontenit până ajung la biserică; 
acolo acest copac în timpurile vechi se 
svârlea pe biserică, acum însă se lasă 
în ograda bisericei”. Importante sunt 
și dansurile lor, multe „necunoscute în 
România: hora de brâu, hora în bătae care 
se joacă numai de flecăi, hora țigănească, 
cadâneasca, bătuta, tropanca, joenica, 
mărămile, un soiu de horă ce se joacă cu 
mărămi când se duce copacul înaintea 
miresei la cununie, serbeasca, căzăceasca, 
rața, leasa, bulgăreasca, mocăncuța, 
cerchezasca, greceasca și altele (mulți 
betrâni mi-au spus că în timpurile mai de 
mult s’ar fi jucat și călușarii), ce se joacă 
la sunetul cimpoiului, al fluerului sau 
al cavalului, singurele instrumente de 
musică ce se află în Dobrogia”. 

(va urma) 

În aprilie 2021, simularea Evaluării Naţionale s-a încheiat 
cu cele mai bune rezultate din ultimii șase ani. Astfel, 
conform Ministerului Educației, la nivel național, peste 65% 
din elevii de clasa a VIII-a (participanţi la simulare) au obținut 
medii peste 5.

La nivelul judeţului Tulcea, la proba de limba și literatura 
română, procentul notelor mai mari sau egale cu 5 este de 
67,20. La această probă, un elev de la Școala Gimnazială 
Beștepe a obţinut nota 10, conform informaţiilor transmise 
de inspectorul școlar general tulcean, doamna Viorica Pavel.

La cea de a doua probă, cea de matematică, procentul  
notelor peste 5 este de 52,67. Și la această probă avem tul- 
ceni care au excelat: trei elevi au obţinut nota maximă, unul 
dintre ei fiind de la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”, iar cei-
lalți doi – de la Școala Gimnazială „Alexandru Ciucurencu”. 
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Obiceiuri, credințe și năravuri în Dobrogea anilor 1870 (I)

Patru elevi tulceni de 10 – la simularea Evaluării Naționale
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Ca parte a seriei de activități orga-
nizate în cadrul manifestărilor dedicate 
aniversării a 171 de ani de la înființarea 
Jandarmeriei Române, sărbătorită anual 
pe 3 aprilie, lucrători din cadrul Inspec-
toratului de Jandarmi Județean Tulcea 
au participat la o acțiune de donare  
de sânge.

Astfel, jandarmii tulceni au răspuns 
solicitării Centrului de Transfuzie Sangu-
ină Tulcea (situat pe strada Alunișului,  
la numărul 15), aducând o speranță pa-
cienților cu boli grave aflați în suferință 
și care au nevoie vitală de sânge de la cei 
mai norocoși decât ei.

Pentru că lipsa de sânge se resimte 
tot mai acut în această perioadă și având 
în vedere actualele condiții pandemice, 
jandarmii tulceni au dorit să dea un exem- 
plu de umanitate concitadinilor lor, încu-
rajând acest nobil gest, care aduce bene- 
ficii atât pentru sănătatea celui care do-
nează, cât și pentru comunitate – în spe- 
cial pentru oamenii aflați în suferință. 
Donează și tu!
Donează sânge pentru viață!

Exact pe 7 aprilie (2021), cu ocazia Zilei Mondiale a 
Sănătății, repre zentanții Bibliotecii Județene „Panait Cerna” 
Tulcea au anunțat câștigătorii concursului de poezie 
„Sănătatea ta contează” (dedicat chiar Zilei Mondiale a 
Sănătății) și le-au mulțumim tuturor elevilor participanți la 
compe tiție, felicitându-i în mod special, pe premianți.

Mesajul general concluziv al organizatorilor a fost 
publicat pe pagina oficială a Bibliotecii Județene „Panait 
Cerna” Tulcea, ca preambul al publicării numelor celor 
premiați: „În aceste vremuri ale bizarului, copiii au înțeles 
repede importanța aspectelor care contribuie la păstrarea 
sănătății și au prezentat frumoase poezii tematice. Felicitări 
și multă sănătate, dragi copii, părinți și îndrumători!”.

PREMII
Premiul Special – Agape Gabriel Vlăduț, clasa a XI-a, 

Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” Iași;
Premiul I – Urtoi Elena Mădălina, clasa a VII-a, Școala 

Gimnazială Greci;
Premiul II – Poteleanu Bianca Ionela, clasa a VII-a, Școala 

Gimnazială Nalbant.
Pe aceeași pagină oficială a Bibliotecii Județene „Panait 

Cerna” Tulcea, a fost publicată poezia elevului Gabriel Vlăduț 
Agape, cel care a obținut Premiul Special:

„Ai observat la știri și azi? câți morți…
De-un an, bolnavi, Covidul recrutează
Dar poartă mască, și tu, și eu, și toți
Căci sănătatea lor, și-a ta contează.
Iubește, și om, și lucru, și povești
Și caută frumosul când ești trist
Ce sănătos poți fi, când dragostea iubești
Un sănătos modern, cu suflet de artist.
Citește! ce vrei, cât vrei, dar cât de des
Căci mintea nu-i ornamentală
Citind, vei face zilnic un progres
Cu sănătatea ta mentală.
Nu arunca gunoiul la-ntâmplare prin păduri
Gândește-te cum plâng copacii mai apoi
Respiri cu greu, și-i toxic, și înduri
Dar vezi că după tine vom respira și noi.” 

Premianții concursului de poezie „Sănătatea ta contează”

Donează sânge, salvează o viață!



Proiectele regionale de apă și ca-
nalizare din judeţul Tulcea vor fi accele- 
rate, ca urmare a încheierii unui parte- 
neriat între Ministerul Investiţiilor și 
Proiectelor Europene și operatorul local 
de apă și canalizare Aquaserv S.A. Pentru 
concretizarea acestui parteneriat, Ștefan 
Ilie (primarul municipiului Tulcea), 
Valentin Ifrim (directorul Aquaserv S.A.) 
și Ilie Petre (reprezentant al Consiliu-
lui Judeţean Tulcea) au susţinut, la 
sediul ministerului, în cadrul unei întâl- 
niri organizate pe 20 aprilie 2021, ac- 
celerarea investiţiei necesare – de peste 
180 de milioane euro.

Prezent la dezbatere, ministrul 
Cristian Ghinea a propus realizarea achi- 
zi ţiilor înaintea obţinerii tuturor avize- 
lor birocratice, printr-un parteneriat 
între minister și operatorul local de apă 
și canalizare, cu clauze de suspendare 
asumate.

„Noi am purtat, în ultimele luni, 
o consistentă corespondenţă cu Mi-
nisterul Investiţiilor și Proiectelor Euro-
pene, pe subiectul întârzierii aplicării 
proiectului regional de investiţii pentru 
Aquaserv, care include în cea mai mare 
parte municipiul Tulcea, orașele și mai 
multe localităţi. Totul s-a împiedicat la 
evaluatorii proiectului, care nu răspund 

la timp și nu dau avize. Norocul nostru – 
dacă poate fi numit așa – a fost că și alte 
judeţe sunt în aceeași situaţie. Am expli-
cat că, pe lângă faptul că se pierd foarte 
mulţi bani, ne afectează și nouă celelalte 
investiţii. Ministrul Ghinea a venit cu o 
idee extraordinară: să facem licitaţiile de 
depunere a cererii de execuţie, proiect 
tehnic, fără să obţinem aceste avize, cu 
clauză suspensivă. Acest lucru înseamnă 
că ne asumăm niște riscuri, dar își asu-
mă și ministerul unele, ca în cazul în ca-
re vor exista corecţii, vor fi parte a plăţii 
lor”, a declarat primarul Ștefan Ilie, după 
finalizarea dezbaterii.

În aceeași zi, edilul-șef tulcean a pos-
tat pe noua sa pagină oficială un rezu-
mat al situației discutate și concluziile 
dezbaterii.

„Astăzi (20 aprilie 2021 – n.n.), am 
participat la o întâlnire organizată de 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Eu-
ropene. Scopul întâlnirii a fost accelera-
rea proiectelor regionale de apă și ca-
nalizare, subiect deosebit de important 
pentru Tulcea.

Întârzierile unor investiții pe care 
Aquaserv S.A. le implementează în mu-
nicipiul Tulcea și în alte localități din ju-
deț pun în pericol atât finanțările euro-
pene, cât și dezvoltarea infrastructurii.

Spre exemplu, proiectul de asfalta-
re a unei străzi poate fi blocat, cât timp 
zona respectivă este prinsă într-un con-
tract asumat pentru montarea conduc-
telor de apă și canalizare, iar acesta poa-
te întârzia foarte mult timp.

Proiectul regional de investiții în in-
frastructură de apă și apă uzată în ju-
dețul Tulcea are o valoare de peste 180 
de milioane de euro și este finanțat prin 
Programul Operațional Infrastructură 
Mare, iar cea mai mare parte din această 
sumă va fi investită în municipiul Tulcea, 
U.A.T. care deține 73,49% din acțiunile 
societății S.C. Aquaserv S.A.

Alături de mine, au susținut – la se-
diul ministerului – accelerarea acestei 
importante investiții, lucru pentru care 
le mulțumesc, Valentin Ifrim, directorul 
Aquaserv și Ilie Petre, din partea Consi-
liului Județean Tulcea”. 
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Pe 14 aprilie 2021, municipiul Tulcea a primit onoranta 
vizită a unei delegații diplomatice de la Ambasada Repub licii 
Bulgaria din București, formată din domnii Georgi Vodenski  
și Borislav Borislavov.

Cei doi diplomați bulgari au depus o coroana de flori la 
monumentul scriitorului și revoluționarului bulgar Gheorghi 
Rakovski, situat în Parcul Minorităților, cu ocazia împlinirii a 200 
de ani de la nașterea acestuia.

Gheorghi Rakovski, conducător al mișcării de eliberare 
a Bulgariei de sub dominația otomană, a susținut ideile de 
solidaritate fraternă a popoarelor balcanice în lupta pentru 
eliberarea acestora. 

Delegație diplomatică  
bulgară la Tulcea

Parteneriat cu Ministerul Proiectelor Europene pentru accelerarea 
investițiilor în rețeaua tulceană de apă și canalizare



Considerate – încă de la preluarea 
mandatului – unele dintre prioritățile ur-
banistice ale municipalității, legalitatea 
amplasării garajelor pe teritoriul munici-
piului Tulcea și eventuala demolare (sau 
relocare) a celor amplasate ilegal evolu-
ează conform graficului stabilit de edili. 
Mai mult decât atât, unii dintre tulcenii 
care dețin astfel de garaje dovedesc ci-
vism și nu doar că nu se opun măsurilor 
de reglementare urbanistică, ba chiar fac 
ei înșiși primul pas pentru reîntoarcerea 
la normalitate, după cum scrie domnul 
Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, 
pe noua sa pagină oficială.

„După cum se poate observa și în 
fotografii, există cetățeni care au înțeles 
că trebuie să intrăm în rândul orașelor 
civilizate și au început dezmembrarea 
garajelor.

Visăm la standardul de locuire al ora-
șelor civilizate ale Europei, pe care, însă, 
nici nu ni le putem imagina posedând 
astfel de construcții improvizate și ine-
stetice, precum garajele noastre.

Să luăm exemplul altor localități 
chiar de la noi din țară, care au făcut 
pașii necesari pentru a se desprinde de 
astfel de practici haotice.

În Oradea, Cluj Napoca, Arad sau Timi-
șoara, mai nou în Galați și Constanța, s-au 
desființat mii de garaje, iar locuitorii au 
înțeles în timp că această măsură este un 
pas obligatoriu pentru ameliorarea calită-
ții vieții din cartierele dens populate.

În urma eliberării terenurilor de 
aceste garaje inestetice, au fost crea-
te într-o primă etapă locuri de parcare, 
spații verzi și locuri de joacă, iar în câțiva 
ani, prin atragerea de investiții, au fost 

construite parking-uri cu terase verzi și 
terenuri de sport sau parcări modulare 
cu capacitate sporită. Așa vom proceda 
și la Tulcea.

Fondurile europene destinate pe-
rioadei 2021 – 2027 vor reprezenta o 
oportunitate pentru a pune în practi-
că proiecte mai ample de regenerare  
urbană, care vor putea schimba radical 
aspectul cartierelor noastre.

Însă, până acolo, trebuie să facem 
primii pași spre civilizație”. 
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În ziua de 22 aprilie 2021, Episcopia Tulcii a continuat seria 
acțiunilor filantropice derulate în perioada Postului Mare, cu 
deschiderea programului social-filantropic „Lumina lui Hristos 
luminează tuturor”, specific acestei perioade prepascale.

Acțiunea de anul acesta s-a desfășurat la Centrul pastoral 
care funcționează pe lângă parohia Sf. Arh. Mihail și Gavriil din 
Parohiei Turda, Protopopiatul Babadag.

20 de elevi cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani, din ciclul 
primar și gimnazial de învățământ, au primit din partea Cen-
trului Eparhial Tulcea tichete sociale în valoare de 100 de lei, 
precum și câte un pachet social cu produse alimentare pentru 
perioada Sfintelor Paști.

Copiii incluși în program provin din parohiile Satu Nou, 
Mihai Bravu, Turda, Nicolae Bălcescu și Ciucurova, parohii 
în care trăiesc numeroase familii defavorizate din punct de 
vedere social.

Preasfințitul Părinte Visarion le-a adresat copiilor un cuvânt 
de încurajare și de mângâiere, precum și de întărire în cre-
dință, vorbindu-le despre Săptămâna Mare și despre Învierea 
Domnului, după care, alături de preoții însoțitori, le-a împărțit 
copiilor darurile pregătite.

Aceste parohii se află permanent sub purtarea de grijă a 
Episcopiei Tulcii, care încearcă astfel, prin aceste acțiuni de 

întrajutorare creștină, să sporească misiunea filantropică a 
Bisericii.

Acțiunea socială Lumina lui Hristos luminează tuturor, de-
rulată prin intermediul Sectorului Social al Episcopiei Tulcii, a 
ajuns – anul acesta – la cea de a 13-a ediție și vizează copiii din 
peste 60 de familii defavorizare. Acțiunea continuă în zilele de 
26 și 27 aprilie la parohia din localitatea Malcoci, Protopopia-
tul Tulcea și la parohia Sf. Gheorghe din orașul Isaccea, Proto-
popiatul Niculițel.  

Pr. Felix Neculai, consilier eparhial

O nouă acțiune social-filantropică în Episcopia Tulcii

Pași spre civilizație: Tulcea – fără garaje improvizate



În ziua de 11 aprilie 2021, jandarmii tul- 
ceni aflaţi în exercitarea atribuţiilor de ser- 
viciu au fost solicitaţi, prin intermediul 
Serviciului Naţional Unic pentru Apeluri 
de Urgenţă 112, de o femeie, care a re-
clamat faptul că un bărbat se manifestă 
agresiv, lovind o mașină parcată pe stra-
da Gării, din municipiul Tulcea.

Sosiți la fața locului, jandarmii au 
identificat o femeie, în vârstă de 30 de 
ani, care a declarat faptul că a apelat la 
sprijinul jandarmilor, deoarece, în jurul 
orei 18:30, în timp ce se afla în mași-
na sa, parcată pe strada Gării, a obser-
vat un bărbat (care părea sub influența 
băuturilor alcoolice), care se manifesta 
agresiv, lovindu-i cu pumnii capota ma-
șinii și deplasându-se apoi către o altă 
mașină parcată în zonă, lovind-o și pe 
aceasta – cu picioarele – și distrugân-
du-i numărul de înmatriculare. După 
toate cele întâmplate, bărbatul a părăsit 
zona în care s-a produs evenimentul.

Femeia le-a indicat jandarmilor câ-
teva semnalmente cu privire la cel în 
cauză, astfel încât, în foarte scurt timp, 
forțele de ordine l-au identificat pe băr-
bat, în zona falezei municipiului Tulcea. 
Bărbatul a declarat că recunoaște fap-
tul că a lovit cu pumnii o mașină și cu 
picioarele o altă mașină, distrugându-i 
numărul de înmatriculare al celei din 
urmă. El a precizat că se afla la plimba-
re cu câinele său, iar la un moment dat 
l-a pierdut din vedere. Într-un moment 
de furie, deoarece nu își mai găsea ani-
malul de companie, bărbatul a devenit 
agresiv și a lovit cu pumnii și picioarele 
cele două mașini. Într-un final, și-a găsit 
câinele și și-a continuat plimbarea.

Jandarmii tulceni au întocmit – pe 
numele bărbatului în cauză – actele  
de sesizare a organelor de urmărire 
penală, în vederea continuării cercetă- 
rilor sub aspectul săvârșirii infracţiunii 
de distrugere.  

În dimineața zilei de 15 aprilie 2021, 
în jurul orei 09:05, pompierii militari tul-
ceni au fost solicitați să intervină la un 
incendiu, anunţat prin intermediul nu-
mărului unic pentru apeluri de urgen-
ță 112, produs la un imobil de locuinţe 
tip bloc din municipiul Tulcea. Au inter-
venit de urgenţă trei echipaje de pom- 
pieri cu două autospeciale de stinge-
re cu apă și spumă și o autospecială de  
salvare la înălțime din cadrul Detașa-
mentului de Pompieri Tulcea.

La sosirea forțelor de intervenție, in-
cendiul se manifesta la un apartament 
situat la primul etaj, cu flacără și dega-
jare mare de fum. Pompierii au lichidat 
imediat incendiul și au acționat pen-
tru evacuarea fumului din apartament.  
În locuință nu se afla nicio persoană,  
iar alți cinci locatari din apartamentele 
învecinate s-au autoevacuat.

Echipajul S.A.J. Tulcea, prezent la  
fața locului, a acordat primul ajutor unei 

femei, în vârstă de 70 de ani, care pre-
zenta un atac de panică, fără a se impu-
ne transportul acesteia la spital.

În urma producerii evenimentului, 
au fost afectate holul și debaraua lo- 
cuinței. Cauza probabilă a producerii  
incendiului: un scurtcircuit electric. 

PE SCURT
de la Poliţia Tulcea

  În prima zi a lunii aprilie, polițiștii 
din cadrul Biroului de Investigații 
Criminale și Ordine Publică Tul-
cea au acționat pe linia comba-
terii furturilor din locuințe, având 
ca mod de operare pătrunderea 
pe timpul zilei în imobile (case) 
în care locuiesc persoane vârstni-
ce. În urma acțiunii, au fost iden-
tificate trei persoane din munici-
piul Tulcea, reușindu-se probarea 
activității infracționale a acestora 
în cinci cauze penale, rămase ini-
țial cu autori necunoscuți. Astfel 
de activități vor fi desfășurate în 
continuare de polițiști, în vede-
rea prevenirii și combaterii fapte-
lor antisociale.

  La data de 1 aprilie 2021, poli-
țiști din cadrul Serviciului de 
Investigații Criminale și lucrători 
din cadrul Poliției Orașului Măcin 
au identificat și reținut un bărbat 
în vârstă de 33 de ani, urmărit la 
nivel național, pe numele căruia 
Judecătoria Babadag emisese un 
mandat de executare a pedepsei 
cu închisoarea. Urmăritul fusese 
condamnat la 5 ani și 6 luni de 
închisoare pentru săvârșirea in- 
fracțiunii de ,,Tulburarea liniș-tii 
și ordinii publice” (prin conto- 
pirea cu alte pedepse, pentru 
fapte comise anterior). Bărba-
tul în cauză a fost depus la Peni- 
tenciarul Tulcea pentru execu-
tarea pedepsei.

  În cursul zilei de 19 aprilie 2021, 
lucrători din cadrul Poliției Ora-
șului Babadag au oprit și au iden-
tificat un bărbat, în vârstă de 32 
de ani, în timp ce acesta condu-
cea un autovehicul pe strada 
Republicii (din aceeași localita-
te), fără a poseda permis de con-
ducere. De asemenea, în urma 
testării cu aparatul etilotest, dis-
pozitivul a afișat o concentrație 
alcoolică de 0,77mg/litru alcool 
pur în aerul expirat. În cauză, po-
lițiștii au întocmit dosar de cerce-
tare penală. 
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Salvatorii tulceni – mereu la datorie

Și-a pierdut câinele și s-a răzbunat pe două mașini
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Un nou câine de serviciu, din rasa 
Presa Canario, este noul partener al lu-
crătorilor din cadrul Jandarmeriei Tulcea. 
Nero, în vârstă de doar 7 luni, este un câi-
ne din rasa Presa Canario, cântărește 48 
de kilograme, iar în perioada viitoare va 
urma o etapă de acomodare cu conduc-
torul său, intrând apoi în etapa de dresaj 
pe specialitatea patrulare / intervenție.

Astfel, pentru participarea cu succes la 
cursurile de pregătire, în vederea execută- 
rii în condiții foarte bune a misiunilor ca-
re îi vor reveni în viitor, Nero se antrenea-
ză în prezent doar cu conductorul său.

Presa Canario este o rasă de câini 
cunoscută și sub mai multe alte denu-
miri, precum Perro de Presa Canario, Do-
gul de Canario, Dogo Canario, Câinele de 
Canare, Canary Mastiff sau Presa. După 
cum spune și numele, rasa provine din 
Insulele Canare, ca rezultat al încuci-
șării între câinii de cireadă din insulele  
Tenerife, Gran Canaria și Mastiffi. La înce-
putul dezvoltării acestei rase, câinii Presa  
Canario erau folosiţi pentru pază, apoi 
pentru mânarea turmelor de vite.

Presa Canario este o rasă de câini 
mari, robuști și foarte impozanţi. Au 
corpul lung și scund, dar masiv, capul 
masiv și ridat. Sunt divers colorați: au 
blana scurtă, care poate fi de nuanța 
cafelei, cenușie sau tigrată.

Presa Canario are media de viață de 
12 – 15 ani, câinii acestei rase fiind anima- 
le cu o greutate de minimum 50 – 60 de 
kilograme, cu temperament agresiv, dar 
atenți, iubitori și protectiv cu familia,  
fiind însă greu de dresat (de aceea, li  
se aplică un dresaj ferm).

Câinii Presa Canario au un compor-
tament dominant încă de când sunt pui, 
sunt foarte ambiţioși și încăpăţânaţi, de 
aceea sunt foarte greu de dresat și au 
nevoie de socializare timpurie, pentru a 

putea fi echilibraţi. Pentru un minim de 
dresaj, au nevoie de modelul bazat pe 
supunere și ascultare.

Sunt câini foarte agresivi, cu un 
caracter arţăgos, puternic, fiind – în 
schimb – animale echilibrate și atente, 
care își iubesc foarte mult familia și stă-
pânul, rămânând însă foarte precauți  
cu străinii și având un comportament 
foarte suspicios cu aceștia.

Câinii Presa Canario sunt animale de 
companie bune, folosite pentru paza lo-
cuinţelor și a curţilor, care rezistă la con-
diţii dificile de viaţă și la intemperii.

În general, de-a lungul timpului, câi-
nii de serviciu și-au demonstrat eficiența 
în executarea cu succes a misiunilor din 
competența Jandarmeriei Române, fiind 
considerați parteneri de nădejde. 

În urma verificărilor efectuate de lu-
crătorii Inspectoratului de Jandarmi Ju-
dețean Tulcea cu privire la protestele 
neautorizate care au avut loc, în muni-
cipiu, în ultimele zile ale lunii martie, au 
fost aplicate 36 de sancțiuni contraven-
ționale, în valoare totală de 41.750 lei.

Sancțiunile aplicate au vizat neres-
pectarea de către persoanele fizice a 
măsurilor individuale de protecție sa-
nitară, organizarea și desfășurarea de 
adunări publice nedeclarate, proferarea 
de injurii de natură să tulbure ordinea 
și liniștea publică și refuzul de a furniza 
date pentru stabilirea identității.

Reprezentanții Jandarmeriei Tulcea 
au făcut publice următoarele precizări 
cu privire la organizarea și desfășurarea 
adunărilor publice conform prevederilor 
legale în vigoare:
 Adunările publice trebuie să se 

desfășoare în mod pașnic și civilizat, cu 
protecția participanților și a mediului 
ambiant;
 Pe timpul stării de alertă, numărul 

maxim permis pentru participarea la 

adunări publice declarate este de 100 
de persoane, cu respectarea tuturor mă-
surilor de siguranță sanitară;
 Adunările publice se pot organiza 

numai după declararea prealabilă;
 Organizarea și desfășurarea adu-

nărilor publice sunt interzise în imedi-
ata apropiere a gărilor, porturilor, aero-
porturilor, stațiilor de metrou, spitalelor, 
obiectivelor militare, a unităților econo-
mice cu instalații, utilaje sau mașini cu 
grad ridicat de pericol în exploatare;
 Este necesară asigurarea posibili-

tății deplasării autovehiculelor servicii- 
lor de urgență (Ambulanță, Pompieri), 

pentru salvarea vieților persoanelor și 
acordarea primului ajutor.

Adunările publice trebuie să se 
desfășoare fără să stânjenească folo-
sirea normală a drumurilor publice, a 
transportului în comun, cu excepția 
celor autorizate și funcționarea institu-
țiilor publice sau private 

„Jandarmeria Tulcea va asigura în 
continuare condițiile de siguranță pen-
tru exercitarea dreptului constituțional la  
liberă exprimare și va urmări permanent 
respectarea de către participanți a preve-
derilor legale“, au mai transmis reprezen- 
tanții I.J.J. Tulcea. 

Nero: noul partener de nădejde  
al jandarmilor tulceni

Adunările publice – în atenția I.J.J. Tulcea



În ziua de 13 aprilie 2021, în Episcopia Tulcii s-a desfășurat 
– la biserica Buna Vestire (paraclis episcopal) din Tulcea – con-
ferința lunară a preoţilor din Protopopiatul Tulcea.

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

În deschiderea lucrărilor, Preasfinția Sa a adresat un cuvânt 
arhieresc referitor la perioada Postului Mare, în care ne aflăm, 
și la rânduielile bisericești specifice acestei perioade din an.

În continuare, Pc. Pr. Angelo Florian Dumitrescu de la paro-
hia Caraorman a prezentat referatul ,,Pregătirea continuă a pre-
otului pentru oficierea sfintelor slujbe (duhovnicească, liturgică și 
culturală)”, după care au avut loc discuții pe marginea temei.

Alte probleme abordate s-au referit la activitățile de ordin 
liturgic, economic-administrativ și social-cultural care privesc 
direct viaţa parohiilor tulcene.

O atenție specială s-a acordat și adreselor Cancelariei Sf. Si-
nod privitoare la acțiunea de inventariere, restaurare și eviden-
țiere a tuturor mormintelor înălțate în cinstea eroilor neamului, 
dar și a mormintelor sau a construcțiilor funerare dedicate unor 
eroi sau personalități marcante din cuprinsul județului Tulcea.

Totodată, Sectorul social al Episcopiei Tulcii a prezentat și 
planul de activitate al acțiunii finantropice Lumina lui Hristos 
luminează tuturor, desfășurată anual în perioada Postului 
Mare, încă de la înființarea Episcopiei Tulcii. 

Pr. Felix Neculai, consilier eparhial

Conferință preoțească în Protopopiatul Tulcea
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Biserica ,,Sfinții Arhangheli Mihail 
și Gavriil” din Turda, Protopopiatul 
Babadag, s-a aflat – duminică, 11 aprilie 
2021 – în zi de sărbătoare prilejuită de 
prezența în mijlocul credincioșilor a 
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul 
Tulcii, care a slujit cu acest prilej sfânta 
liturghie arhierească.

Preasfinția Sa a slujit alături de un 
sobor de preoți și diaconi, la sfânta litur-
ghie luînd parte și credincioșii din loca-
litate pentru care slujirea arhierească de 

pe 11 aprilie a constituit o mare bucurie 
și binecuvântare.

În cuvântul de învățătură adesat 
credincioșilor în cadrul Sfintei Liturghii, 
Preasfinția Sa a tâlcuit evanghelia din 
Duminica Sf. Ioan Scărarul, amintind  
totodată și despre viața, credința și acti-
vitatea Sf. Ier. Calinic de la Cernica, epi-
scopul Râmnicului.

În cadrul slujbei au fost pomeniți 
atât ctitorii primei bisericii, întemeia-
te în urmă cu peste 140 de ani, români, 

bulgari și ruși, cât și ctitorii actualei bi-
serici impunătoare, construite în perioa-
da 1898 – 1910, precum și donatorii și 
susținătoii ei de astăzi. În ultimii ani, la 
biserică au avut loc lucrări de renovare 
și pictură, care au fost binecuvântate de 
către P.S. Visarion, Episcopul Tulcii.

În aceeași duminică a Sf. Cuv. Ioan 
Scărarul, Preasfințitul Părinte Visarion 
a vizitat și biserica parohială din filia 
Trestenic, rostind cuvânt de învățătură 
credincioșilor prezenți.

Numită în vechime Armutlia, localita-
tea Turda este situată în partea centrală 
a județului Tulcea și a fost locuită inițial 
doar de turci și cerchezi, după revenirea 
Dobrogei la România, așezându-se aici 
și creștini de diferite naționalități: ro-
mâni, bulgari și ruși. 

Pr. Felix Neculai

Slujire arhierească în parohia Turda din Episcopia Tulcii



Printr-o postare publicată, pe 15 apri- 
lie 2021, pe noua sa pagină oficială, 
domnul Ștefan Ilie, primarul municipiu-
lui Tulcea, anunță – pentru acest an – re-
abilitarea unui număr total de 16 locuri 
de joacă din oraș, o amplă și complexă 
lucrare edilitară, finanțată prin Progra-
mul de Investiții Publice.

„Copiii au nevoie de activitate fizică 
și de socializare, iar orașul nostru nu le 
oferă, deocamdată, prea multe posibili-
tăți pentru acestea. Cartierele sunt sufo-

cate de trafic, de mașini parcate haotic, 
de garaje și construcții improvizate sau 
chiar amplasate și ridicate ilegal.

În prezent, majoritatea locurilor de 
joacă sunt niște insule ale tristeții: nisca-
iva echipamente îmbătrânite sau hidoa-
se, amplasate haotic în spații amenajate 
precar și fără viziune.

Pentru a stimula dezvoltarea armo-
nioasă a copiilor, aceștia trebuie să-
și petreacă timpul liber într-un cadru 
agreabil, în care să beneficieze de expe-

riențe plăcute, în condiții de siguranță, 
acesta fiind obiectivul operațiunii de re-
abilitare ale celor 16 locuri de joacă din 
municipiul Tulcea.

Vor intra în reabilitare spațiile de  
joacă situate în: str. Alunișului (2 am- 
plasamente), Cartier Lotizare, Cartier E3 
(4 amplasamente), Cartier C5, str. I.L. Ca-
ragiale, str. Navaliștilor, str. Viticulturii, 
Neptun, str. Eternității, str. Grădinarilor, 
str. Progresului, Pelican.” – aprecizat, în 
cadrul postării, primarul Ștefan Ilie. 

Pe 19 aprilie 2021, a avut loc – la sediul Primăriei Tulcea – o 
întâlnire de lucru, la care au fost prezenți – și au participat – re-
prezentanți ai municipalității, ai Direcției Județene pentru Cul-
tură și ai Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 
Tulcea. De la întâlnirea precedentă, cu tematică similară, au 
fost identificate câteva variante de trasee culturale cu temati-
că istorică, religioasă sau etnografică, care să redea municipiu-
lui Tulcea valoarea sa culturală și istorică și să repună orașul pe 
harta destinațiilor turistice.

Realizarea acestora obiective presupune și reabilitarea in-
frastructurii stradale (rutieră, de preluare a apelor pluviale, ca-
nalizare – cablaj metropolitan etc.).

S-a stabilit, de asemenea, ca – până la următoarea întâlnire – 
să se procedeze la inventarierea și evaluarea stadiului acelor clă-
diri care pot fi puse în valoare pe itinerariile urbane imaginate.

În aceeași idee, Primăria municipiului Tulcea va pune în 
dezbatere, în decursul acestei luni, un Regulament pentru 

sprijinirea reabilitării monumentelor istorice aflate în 
proprietate privată.

În cursul aceleiași întâlniri de lucru, I.C.E.M. a prezentat o 
schiță de proiect pentru punerea în valoare a sitului arheologic 
Aegyssus și a Parcului Monumentul Independenței. Pentru 
acesta din urmă, Primăria municipiului Tulcea a prevăzut deja 
în buget un concurs de soluții.

Despre acestă întâlnire, a scris – în aceeași zi – și primarul 
municipiului Tulcea, domnul Ștefan Ilie, pe noua sa pagină 
oficială: „Că să știm ce vrem, trebuie să știm cine suntem. 
Identitatea istorică a orașului este foarte importantă în 
revitalizarea acestuia. Tulcea este o așezare cu o istorie 
foarte bogată, aspect nevalorificat pe măsură și necesar a fi 
conștientizat de cât mai mulți locuitori. Astăzi, a avut loc o 
întâlnire de lucru cu reprezentanții Direcției Județene pentru 
Cultură și ai I.C.E.M. Din partea Primăriei au fost prezenți 
colegii mei, Nicolae Bibu și George Șinghi”. 

Întâlnire pentru patrimoniul istorico-cultural tulcean

16 locuri de joacă vor fi reabilitate în municipiu
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Călătoria noastră culinară la Gurile Dunării continuă, 
în acest număr, printr-o revenire în bucătăria bunicii mele 
materne, „Mama Maria”, cea care, pe când aveam vreo șase 
luni, m-a luat la ei, la țară, în satul Bălășești, din nordul 
județului Galați, de unde am revenit acasă pe la patru ani, 
înăltuță, cu un pachet solid de cunoștințe (de la cum se 
mulge vaca – și când, la mirosul acela inconfundabil de grajd, 
de la când se adună ouăle din cuibar și cum se pune o găină 
la clocit, de la bocitul morților la hrănitul bebelușilor, de la 
pus capcane pentru dihorii care mâncau puișorii, la mers cu 
căruța la câmp, unde bunicii mă lăsau să dorm până veneau 
ei să mănânce, de la mers la biserică și până la tămâiatul 
mormintelor), bagaj incomparabil cu al colegilor mei de 
generație care trăiseră doar într-un oraș de pe malul Dunării.

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

învățaseră să se bucure de tot ceea le oferea natura și să 
folosească aproape în întregime roadele pământului.

Astfel, dulceața de cireșe amare era ofranda bunicii 
pentru natura care-i asigura nu doar aceste fructe cu totul 
deosebite, dar și ciuperci (numite astăzi champignon), pe 
care le culegeam împreună, alături de plantele medicinale 
care țineau locul doctoriilor pe care acum le cumpărăm din 
farmacii.

În amintirea bunicii care mi-a zugrăvit copilăria cu 
arhangheli, vă propun – pentru acest număr – să facem 
„Dulceață de cireșe amare” și „Ciuperci ca la bunica”. 
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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

Bucătăria bunicii 
„Mama Maria”



După fiecare ploaie mai serioasă, 
poienile pline de bălegar și iarbă uscată 
se transformau în ciupercării spontane. 
Avantajul de a locui cam la marginea sa-
tului (după grădina bunicilor începeau 
râpele) era că ieșeam la cules imediat 
cum soarele revenea pe cer (după o fur-
tună de vară care nu ținea mai mult de 
jumătate de oră): apa curgea în torente 
către râpe, cărarea era lutoasă, dar noi 
mergeam pe marginea ei, unde era un 
soi de mușchi verde, mătăsos, pe care îl 
simțeam sub tălpile goale, imediat ce-mi 
scoteam săndăluțele, pe care altfel adu-
nam și noroi, dar și bălegarul animalelor 

care mergeau tot pe acolo, ca să ajungă 
la așa-zisa pășune pe care pășteau până 
seara, când veneau singure acasă.

Bunica purta un fel de șorț (numit 
pestelcă) în care aduna exact câte ciu-
perci încăpeau, fără să se rupă. Bunica 
era micuță (avea 1,40 metri și vreo 45 – 
50 de kilograme), deci șorțul nu putea 
cuprinde mai mult de 500 grame de ciu-
perci. „Să ajungă pentru toți”, zicea ea, că 
după noi veneau și alți săteni, care stă-
teau ... mai în centru. Erau destule – ca 
și ciupercile după ploaie, după cum se 
spune – și imaginea aceea cu „mingiuțe-
le” albe pe drum îmi este vie și astăzi.

Cum procedăm: 
Ciupercile se șterg (azi ele cresc fru-

mos, în ciupercării, pe un amestec de 
compost însămânțat la suprafață cu mi-
celiu de ciupercă, acoperit cu polietilenă 
perforată, prin care, la întuneric, ies ciu-
percuțele după câteva zile de la incuba-
re, fiind recoltate prin tăiere la suprafața 
sacului) cu o perie (seamănă cu pămătu-
ful pentru întins spuma de ras pe obraz, 
doar că are perii mai scurți și abrazivi), 
ori cu un șervet de bucătărie, piciorul se 
îndepărtează din pălărie și se taie în ju-
mătăți, în lung. Nu le spălați, nu le scoa-
teți membrana (pielița) de la suprafață!

Pe o plită încinsă se presară sare, se 
așază pălăriile cu golul în sus, piciorușele 
tăiate, apoi se presară din nou sare. Când 
ciupercile au început să adune lichid în 
cavitatea în care a stat piciorul, se scot 
într-un castron.

Separat, se zdrobește usturoiul cu sa-
re grunjoasă, se adaugă cozile de ceapă 
verde tăiate mărunt și pătrunjelul verde. 
Peste ciuperci se toarnă amestecul aces-
ta pus într-o cană de apă fiartă. Lichidul 
se toarnă peste ciuperci, se acoperă cas-
tronul cu un capac și se lasă la infuzat 
aproximativ 5 minute.

Mămăliga era nelipsită la acest me-
niu, iar cina se încheia și cu o cană de 
lapte proaspăt muls, fiert în ceaunul în 
care se făcuse mămăliga. Un adevărat rai 
gustativ, care pare destul de greu de în-
țeles și de apreciat de cei care nu au avut 
privilegiul de a trăi aceste experimente 
culinare extraordinare. 

 Cum procedăm: 
Cireșele amare – curățate de sâmburi 

și codițe, spălate într-o strecurătoare și 
bine scurse – se aranjează în tingirea de 
dulceață (bunica o folosea doar pentru 
dulceață; era din fontă, cu un email 
intact, cumpărată de la un iarmaroc 
care se ținea de Sfânta Maria Mare, de 
unde mie îmi cumpăra un lănțișor cu o 
cruciuliță), alternând straturile cu zahăr. 
Se acoperă cu un șervet și se lasă peste 

noapte pe masă. Dimineața, se fierbe 
la flacără mică (da, bunica fierbea pe 
plita sobei, alimentată cu coceni uscați 
de porumb, ori cu vreascuri tăiate de 
la mica vie din curte, ori pur și simplu 
cu lemne, pe care le găseau după ce se 
mai surpa vreun teren din apropiere), 
apoi, cu un șervet curat, înmuiat în 
apă rece, se șterg marginile tingirii 
de spuma care se formează și care, 
dacă nu este îndepărtată, înnegrește 
dulceața și-i schimbă culoarea, dar și 
gustul este alterat (zahărul ars are alt 
gust decât cireașa amară). Când siropul 
este aproape legat (bunica punea pe 
o farfurioară câteva picături și apoi le 
întindea cu lingura: dacă se adunau, 
continua fierberea, dacă rămâneau 
separate, lua tingirea de pe foc), se 
adaugă sucul de la lămâie, se amestecă 
și apoi se toarnă în borcanele curate. 
Borcanele se închid cu capac sau se 
leagă cu folie de celofan și sfoară, apoi 
se acoperă cu un prosop și se lasă să se 
răcească lent. Se pot păstra astfel (dacă 
nu se mănâncă mai repede) și un an.

Deși a mers la 
școală doar patru 
clase, n-a călătorit mai 
departe de Galați și nici n-a crescut la 
vreun pension de fete, bunica învățase 
să facă dulceața de cireșe amare – dar și 
s-o servească – de la soția proprietarului 
presei de ulei din sat, unde aduceau ță-
ranii floarea-soarelui, să facă untdelemn.

Bunica ținea dulceața în „Sala mare”, 
acea cameră gătită ca o mireasă, în ca-
re nu intrau decât dacă venea preotul  
din sat ori vreunul dintre copii, de la 
oraș. Și mai intram eu! – care aveam pri-
vilegiul să dorm acolo ca o prințesă, ca 
să nu mă trezească zgomotele făcute de 
păsări, văcuță și de câine. 
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Dulceață de cireșe amare

Ciuperci ca la bunica

Pentru 4 borcane de 380g: 

1  kg de cireșe amare, curățate  
de sâmburi și codițe

1 kg zahăr
1  lămâie (cantitățile se pot multi-

plica proporțional, dacă doriți  
să faceți mai multe borcane)

Pentru 4 persoane: 

500 g ciuperci (Champignon)
10 g sare grunjoasă
2 – 3 căței de usturoi
cozile de la o ceapă verde
 o legătură de pătrunjel verde
o cană de apă fiartă
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În ziua de 19 aprilie 2021, polițiști din Brigada de Comba- 
tere a Criminalității Organizate Constanța și din cadrul 
Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Tulcea, 
împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Tulcea au 
efectuat zece percheziții domiciliare în orașul Măcin, județul 
Tulcea, în cadrul unei acțiuni care a vizat destructurarea a trei 
grupuri infracționale organizate, specializate în comiterea 
infracțiunilor de proxenetism.

Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada anilor  
2011 – 2021, 18 persoane ar fi constituit trei grupuri orga-
nizate, în scopul comiterii infracțiunii de proxenetism, deter-
minând numeroase tinere să practice prostituția în străinătate, 
obținând astfel sume de bani din aceste activități.

Astfel, cele trei grupuri infracționale organizate au obținut, 
din practicarea prostituției, aproximativ 1.000.000 de dolari, 
bani cu care ar fi construit mai multe imobile (case), în orașul 
Măcin și ar fi achiziționat automobile și alte bunuri.

În urma perchezițiilor efectuate, au fost identificate și in-
disponibilizate cinci autoturisme, 25.000 de euro, telefoane 
mobile, precum și documente relevante pentru instrumenta-
rea cazului.

La data de 19 aprilie 2021 s-a dispus reținerea a 12 persoa-
ne, iar în cursul zilei de 20 aprilie, Tribunalul Tulcea a dispus 
luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de 
zile față de toți aceștia.

Suportul tehnic de specialitate a fost asigurat de către 
Brigada Operațiuni Speciale Constanța, Serviciul Operațiuni 
Speciale Tulcea, Unitatea Teritorială de Analiza Informațiilor 
Constanța și Biroul de Analiza Informațiilor Tulcea.

La acțiune au participat și lucrători din cadrul Grupării 
Mobile de Jandarmi Constanța, Inspectoratul de Poliție 
Județean Tulcea și Serviciul pentru Acțiuni Speciale Tulcea. 

Oamenii legii dobrogeni au destructurat trei 
grupări de proxeneți
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Întrebare pentru admiterea la Școala 
de Arte:

– De ce Van Gogh a excelat în pictură 
și nu în muzică?

Răspunsul corect:
– Pentru că nu avea ureche.

  

Bărbatul se întoarce acasă, intră în 
sufragerie, iar soția îl întâmpină cu un 
afiș pe care scria mare: „Nu vorbesc cu 
tine!”.

Omul ridică – nepăsător – din 
umeri și se așază în fața televizorului, 
vizionând un meci.

După cinci minute, soția se postează 
în fața lui, cu un alt afiș: „Nu vrei să știi 
de ce?”.

  

Soția vine de la supermarket cu trei 
baxuri de bere, patru sticle de vin, două 
sticle de votcă și trei pâini.

– Așteptăm oaspeți? – întreabă soțul.
– Nu, dragule.
– Și atunci, de ce ai cumpărat atâtea 

pâini?

  

– Dragul meu prieten, astăzi am 
pierdut controlul asupra mașinii.

– Cum așa? Ce s-a întâmplat? – 
întreabă amicul. Acvaplanare? Derapaj?

– Nici – nici. Doar că și-a luat nevastă-
mea permisul de conducere.

  

Un șofer merge cu mașina în service, 
bănuind că vehiculul are probleme cu 
transmisia. Nici nu intră bine pe ușa 
atelierului, că este abordat de unul 
dintre mecanici, care îi spune brusc:

– Să știți că aveți cureaua ruptă...
– Extraordinar! Cum ați reușit să 

vă dați seama, fără ca măcar să ridicați 
capota mașinii?

– Păi, vă cad pantalonii.

  

Întrebare la ora de limba română:
– Cine îmi poate spune o formă de 

viitor a verbului a bea?
– Încerc eu, doamna profesoară: beat.

  

Un client intră într-un butic și îi 
spune vânzătoarei:

– Vreau să îmi dați, vă rog, o sticlă de 
vin.

– Alb, rose sau roșu? – întreabă 
vânzătoarea.

– Îmi este indiferent, răspunde 
bărbatul. Sunt nevăzător.

  

Un tânăr își sună cel mai bun prieten:
– Salut! M-am certat cu iubita și mă 

întrebam dacă pot dormi la noapte la 
tine, pe canapea.

– Păi, tu nu știi că eu sunt căsătorit?
– Și ce legătură are asta cu întrebarea 

mea?
– Păi, pe canapea dorm eu.

  

Doi prieteni stau de vorba la o bere. 
Unul dintre ei îi spune celuilalt:

– Sunt total dezamăgit de politica 
din zilele noastre! Singurele partide în 
care mai cred sunt partidele de sex și 
cele de pescuit.

  

Doi canibali se întorc de la vânătoare, 
fiecare dintr-o altă zonă.

– Ai prins ceva?
– Nu, absolut nimic. Ghinion total. 

Tu?
– La mine începuse destul de bine: 

am prins doi români, rătăciți prin junglă.
– Super, frate! Și unde sunt? Sau i-ai 

mâncat deja?
– N-am apucat! Până să-i mănânc eu, 

s-au mâncat între ei!

  

Discuție între Dumnezeu și Adam.
Dumnezeu către Adam:
– Hai, bărbate, hotărăște-te odată: te 

zgârcești la o coastă?
– Nu, Doamne, pur și simplu am o 

presimțire rea. 

Atelierul de voie bună
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