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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 
reprezentau 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 a bazarului de 
tip oriental din Tulcea, mai cunoscut ca „Sub coloane”, așa 
cum arăta în anul 1927. Ansamblul mai era numit și „Bazarul 
turcesc”, deoarece fusese construit între 1861 și 1866, la ordinul 
lui Rasim Pașa (conducătorul de atunci al orașului), pe o 
prelungire a străzii Grivița, care nu mai există în zilele noastre.

Structura bazarului reunea 72 de coloane, dispuse de o 
parte și de alta a străzii, cuprinzând 41 de spații imobiliare, 
majoritatea – magazine, iar la etaj locuiau câțiva dintre 
comercianți. În anul 1963, în urma măsurilor de sistematizare, 
bazarul este scos din lista monumentelor istorice, prin 
Dispoziţia nr. 221963 a Consiliului de Miniștri, urmând a fi 
demolat în scurt timp. A rămas doar în memoria seniorilor 
tulceni, ca locul pe care s-a construit unul dintre blocurile de 
locuințe de pe strada Unirii.

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! 

Un nou centru de vaccinare
Începând din ziua de 18 mai 2021, la sediul Colegiului Medici- 

lor Tulcea, str. Babadag nr. 15, bloc 7, scara A, parter (lângă CEC), 
funcționează un nou centru de vaccinare, unde – pentru inocu-
lare – nu este nevoie nici de înscriere și nici de programare.
 Program: Luni – Duminică / 08:00 – 20:00
 Singura condiție pentru a vă vaccina este să aveți la 

dumneavoastră cartea de identitate
 Vaccinul utilizat este Pfizer / BioNTech
 Medici specialiști și echipe profesioniste vă așteaptă!
Vaccinarea rămâne soluția sigură și eficientă pentru în-

vingerea pandemiei COVID-19. Nu vă gândiți că o faceți doar 
pentru dumneavoastră, 
ci pentru binele întregii 
noastre comunități.

Centrul este deschis 
de Direcția de Sănătate 
Publică Județeană Tul-
cea, cu sprijinul Primă-
riei Municipiului Tulcea, 
pentru a facilita accesul 
tuturor persoanelor ne-
programate sau / și neîn-
scrise la vaccinare. 
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Denumire județ: Tulcea
Denumire U.A.T.: Tulcea
Sector cadastral: 48

Unitatea administrativ-teritorială 
Tulcea, din județul Tulcea, anunță publi- 
carea documentelor tehnice ale ca-
dastrului pentru sectorul cadastral 
nr. 48 pe o perioadă de 60 de zile 
calendaristice, conform art. 14 alin. 
(1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și comple-
tările ulterioare.

Data de început a afișării: 
03.06.2021

Data de sfârșit a afișării: 
01.08.2021

Adresa locului afișării publice: 
strada Concordiei nr. 1, Tulcea – Sediul 
Direcției Administrație Publică Locală

Reper pentru identificarea lo-
cației: vizavi de Biserica Armânească 
(vezi și foto).

Cererile de rectificare ale documen-
telor tehnice vor putea fi depuse la 
sediul primăriei și pe site-ul Agenției 
Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară.

Informații privind Programul națio-
nal de cadastru și carte funciară 2015 – 

2023 se pot obține pe site-ul A.N.C.P.I. 
la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Doar cu implicarea cetățenilor se 
poate face ordine în actele de proprie-
tate. Îi invităm pe cei interesați la sediul 
D.A.P.L., pentru a verifica amplasamen-
tele sau pentru a solicita eventuale 
modificări pentru terenurile din Secto-
rul 48 extravilan, în vederea intabulării.

Așadar, vă așteptăm zilnic, înce-
pând cu data de 03.06.2021, între orele 
9.00 și 16.00, la sediul Direcției Admi-
nistrație Publică Locală, situat în mu-
nicipiul Tulcea, strada Concordiei nr. 1, 
cu actele de proprietate sau cu ce alte 
documente aveți, pentru a vă verifica 
amplasamentul imobilelor și a solicita 
eventualele corecturi.

Contestațiile se pot face la Primă-
ria Municipiului Tulcea (telefonic, su-
nând la 0240 511 440, sau pe e-mail:  
contact@primariatulcea.ro) sau la 
O.C.P.I. Tulcea (telefon: 0240 511 486, 
e-mail: tl@ancpi.ro). 

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice 
ale cadastrului (terenurile din Sectorul 48 extravilan)

„Trebuie să mai obţinem un aviz de 
la mediu; apoi, în două - trei săptămâni, 
va începe demolarea sălii. Este o inves-
tiţie dorită de marea majoritate a tulce-
nilor, o investiţie care va însemna o dez-
voltare a sporturilor de sală, un obiectiv 
a cărui necesitate am susţinut-o perma-
nent la Guvern”, a declarat pentru ziarul 
„Delta” președintele C.J., domnul Horia 
Teodorescu.

Partea de „Proiectare, asistenţă teh-
nică din partea proiectantului și execu-
ţie lucrări de desfiinţare a Sălii Poliva-
lente Tulcea” a fost atribuită firmei SMZ 
Impex din Cluj-Napoca, în asociere cu 
proiectanţii Proiect Constrex Consulting 
S.R.L. și NDA7 Proiect, valoarea contrac-
tului fiind de 712.000 lei. După demo-
larea clădirii se va demara construirea 
unei săli moderne, cu finanţarea Com-
paniei Naţionale de Investiţii.

Proiectul se va derula prin interme-
diul Companiei Naţionale de Investiţii 

(C.N.I.), valoarea totală finală fiind de 
aproximativ 23 de milioane de euro. 
Noua Sală Polivalentă din municipiul 
Tulcea va include un teren principal de 
competiţii, în mijlocul clădirii, la nive- 
lul 0, înconjurat de tribune – pentru spec- 
tatori și un teren de antrenament, situat 
în subsolul clădirii, sub amprenta tere-
nului principal, ambele terenuri având 
o suprafaţă de joc pentru handbal, la di-
mensiuni oficiale (20 x 40 metri).

Capacitatea tribunelor va crește de 
la 1.200 de locuri la aproape 4.500 de 
locuri. Pentru realizarea proiectului, 
Consiliul Judeţean Tulcea a aprobat 
predarea amplasamentului – teren 
situat pe strada Isaccei – către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administraţiei 
Publice, prin Compania Naţională de 
Investiţii, pe bază de protocol.

Motivarea acestei investiţii este lega-
tă de faptul că, în prezent, Sala Poliva-
lentă nu mai corespunde cerinţelor ac-
tuale pentru desfășurarea competiţiilor 
sportive, atât din punct de vedere al do-
tărilor și al dimensiunilor terenului, cât și 
din cel al funcţionalităţii clădirii. 

3

Conform unei declarații ofi-
ciale recente a domnului Horia 
Teodorescu, preşedintele Con-
siliului Judeţean, demolarea 
Sălii Polivalente din municipiul 
Tulcea va începe la jumătatea 
lunii iunie a anului curent.

Sala Polivalentă va fi demolată în luna iunie
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Pe 15 mai 2021, într-o sâmbătă cu vreme ideală 
pentru escaladă, colonelul Bordei Ion, inspectorul șef al 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Tulcea, a participat 
la Proiectul ,,Jandarmeria Brașov, la înălțime! Eroism,  
Tradiție și Continuitate!”, a cărui cea mai recentă etapă s-a 
desfășurat în Munții Măcinului.

Astfel, după ascensiuni pe cei 14 ,,uriași” ai României 
(cele mai mari înălțimi montane din masivele românești), 
pe 15 mai a venit rândul celui mai înalt vârf din lanțul 

munților hercinici ai Măcinului, Vârful Țuțuiatu (467 metri), 
pe care Jandarmeria Brașov a arborat drapelul României, 
aducând un omagiu eroilor neamului.

La activitatea organizată de Jandarmeria Brașov au 
participat colonel Bordei Ion, inspectorul șef al Inspecto-
ratului de Jandarmi Județean Tulcea, colonel Palistan 
Cristian Elly, inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Brașov, prefectul tulcean Marcel Ivanov și 
subprefectul Nicolae Topoleanu. 

În perioada 2 – 4 iunie 2021, în sala 
de conferințe „Toma Caragiu” a Hotelului 
„Delta” din municipiul Tulcea, are loc Con-
ferința de lansare a proiectului JERAD, acti- 
vitate care a fost reprogramată din luna 
mai a anului 2020, în contextul general 
determinat de pandemia COVID – 19. 
Proiectul este în faza de implementare, în 
momentul de față fiind asigurate fondu-
rile necesare demarării procedurilor de 
achiziție pentru atingerea obiectivelor 
propuse în cadrul proiectului. Perioada 
de derulare a proiectului a fost extinsă 
de la 18 luni la 24 de luni, implementarea 
începând cu data de 26.02.2020 și se în-
cheie în data de 25.02.2022.

Remintim că, pe 25 februarie 2020, la 
sediul Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență „Delta” al județului Tulcea, a fost 
semnat contractul de finanțare a proiec-

tului transfrontalier româno-ucrainean 
JOINT EMERGENCY RESPONSE ACROSS 
DANUBE (JERAD – 2SOFT/4.2/70). Pro-
iectul a fost dezvoltat în cadrul Progra-
mului Operațional Comun România 
– Ucraina 2014 – 2020, în cadrul obiec-
tivului tematic 8 – Provocări comune în 
domeniul siguranței, Prioritatea – 4.2 
sprijinul activităților comune pentru pre-
venirea dezastrelor naturale și antropice, 
precum și acțiuni comune pe timpul si-
tuațiilor de urgență. Beneficiarii proiec-
tului sunt Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență „Delta” al județului Tulcea și 
Departamentul de Stat pentru Situații de 
Urgență al Ucrainei în Regiunea Odessa.

Programul Operațional Comun Ro-
mânia – Ucraina 2014 – 2020 este fi-
nanțat de Uniunea Europeană prin in-
termediul Instrumentului European de 

Vecinătate și cofinanțat de statele parti-
cipante în program.

Principalele obiectivele ale proiectu-
lui sunt următoarele:

1. Dezvoltarea unei platforme de 
schimb de informații, ca instrument al 
procesului decizional comun, în cazul 
producerii unor situații de urgență cu 
efecte transfrontaliere, până la sfârșitul 
implementării proiectului;

2. Creșterea capacității operaționa-
le comune a partenerilor prin achiziția 
de vehicule speciale, mijloace tehnice și 
echipamente;

3. Creșterea nivelului de cooperare 
transfrontalieră prin ateliere și exerciții 
comune, până la sfârșitul implementării 
proiectului.

Valoarea totală a proiectului este es-
timată la 555555.55 euro, din care suma 
de 415555.55 euro revine partenerului 
român. Această sumă este structurată 
pe fonduri europene nerambursabile 
din cadrul programului România – Ucrai-
na 2014 – 2020 în valoare de 373999.99 
euro, echivalentul a 1813899.95 RON, iar 
cofinanțarea de la bugetul de stat este 
de 41555.56 euro. 

Se lansează JERAD, un proiect 
transfrontalier româno-ucrainean

Jandarmeria, la înălțime!
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„Trebuie menționat din start faptul 
că Republica Coreea este a zecea putere 
economică mondială, având mari per-
formanțe în sectoare precum industrie, 
transport, turism și educație.

Aproape fiecare dintre noi deține cel 
puțin un produs coreean, fie că este vor-
ba despre un telefon inteligent, un tele-
vizor sau un automobil.

Am discutat despre posibilitățile de 
cooperare pe plan turistic, industrial și 
cultural dintre Republica Coreea și Mu-
nicipiul Tulcea.

Excelența Sa domnul ambasador 
Kim Yong Ho ne-a asigurat de interesul 
pentru orașul nostru, găsindu-l foarte 
atractiv din punct de vedere al dezvol-
tării potențialului turistic, dar și în per-
spectiva unor investiții industriale.

Interesul cetățenilor sud-coreeni 
este tot mai crescut pentru vizitarea 

țării noastre, iar Ambasada Republicii 
Coreea este foarte activă în promovarea 
obiectivelor turistice în mediul online.

Alături de colegii mei, am prezentat 
delegației proiectele noastre de dez-
voltare urbană și a infrastructurii indus-
triale. Ne-am manifestat deschiderea și 
interesul către realizarea unor investiții 
sud-coreene la Tulcea, companiile din 
această țară fiind recunoscute pentru 
seriozitate și performanță.

E.S. domnul Kim Yong Ho și-a arătat 
disponibilitatea de a se angaja în pro-
movarea orașului nostru în mediul de 
afaceri sud-coreean, menționând am-
plasarea foarte favorabilă realizării unor 
investiții în domeniul industrial.

Din partea oaspeților, au mai partici-
pat: soția Excelenței Sale, doamna Kim 
Sung Hee, domnișoara Park Minyoung, 
Secretar III și domnul Lee Hyung Keun, 
cercetător politic.

Alături de mine, din partea Primă- 
riei Municipiului Tulcea, au mai fost  
prezenți:

George Șinghi – viceprimar
Dragoș Simion – viceprimar
Nicolae Bibu – city manager
Cristina Mucileanu – șef birou Sport, 
Cultură și Relații Externe
Ștefan Caraman – consilier Sport,  
Cultură și Relații Externe”. 

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea 
cea mai mare (30,45%) din totalul șomerilor 
înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M. Tulcea, 
urmați de cei cu studii liceale (26,24%), iar 
25,56% au studii primare. Șomerii cu nivel 
de studii medii – submedii reprezintă 96,93% 
din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu 
studii superioare sunt 3,07%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel 
de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se 
prezintă astfel: 593 de persoane foarte greu 
ocupabile, 540 greu ocupabile, 1366 mediu 
ocupabile, iar 302 sunt persoane ușor ocu-
pabile. Încadrarea într-o categorie de ocupa-
bilitate se realizează ca urmare a activităţii 
de profilare a persoanelor înregistrate în evi-
denţele A.J.O.F.M. Informaţii detaliate despre 
structura șomajului 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 

3,38% – rata şomajului înregistrat în Tulcea  
în luna aprilie a anului 2021

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii

Total 2801

sub 25 de ani 379

între 25 și 29 de ani 250

între 30 și 39 de ani 490

între 40 și 49 de ani 684

între 50 și 55 de ani 544

peste 55 de ani 454

Conform celor mai recente date 
oficiale, la sfârșitul lunii aprilie 2021, 
în evidențele Agenției Județene  
pentru Ocuparea Forței de Muncă  
Tulcea erau înregistrați 2801 șomeri 
(din care 1368 femei), rata șomajului 
fiind de 3,38%.

Comparativ cu luna precedentă, 
când rata șomajului a fost de 3,43%,  
în aprilie 2021, acest indicator a înre-
gistrat o scădere cu 0,05 pp.

Din totalul de 2801 persoane înre-
gistrate în evidențele A.J.O.F.M. Tulcea, 
846 erau beneficiari de indemni- 
zaţie de șomaj, iar 1995 erau șomeri 
neindemnizați. În ceea ce privește 
me diul de rezidență, 1982 șomeri 
provin din mediul rural, iar 819 sunt 
din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de 
vârste se prezintă sugestiv astfel:

Ambasadorul Republicii Coreea – în vizită la Primăria Tulcea

Pe 11 mai 2021, edilii noștri 
au primit – la sediul Primăriei 
Tulcea – vizita unei delegații a 
Ambasadei Republicii Coreea 
(denumirea oficială a Coreei 
de Sud). Acest eveniment de
osebit de important pentru 
comunitatea tulceană a fost 
subiectul unei postări publi
cate de domnul Ștefan Ilie, 
primarul municipiului, pe pa
gina sa oficială.
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Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” 
Brașov a anunțat de curând derularea 
celei de a noua ediții a Parteneriatului 
Educațional Internațional „Prietenie 
… pe o … sfoară … virtuală”, care se 
va desfășura anul acesta în perioada 
aprile – iulie. Acțiunile din cadrul par-
teneriatului sunt dedicate promovării 
literaturii pentru copii și stimulării inte-
resului pentru lectură al celor mici. Sunt 
încurajate să participe bibliotecile publi-
ce, bibliotecile școlare, organizațiile ne-
guvernamentale, cluburile copiilor sau 
orice alte organizații care desfășoară ac-
tivități cu copiii și susțin prioritățile par-
teneriatului. Tema pe care organizatorii 
au propus-o pentru acest an este dedi-
cată celebrării operei lui Petre Ispirescu. 
Centrul de Excelență pentru Copii și 
Tineret al Bibliotecii Județene „Geor-
ge Barițiu” Brașov a demarat acest par- 
teneriat în anul 2013, pentru a celebra 
Ziua Internaţională a Cărţii pentru  
Copii și Tineret.

Această sărbătoare a cărții a fost ini-
ţiată pe 2 aprilie 1967, dată care coincide 
cu ziua de naştere a celui mai îndrăgit au-
tor de basme, Hans Christian Andersen. 
Anual, la nivel internațional, evenimentul 
este patronat de o țară membră a Inter-
national Board on Books for Young Peo-
ple (IBBY), care decide asupra unei teme şi 
invită un autor de prestigiu din țara gaz-

dă să scrie un mesaj copiilor lumii, dar şi 
un ilustrator care să realizeze un poster. 
Aceste mesaje şi materiale sunt folosite 
pentru a promova cărțile şi lectura.

De-a lungul precedentelor opt ediții, 
biblioteca brașoveană a reușit să coa-
guleze în jurul acestei idei peste 200 de 
instituții culturale din 40 de județe ro-
mânești și, împreună cu acestea, să sti-
muleze interesul pentru carte și lectură 
al unui număr de peste 100.000 de copii.

Numele originar al parteneriatului 
– „Prietenie …pe o … sfoară” – a fost 
inspirat de activitatea aplicată care înso-

țește atelierele de lectură: fiecare copil 
par ticipant la program realizează un 
desen inspirat de cartea prezentată. La 
sfârșitul perioadei de desfășurare, parte-
nerii fac schimb de desene, pe care le ex-
pun la sediul bibliotecilor lor, pe o sfoară.

Însă, dată fiind situația de anul 
acesta, desenele nu se vor mai trimite 
prin poștă, ci se vor realiza expoziții, 
tot pe sfoară, în cadrul bibliotecilor. 
Fiecare partener va trimite organiza-
torului 3 – 5 fotografii (de la activităţi 
și expoziţii), respectiv Centrului de 
Excelență pentru Copii și Tineret 
Brașov, în vederea realizării unei ex- 
poziții virtuale, finale. O sfoară vir-
tuală, adică...

Pentru acest an (sau măcar pentru 
următorii), țelul organizatorilor este să 
extindă acest parteneriat în toate biblio-
tecile publice din România și să aducă în 
atenția copiilor, dar și a părinților și edu-
catorilor, cât mai multe cărți valoroase 
și cât mai mulți scriitori de literatură 
pentru copii.

La Tulcea, ediția de anul acesta a par-
teneriatului educațional internațional 
„Prietenie ... pe o ... sfoară ... virtuală” a 
fost deschisă, pe 19 mai, la Ludoteca Bi-
bliotecii Județene „Panait Cerna”, de ele-
vii clasei a III-a B, de la Școala Gimnazială 
„Nifon Bălășescu”, Tulcea, coordonați de 
prof. înv. primar Mădălina Ariton. 

De la Brașov la Tulcea: „Prietenie ... pe o ... sfoară ... virtuală”
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În primele patru luni ale anului 2021, 
ca urmare a implementării Programului 
Naţional de Ocupare a Forţei de Mun-
că, prin intermediul A.J.O.F.M. Tulcea, au 
fost încadrate în muncă 876 de persoa-
ne, dintre care 437 de femei.

Din totalul persoanelor ocupate 
până la data de referință, 390 au peste 
45 de ani, 155 au vârsta cuprinsă între 
35 și 45 de ani, 94 au între 25 și 35 de 
ani, iar 237 sunt tineri sub 25 de ani (187 
de tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul 
persoanelor încadrate în muncă, 359 
provin din mediul urban, iar 517 persoa-
ne 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 (305), 
urmate de cele cu studii gimnaziale 
(227). Numărul celor cu studii profesio-
nale este de 239, iar cei cu studii prima-
re sunt în număr de 72.

Dintre persoanele angajate în 
perioada menţionată, prin intermediul 
A.J.O.F.M. Tulcea, 196 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 do-
miciliul 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 patru luni ale 
anului 2021, numărul persoanelor 
care au beneficiat de asistenţă pentru 
înregistrarea 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 2909.

Pentru mai multe informații des- 
pre activitatea Agenției Județene pen-
tru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea, 
puteți accesa https://www.anofm.ro/ 
index.html?agentie=Tulcea 

An de an, ceea ce se dorește – inițial – a 
fi un spectaculos selfie pe planșeul tre-
nului ucide zeci de tineri prin electrocu-
tare sau îi lasă cu traume pe viață.

O fotografie pe tren poate părea 
o idee extravagantă pentru o posta-
re foarte apreciată în social media, însă 
puțini sunt cei care conștientizează ris-
curile pe care le presupune escaladarea 
unui vagon de tren, în principal cel de 
producere a arcului electric și al electro-
cutării la rețeaua de înaltă tensiune (mai 

exact, este vorba despre 27.000 volţi). 
Este important de reținut faptul că arcul 
electric se poate produce și fără un con-
tact direct cu rețeaua de înaltă tensiune, 
iar, pe lângă acesta, căderea de la înălți-
me poate avea ca urmări traume grave.

În contextul campaniei „Selfie-ul pe 
tren nu ia like-uri, ia vieţi”, în ziua de 24 
mai 2021, lucrători ai B.J.P.T. Tulcea au 
acționat în cooperare cu Inspecto ratul 
Județean de Poliție Tulcea – Compar-
timentul de Analiză și Prevenire a Cri-

minalității, în stațiile C.F. Babadag 
și Tulcea. Cu această ocazie, au fost 
distribuite pliante cu recomandări, 
astfel încât adolescenţii și tinerii – pro-
tagoniștii majoritari ai acestui gen 
fotografic de tip ruletă rusească – să 
înţeleagă care sunt riscurile la care se 
expun atunci când încearcă să realizeze 
o fotografie pe tren sau când nu 
respectă regulile de conduită în incinta 
staţiilor de cale ferată, triajelor și a 
zonelor adiacente. 

Noua ruletă rusească: selfie pe tren

876 de persoane şi-au găsit serviciu 
cu sprijinul A.J.O.F.M. Tulcea
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Creșterea calitativă și cantitativă a 
ocupării prin crearea de locuri de mun-
că, pe termen lung, în cadrul întreprin-
derilor sociale de inserţie și a întreprin- 
derilor sociale, dezvoltarea de întreprin-
deri sociale de inserţie care asigură mă-
suri de acompaniere a persoanelor din 
grupurile vulnerabile – pe termen scurt 
sau mediu – pentru integrare trepta-
tă pe piaţa muncii în economia reală, 
susţinerea și dezvoltarea antrepreno- 
riatului social reprezintă obiectivele  
economiei sociale, sector reglementat 
de Legea nr. 219/2015.

Pentru îndeplinirea acestor obiecti-
ve, entitățile economiei sociale desfă-
șoară, în principal, următoarele activități 
de interes general:

  producerea de bunuri, prestarea de 
servicii și / sau execuția de lucrări 
care contribuie la bunăstarea co-
munității sau a membrilor acesteia;

  promovarea cu prioritate a unor ac-
tivități care pot genera sau asigura 
locuri de muncă pentru încadrarea 
persoanelor aparținând grupului 
vulnerabil;

  dezvoltarea unor programe de for-
mare profesională dedicate persoa-
nelor din grupul vulnerabil;

  dezvoltarea serviciilor sociale pen-
tru creșterea capacității de inserție 
pe piața muncii a persoanelor din 
grupul vulnerabil.

Principiile pe care se bazează econo-
mia socială sunt următoarele:
  prioritate acordată individului și obiec- 

tivelor sociale față de creșterea profi-
tului;

  solidaritate și responsabilitate colec-
tivă;

  convergența dintre interesele mem-
brilor asociați și interesul general și / 
sau interesele unei colectivități;

  control democratic al membrilor, exer-
citat asupra activităților desfășurate;

  caracter voluntar și liber al asocierii în 
formele de organizare specifice do-
meniului economiei sociale;

  personalitate juridică distinctă, auto-
nomie de gestiune și independență 
față de autoritățile publice;

  alocarea celei mai mari părți a profitu-
lui / excedentului financiar pentru atin- 
gerea obiectivelor de interes general, 
ale unei colectivăți sau în interesul 
personal nepatrimonial al membrilor.

Atestarea întreprinderilor sociale și 
certificarea întreprinderilor sociale de 
inserție sunt gratuite și se realizează de 
către Agenția Națională pentru Ocupa-
rea Forței de Muncă prin agențiile ju-
dețene, respectiv – în cazul județului 
Tulcea – Agenția Judeţeană pentru Ocu-
parea Forței de Muncă Tulcea.

Vă prezentăm și dinamica sectorului 
de economie socială, conform Registru-
lui Unic de evidență a întreprinderilor so-
ciale (RUEIS), publicat, în formă actua-
lizată, pe pagina web a ANOFM (www.
anofm.ro). Procesul de atestare a înce-
put în anul 2016, iar până la finele lunii 
martie 2021, au fost acordate 1.641 de 
atestate ca întreprindere socială (ÎS) și 
45 de certificate de întreprindere socială 
de inserție (ÎSI) / marcă socială. 

Mai: luna promovării economiei sociale
Dintrun comunicat emis 

de Agenţia Județeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă Tul
cea, aflăm că luna mai (2021) a 
fost declarată luna pro movării 
economiei sociale, fiind dedi 
cată organizării, la nivel națio
nal, a unor evenimente și acţiu
ni de conștientizare a impor 
tanței dezvoltării acestui sector 
pentru întreaga societate.

Lista persoanelor responsabile din cadrul compartimen-
telor de economie socială din cadrul agențiilor județene 
pentru ocuparea forței de muncă / Agenția Judeţeană pen-
tru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea și datele de contact 
sunt, de asemenea, disponibile pe site-ul www.anofm.ro, in 
cadrul secțiunii „Persoane juridice / Economie socială”.

În cadrul campaniei de promovare a economiei sociale, 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin 

intermediul instituţiilor subordonate, derulează acţiuni la 
nivel naţional, în vederea creșterii gradului de implicare în 
acest sector a tuturor actorilor din societate.

Toate evenimentele organizate de A.N.O.F.M. prin insti- 
tuțiile subordonate au loc în condiţii de siguranţă epi- 
demiologică, pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 
SARS-CoV-2, cu respectarea măsurilor de protecție igie- 
nico-sanitare, în contextul pandemiei Covid 19. 

RUEIS poate fi consultat  
accesând linkul: 

https://bit.ly/3tEbLOh.

Pentru o mai bună 
înțelegere a felului în care 
funcționează structurile  

de economie socială,  
pot fi accesate linkurile: 

https://bit.ly/3bxUyjJ și 
https://bit.ly/33Cig9L.



Scriam, în numărul lunii februarie al buletinului nostru 
informativ, despre o întâlnire –la sediul municipalității – între 
reprezentanții tinerilor tulceni pasionați de sporturi urbane (și 
de graffiti) și domnul Ștefan Ilie, primarul municipiului, care 
i-a invitat pe aceștia la un dialog colocvial. Edilul-șef tulcean 
a concluzionat – atunci – pe pagina sa oficială rezultatele 
dialogului cu tinerii prezenți la întâlnire: „Am stabilit împreună 
realizarea unor rampe pentru skateboard, trotinete și role, o 
pistă modulară de pumptrack, un graffiti wall (perete pe care 
să se poată crea)”.

Pe 26 mai 2021, primarul municipiului Tulcea revine cu o 
actualizare, pe pagina sa oficială, de asemenea despre stadiul 
realizării acestui proiect dedicat tinerilor (dar nu doar lor).

„Colegul meu, George Șinghi, a avut astăzi o întâlnire cu 
reprezentanții firmei câștigătoare a licitației pentru amena- 
jarea parcului.

Sunt tineri arhitecți din Iași, vor lucra cu entuziasm la acest 
proiect și mizăm pe viziunea lor creativă și inovatoare. Concep-
tul parcului va fi unul care integrează organic, într-un spațiu ur-
ban, activități sportive și creative, fără a mutila natura.

Amenajarea va respecta întru totul cerințele tinerilor utili-
zatori tulceni, așa cum s-a stabilit în întâlnirile care au avut loc 

la sediul primăriei: pumptrack pentru biciclete, skate park, sce-
nă, perete pentru graffiti, jocuri interactive, zonă de relaxare.

Din punct de vedere peisagistic, se va insista pe principii 
de design organic, cu păstrarea arborilor și integrarea acestora 
în proiect, pe folosirea de materiale naturale și inserarea unor 
elemente «land art».

Pe lângă activitățile sportive și evenimentele artistice, se va 
urmări crearea unui spațiu de relaxare, pentru a încuraja orice 
tip de activitate în aer liber.

Se va avea în vedere ca, în funcție de preferințele și nivelul 
pe care îl vor dobândi practicanții, să fie adăugate și alte 
structuri în viitor.

Acest proiect nu ar fi fost posibil fara implicarea lui Ion 
Boncea – Explorer. Mulțumim!”. 

Pe 1 iunie 2021, Institutul de Cerce-
tări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tul-
cea dorește să le ofere copiilor (vârsta 
maximă – 18 ani) câteva momente de 
bucurie, invitându-i să viziteze GRATUIT 
expozițiile muzeelor și obiectivelor mu-
zeale din oraș și din județ. De aseme- 
nea, toți cei care vor păși pragul Cen-
trului Muzeal Ecoturistic Delta Dunării 
vor putea admira și expoziția „Carna-
valul copiilor – o poveste din copilărie“. 
Această expoziție temporară cuprinde 
imagini de la evenimentele organiza-
te de I.C.E.M. Tulcea în ultimii zece ani, 
cu ocazia zilei de 1 Iunie. Tot aici, micii 
vizitatori vor putea primi și una dintre 
cele 100 de broșuri care prezintă retros- 
pectiva ultimilor zece ani de Carnaval 
al copiilor, broșuri realizate cu sprijinul 
financiar al Consiliului Județean Tulcea.

Originea acestei sărbători, dedica-
te copiilor din întreaga lume, este con-
semnată în 1925, când reprezentanți 

din diferite țări s-au întâlnit 
la Geneva, în Elveția, pentru 
a participa la prima „Confe- 
rință mondială pentru bu- 
năstarea copiilor”.

După conferință, unele gu- 
verne din întreaga lume au de-
semnat o dată drept Ziua Co-
pilului, pentru a evidenția pro- 
blemele copiilor. Nu a fost reco-
mandată o zi anume, astfel încât țările  
au folosit orice dată a fost considerată 
cea mai relevantă pentru cultura lor.

România se numără printre cele 50 
de state care sărbătoresc Ziua Copilului 
pe data de 1 iunie a fiecărui an.

Odată cu statuarea Zilei Mondiale a 
Copilului, statele membre O.N.U. au re-
cunoscut faptul că, indiferent de rasă, 
culoare, sex, religie și origine naționa-
lă sau socială, copiii au dreptul la afec- 
țiune, dragoste, înțelegere, hrană adec-
vată, îngrijire medicală, educație gra- 

tuită, protecție împotriva tuturor for- 
melor de exploatare și creștere într-un 
climat de pace și fraternitate universală.

Pentru a consulta orarele de vizi- 
tare a obiectivelor muzeale din Tulcea 
(municipiu și județ), vizitați site-ul  
www.icemtl.ro. 

9

Vizite gratuite pentru copii, pe 1 iunie, 
în obiectivele muzeale tulcene

Parcul pentru sporturi urbane și relaxare prinde contur
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Institutul de Cercetări Eco-Muzeale 
„Gavrilă Simion”  Tulcea (I.C.E.M.) a 
semnat pe 11 mai 2021, în calitate de 
beneficiar, cu Institutul Național al 
Patrimoniului un contract de finanțare 
nerambursabilă, cu obiectul „Parcul 
arheologic Halmyris – Murighiol. 
Conservare-restaurare și punere în 
valoare a Cetății Halmyris”, cod TL-I-
m-A-05844.01. Activitățile se derulea- 
ză în cadrul programului Timbrul Monu- 
mentelor Istorice, subprogramul Elabo- 
rarea documentațiilor tehnico-econo- 
mice pentru intervenții asupra monumen- 
telor istorice, pentru proiecte care au ca 
scop protejarea şi promovarea monu- 
mentelor istorice.

Obiectivele generale ale proiectului 
sunt conservarea-restaurarea, prezenta-
rea și punerea în valoare în cadrul unui 
parc arheologic a Cetății Halmyris. Pri-
mul obiectiv, cel al conservării și restau- 
rării, urmărește păstrarea substanței an-
tice a sitului arheologic pe termen me-
diu și lung. Prezentarea și punerea în 
valoare se bazează pe rezultatele primu-
lui obiectiv și asigură accesul publicului 
la rezultatele cercetării de specialitate, 
ajutând înțelegerea acestora și conștien-
tizarea valorilor de patrimoniu și identi-
tate existente și care trebuie protejate și 
păstrate pentru generațiile viitoare.

Valoarea totală a proiectului, inclu-
siv finanțarea nerambursabilă:
 Valoarea totală 194.441 lei
 Valoarea eligibilă nerambursabilă 

(valoarea contractului) 140.000 lei

 Valoarea contribuției Beneficiaru-
lui (și partenerului de proiect, Institutul 
de Arheologie „Vasile Pârvan”, București): 
54.441 lei.

Descrierea investiției
Valoarea culturală excepţională a si-

tului, care a condus la punerea sa sub 
protecţie legală multiplă, corelată cu 
problemele severe de conservare im-
pun intervenţii urgente de conservare, 
restaurare și punere în valoare. Principa-
lele capitole ale obiectivului de investiţii 
propus sunt:
 Conservare și restaurare;
 Interpretare și prezentare, recon-

figurare, introducerea infrastructurii de 
vizitare și expunere (construcţii și ame-
najări, expoziţii);
 Reabilitarea infrastructurii de ad-

ministrare.

Vor fi abordate toate vestigiile ar-
heologice descoperite prin cercetări 
arheologice în punctul „La Cetate” (la-
turile de vest și de nord ale incintei ro-
mano-bizantine, Poarta de vest, Poarta 
de nord, turnurile II – IV, XI, XII, construc-
ţiile adosate laturii vestice și celei estice, 
Edificiile I și II, Domus Nord cu instalația 
de băi, basilica episcopală și cripta mar-
tirilor). Prin lucrări peisagistice de resta-
urare a peisajului antic vor fi puse în va-
loare și vestigiile reperate până acum în 
peisaj (valurile așezării romane timpurii 
și romano-bizantine, nuclee de așezare 
extra muros, zone meșteșugărești și ne-
cropole). Suprafaţa necercetată a sitului 

arheologic va fi amenajată pentru vi- 
zitare prin introducerea infrastructurii 
specifice, dar și prin lucrări de amenaja-
re cu rol de subliniere a subsolului antic. 
Construcţiile existente pe sit vor fi con-
solidate, reabilitate și refuncţionaliza-
te în acord cu noul scenariu de punere 
în valoare a sitului arheologic (muzeu 
de sit și de primire a vizitatorilor, spaţii 
pentru infrastructură arheologică, spaţii 
pentru administrare).

Data începerii proiectului: 
11.05.2021.

Data finalizării proiectului: 
30.11.2021.

Cei care doresc informații suplimen-
tare, îl pot contacta pe Florin Topoleanu, 
pe mail (topflorin@gmail.com), sau tele-
fonic (0722.785.755). 

În luna mai a acestui an, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 
Tulcea îi invită pe iubitorii de artă la Casa Avramide (strada Progresului nr. 32), 
pentru a contempla opera „Personaj” (placă de ceramică glazurată), a artistului 
Eugen Ispir, lucrare aparținând colecției de artă decorativă europeană.

Eugen Ispir s-a născut în anul 1909, la Văratec (județul Neamț) și a decedat în 
1974, la București.

„Eugen Ispir îndeplineşte, în fața artei sale, condițiunile esențiale estetice; ea este 
trecută printr-un temperament riguros, personal, cu resurse bogate şi fermecătoare; 
eşti astfel pus în situația să analizezi, să gândeşti şi să simți – mai ales – tot ce 
artistul a vrut să mărturisească în limbajul abstract al formelor.

Arta lui Ispir, consistentă şi solidă, aduce un suflu nou, de vigoare personală,  
de sănătate psihică şi mai ales de originală viziune plastică.” – scrie, despre ar- 
tistul a cărui lucrare este expusă la Casa Avramide, Lucia Saghin, în revista 
„Convorbiri literare”. 

Lucrarea lunii mai la Casa Avramide

Lansarea proiectului „Parcul arheologic Halmyris – Murighiol. 
Conservare-restaurare și punere în valoare a Cetății Halmyris”
Lansarea proiectului „Parcul arheologic Halmyris – Murighiol. 
Conservare-restaurare și punere în valoare a Cetății Halmyris”
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Reprezentanții Poliției Locale Tulcea 
îi informează pe concitadini că, în con-
formitate cu prevederile H.C.L. 159/2020 
privind Regulamentul serviciului de salu-
brizare pe raza municipiului Tulcea, este 
interzisă abandonarea deșeurilor rezul-
tate din construcții și demolări, în spații 
neautorizate, pe domeniul public sau 
privat al autorității administrației publi-
ce locale. Aceste deșeuri pot fi transpor-
tate doar de către operatorul serviciului 
de salubrizare de pe raza municipiului, 
respectiv societatea Servicii Publice S.A.

Astfel, dacă vă aflați în situația de a 
deține deșeuri rezultate din construcții 
sau demolări, vă rugăm să vă adresați 
societății Servicii Publice S.A., pentru  
a încheia un contract pentru trans-
portul acestor deșeuri, la următoarele  

date de contact: 0240/515541 (telefon), 
0747 022 053 (telefon mobil, SMS și  
mesaje WhatsApp) și office@serviciipu-
blicetulcea.ro (e-mail).

Reprezentanții Poliției Locale Tulcea 
vă reamintesc că abandonarea acestor 
tipuri de deșeuri pe domeniul public, în 
spații neautorizate, precum și transpor-
tarea acestora cu alt mijloc de transport 
decât cel furnizat de către Servicii Publi-
ce S.A., se sancționează cu amendă între 
1000 și 1500 lei, aplicabilă persoanelor 
fizice și între 2000 și 2500 lei, aplicabilă 
persoanelor juridice.

Poliția Locală Tulcea efectuează con-
troale în trafic, precum și la locul de de-
pozitare a deșeurilor, pentru depistarea 
celor care încalcă regulile stabilite. În 
speță, cetățeanul din imaginea care ilus-
trează acest articol a fost sancționat cu 
amendă în valoare de 1500 de lei, pen-
tru abandonarea deșeurilor rezultate 
din demolări pe domeniul public. 

De această sărbătoare,, în mijlocul 
credincioșilor parohiei s-a aflat Preas-
fințitul Părinte Visarion, care a slujit cu 
acest prilej sfânta liturghie arhierească.

La slujbă, alături de Preasfinția Sa 
și de preotul paroh, s-au aflat și alți 
preoți din parohiile învecinate, precum 
și credincioși din localitate, pentru care 
vizita ierarhului a constituit o mare 
binecuvântare. Răspunsurile la strană 
au fost oferite de către grupul „Sf. Ioan 
Rusul”, al parohiei.

În cuvântul de învățătură adresat 
credincioșilor în cadrul Sfintei Liturghii, 
Preasfinția Sa a vorbit despre viața și 
minunile Sf. Ioan Rusul și despre evlavia 
poporului către sfinți.

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

Biserica Sf. Gheorghe din localitatea 
Sâmbăta Nouă a fost constuită în 
perioada 1893 – 1897. 

Pr. Felix Neculai

Abandonarea deșeurilor pe domeniul public este strict interzisă

Sf. Ioan Rusul, cinstit în Episcopia TulciiBiserica ortodoxă cu hramul 
,,Sf. Gheorghe” din parohia 
Sâmbăta Nouă, protopopiatul 
Babadag, sa aflat pe 27 mai 
2021 în sărbătoare, prilejuită 
de serbarea celui deal doilea 
hram, ,,Sf. Ioan Rusul”.



Pe 7 mai 2021, începând cu ora 16, 
a avut loc la Muzeul de Artă Tulcea (str. 
Grigore Antipa nr. 2) vernisajul expoziți-
ei comemorative ARS LONGA. In memo-
riam Viorel Poiată, care cuprinde 101 lu-
crări de grafică ale regretatului artist.

Organizatorii expoziției i-au asigurat 
pe invitați că „vernisajul se va desfășura 
cu respectarea tuturor regulilor impuse 
de situația pandemică” și l-au transmis 
în direct pe Facebook.

Artistul Viorel Poiată (25 aprilie  
1951 – 18 august 2020), absolvent al  
Facultății de Arte Plastice din Timișoa-
ra, promoția 1974, a fost președintele  
Uniunii Artiștilor Plastici Tulcea.

Expoziții personale
1974: Sala „Lira” – Timișoara
1982, 1983: Sala „Dacia” – Tulcea
1985, 1988: „Casa Cărții” – Tulcea
1993: Salonul „Provencal” Saint Nazaire, 

Franța
2002: Galeriile U.A.P. „Fondul Plastic” – 

Tulcea
2004, aprilie: Expoziția personală „Ritual 

și virtual” – Galeriile de artă U.A.P. Tulcea
2004, august: Expoziția de grafică inti-

tulată „Case, Pagini, Vechi” – Galeria de 
artă „Galateea”, București
2005: Expoziția personală „Apă și flori” 

– Galeriile U.A.P. „Fondul Plastic” – Tulcea

Expoziții de grup
1985: „Atelier 3”
1985: Sala „Casa Cărții” – Tulcea
1996: Expoziția „Dunărea” – Galeriile 

„Apollo”, București

1997: Expoziția „Calica – Tulcea”
1997: Expoziția „Rodez – Franța” – Tulcea
1999: Expoziția „Calica – Tulcea – Ismail 

– Odessa – Ucraina” – Tulcea
2002: Grup UNESCO – Atena
2005: Expoziție de grup:Tulcea – U.A.P., 

Galați – Muzeul de Artă, Celic-Dere,  
Muzeul de Artă Contemporană

Expoziții naționale și republicane
1985: Salonul anual de grafică – Sala 

„Dalles” – București
1986, 1992, 1993, 1994: Bienala de pic-

tură și sculptură – Sala „Dalles” – București
1986: Anul Internațional al Păcii – Sala 

„Dalles” – București
1987 – 1989: Expoziția de artă plastică a 

tineretului – Sala „Dalles” – București
Salonul republican de grafică și pictură 

– Sala „Dalles” – București
1999: Salonul Național de Artă „An-

dreescu” – Buzău
1994 – 1996, 2001, 2002: Acuarelă  

„Remember C. Găvenea”
2000 – 2001: „Doney Fest” – Muzeul de 

Artă Modernă – Galați

Expoziții colective  
și de grup în străinătate
1979/1986: Expoziția U.A.P. Tulcea în 

Aalborg – Danemarca / Ismail – U.R.S.S.
1990, 1991, 1993: Saint Nazaire – Franța
2000: Trienala Artelor – Tabără Interna-

țională Danemarca
2002: UNESCO – Atena

Premii
1987: Festivalul Național de Artă Plasti-

că – Premiul III – faza interjudețeană

1993, 1995, 2001: Laureat al concursuri-
lor naționale „C. Găvenea” și „Donay Fest”
1999: Selecție și achiziție a Ministerului 

Culturii
2000: Selecție și Distincția Aalborg – Art 

Trienale
2004: Festivalul Țărilor Dunărene, Ulm – 

Germania
2004, iulie: Expoziție de grup – Apollo

Lucrări de artă monumentală:  
Palatul Copiilor Tulcea, Salonul „Proven-
cal” Saint Nazaire, Trienala Aalborg – Da-
nemarca.

Numeroase lucrări ale artistului  
Viorel Poiată se găsesc în colecții de stat 
și particulare. 

ARS LONGA. In memoriam Viorel Poiată

Lucrarea lunii mai la Muzeul de Artă Tulcea
În luna mai a acestui an, Institutul de Cercetări 

Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea – prin Muzeul 
de Artă din str. Grigore Antipa nr. 2 – supune atenției 
iubitorilor de artă opera „Balerină” (sculptură în 
bronz), a cărei creatoare este Céline Emilian, lucrare 
aparținând colecției de sculptură.

Céline Emilian s-a născut pe 14 mai 1898, la Paris 
și a decedat la București, în 1983, fiind considerată 
de Ionel Jianu „una dintre cele mai bune portretiste din 
sculptura noastră”.

„Studiul sub îndrumarea lui Antoine Bourdelle la 
Academia La Grande Chaumiere şi, apoi, în atelierul 
acestuia, de-a lungul vieții, au făcut ca Céline Emilian să 
ia contact cu viziunea modernă asupra artei sculpturii, 
eliberată de prejudecata inerției.”

„Opera artistei Céline Emilian a fost în mare parte  
influențată de anii 1900 şi 1910. Primele decenii ale  
secolului al XX-lea au fost definite de dezvoltarea dina- 
mică a artei vizuale şi picturale. Aceste decenii au fost o  

perioadă de experimentare, artiştii adâncindu-se în ideile  
legate de postimpresionism, expresionism şi abstrac- 
tizare. Aceste evoluții au inspirat comunitățile şi colec- 
tivele de artişti la scară internațională, multe grupuri 
dezvoltând diferite metode de exprimare a ideilor lor.

După Primul Război Mondial, artiştii au început să 
exploreze utilizările psihologice ale artei ca răspuns 
la terorile la care au fost martori. Dadaismul, o 
mişcare absurdistă influențată direct de evenimentele 
războiului, s-a răspândit în multe țări din Europa şi 
a determinat carierele unor artişti celebri precum 
Marcel Duchamp, Francis Picabia, Hannah Höch şi Kurt 
Schwitters. Mişcarea suprarealismului – inspirată de idei 
referitoare la psihologie şi subconştient, care au fost 
inițial generate de Sigmund Freud şi Carl Jung – a fost 
dezvoltată pe baza ideilor Dada.”  

(sursele citate: https://artindex.ro/2012/05/16/ 
emilian-sevastos-celine/ și  

https://www.artland.com/artists/celine-emilian)
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În contextul digitalizării serviciilor 
de plată, infracţiunile comise împotri-
va siguranţei sistemelor informatice și 
cele comise prin intermediul sistemelor 
informatice constituie un fenomen atât 
la scară naţională și internaţională, cât și 
pe plan local, numărul de infracţiuni se-
sizate la nivelul I.P.J. Tulcea dublându-se 
de la un la altul.

În România, criminalitatea informa-
tică se manifestă, totuși, deocamdată, la 
un nivel submediu, fiind orientată doar 
spre obținerea de bani, dar avem și gru-
pări organizate transnațional, speciali-
zate în infracțiuni informatice complexe, 
a căror activitate infracțională este orga-
nizată, aparent, după un model de busi-
ness legal.

Ofertele de produse și servicii la 
prețuri foarte avantajoase, promovate 
online, sub diverse forme, site-uri fal-
se, site-uri de scam, rețele de socializa-
re, campanii de e-mail, iată doar câteva 
dintre formele de manifestare ale frau-
delor pe internet.

Autorii profită atât de lipsa unor cu-
noștinţe în domeniul informatic a persoa-
nelor vătămate, cât și de neatenţia aces-
tora pentru a le înșela și a obţine sume 
necuvenite. Modurile de operare folosite 
de autori sunt din ce în ce mai diversifi-
cate, astfel că în urma activităţii infrac- 
ţionale, persoanele vătămate constată 
că din conturile bancare le-au fost retra-
se fără drept sume însemnate de bani.

În ultima periodă, pe raza judeţu-
lui Tulcea au fost sesizate mai multe 
infracţiuni de înșelăciune prin meto-
da phishing. Concret, prin intermediul 
aplicaţiei online www.olx.ro sau al plat-

formei Facebook Market, autorii s-au 
arătat interesaţi de anumite produse pe 
care persoanele vătămate le-au postat  
spre vânzare, determinându-i pe aceștia 
să completeze și să le dezvăluie datele 
înscrise pe cardurile lor bancare și să au-
torizeze diverse plăţi.

În acest sens, structurile de investi-
gații criminale din cadrul Inspectoratului 
de Poliție Județean Tulcea au efectuat 
o campanie de informare a cetățenilor, 
privind o serie de recomandări – prezen-
tate în continuare – pentru a preveni și 
combate infracțiunile informatice:
  în situaţia furtului / pierderii cardurilor 

bancare, anunţați de îndată unităţile 
bancare, în vederea blocării acestora, 
dar și organele de poliţie;

  acordați mai multă atenție efectu-
ării de plăţi online, atât cu privire la 
termenele și condiţiile de efectuare 
a plăţilor, cât și în privinţa comisioa-
nelor de livrare a produselor coman-
date. În acest sens, recomandăm ca 

plăţile și comenzile de produse să fie 
efectuate pe site-uri securizate;

  nu divulgați datele înscrise pe cardurile 
bancare și nu înmânați cardurile ban- 
care altor persoane, în special dacă 
acestea vă contactează telefonic sau 
pe platformele de socializare, precum 
whatsapp / facebook, și indiferent de 
calitatea pe care și-o atribuie acestea;

  nu dați curs e-mail-urilor primite de la 
persoane necunoscute, indiferent de 
calitatea pe care acestea și-o atribuie, 
în care se creează aparenţa unor câș-
tiguri speculative rapide (tranzacţii la 
bursă, criptomenede etc.), cu scopul 
de a le divulga datele înscrise pe car-
durile bancare;

  nu dați curs link-urilor primite prin 
intermediul platformelor de sociali- 
zare, prin care, sub aparenţa clarifică-
rii situaţiei bancare sau de telefonie 
mobilă / altor servicii, se solicită da-
tele înscrise pe cardurile bancare, în 
special codul CVC. 

Ziua Veteranilor de Război este săr-
bătorită anual pe 29 aprilie, în semn 
de recunoaștere a meritelor acestora 
pentru apărarea independenţei, suve-
ranităţii, integrităţii teritoriale și a in-
tereselor României. Aceasta a fost in-
stituită prin Hotărârea de Guvern nr. 
1222/10.10.2007, publicată în M.O. nr. 
699/17.10.2007, iar data aleasă este 
cea la care, în anul 1902, regele Carol I 

a promulgat, la solicitarea supravie- 
ţuitorilor Războiului de Independenţă 
(1877 – 1878), Înaltul Decret prin care a 
fost instituit titlul de „veteran de război”, 
în conformitate cu Convenţia Statelor 
Europene de la Geneva, în onoarea osta-
șilor care au luptat în acest război.

Jandarmii tulceni au participat și 
anul acesta la manifestările comemo- 
rative organizate în municipiul Tulcea, 

cu prilejul sărbătoririi Zilei Veteranilor 
de Război.

Jandarmii nu i-au uitat pe cei care 
și-au jertfit viața pentru libertatea și 
demnitatea poporului român.

Cadrele Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Tulcea au asigurat atât garda 
portdrapel, cât și măsurile de ordine pu-
blică, astfel încât activitățile să se desfă-
șoare în condiții de siguranță. 
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Jandarmii tulceni au adus un omagiu veteranilor de război
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În seara zilei de 24 februarie 2019, 
în sala Teatrului „Jean Bart” din Munici-
piul Tulcea, Ansamblul Artistic Profesi-
onist „Baladele Deltei” al Primăriei Mu-
nicipiului Tulcea prezenta, în premieră, 
tabloul coregrafic „Călușul dobrogean, 
Călușul dunărean”. Spectacolul, în co-
regrafia maeștrilor Theodor Vasilescu, 
Marin Barbu și Ștefan Coman, avea să 
atragă atenția și chiar să intrige, un căluș 
dobrogean nefiind o propunere famili-
ară nici măcar celor care au cunoștințe 
mai bogate în domeniu. Asumându-mi 
concizia, încerc să-l prezint în nu foarte 
multe cuvinte și o să încep prin a preci-
za că obiceiul și jocul în cauză sunt ori-
ginare din satul Zorile, comuna Adam-
clisi, județul Constanța; sau, mai exact, 
de aici le-am cules noi. Am ajuns acolo 
în toamna anului 2018, curios și nerăb-
dător, deoarece văzusem jocul încă din 
anul 1987, la Constanța, și îmi rămăsese 
întipărit în minte. Pot spune că pune-
rea sa în scenă, după anul 1990, a fost o  
ambiție a mea, susținută de maestrul 
Theodor Vasilescu, cel care, în juriul unui 
concurs fiind, cu mulți ani în urmă, a 
avut inspirația de a-l filma.

Povestea dobrogeană a Călușu-
lui ne-a fost relatată de Nicolae Bur-
cea (N.B.), născut în anul 1940, fost Mut 
în ultima formulă a cetei și de Marian 
Zamfir (M.Z.), născut în anul 1962, fost 
călușar. Ea își are începutul în anii 1878 

– 1879, când, în acest sat, purtând pe 
atunci numele turcesc de Cherem-Ku-
nissau Kerimkuyusu, au sosit familiile de  
coloniști aduse de victoria Armatei  
Române în Războiul de Independen-
ță (1877 – 1878). Coloniștii proveneau 
din zona dunăreană Vlașca (Teleorman), 
cu excepția a trei familii, provenite din  
Dăbuleni (județul Dolj) și a uneia din 
Putinei (Giurgiu). Ceata (călușari nu mai 
existau nicăieri, în jur, ci doar în Zorile!) 
era formată din opt călușari plus Mutul 
și juca: la Rusalii (cincizeci de zile după 
Paști), câteva zile; când era invitată, la 
hramurile bisericilor; la casa unde era un 
om bolnav; în curțile (din satele Zorile, 
Valea Rea, Șipote) unde voiau gazdele să 
le joace în ogradă, pentru prosperitate și 
bunăstare, când invitau și plăteau. Tradi-
țional mai juca de Izvorul Tămăduirii (în 
vinerea Săptămânii Luminate), la margi-
nea satului, într-un loc aflat între sate și 
numit La Carieră. Jocul se desfășura lân-
gă o cișmea, iar lumea venea cu căruțele 
din mai multe sate.

În satul Zorile, Rusaliile era considera-
tă o sărbătoare religioasă „foarte puterni-
că”, interlocutorii noștri oscilând în ceea 
ce îi privește importanța, considerând-o 
când „la același nivel” cu Paștele sau  
Crăciunul, când „cu o treaptă mai sus”.  
Cu acest prilej, autoritățile comuniste 
erau nevoite să închidă ochii la ceea ce 
se întâmpla: nimeni nu muncea, iar cei 
care erau călușari lipseau de la serviciu.

Călușul dobrogean are o personali-
tate coregrafică deosebită față de vari-
antele din ariile de nord-vest ale Munte-
niei. Caracterul deosebit nu se referă la 
dinamismul mișcărilor, care este același, 
nu se referă la aspectele cinetice, care, 
fără să fie identice, sunt asemănătoare; 
personalitatea sa este dată de aspecte-
le stilistice concretizate în poziția uneori 
tensionată a corpului, la stilul pașilor și 
al mișcărilor în spațiu și, mai ales, de fap-
tul că multe dintre figuri se execută în 
poziția în care corpul este alungit pe sol.

Ceea ce unește toate manifestările 
călușerești este faptul că ele reprezintă 
formarea și perpetuarea cetelor de flăcăi 
/ bărbați realizate ca organizări tradițio-
nale de formă închisă „collunia”, grupări 
cărora uneori li se atribuie proprietatea 
de a avea puteri magice.

Cum ajungeai călușar. Călușarii 
erau recrutați din spuma juneții – copii 
și tineri, deci nu oricine intra în Căluș. Pe 
acest subiect, N.B. povestește: „Eu am ju-
cat prima dată la vârsta de 7 ani. Te bă-
tea la școală dacă nu învățai Ciuleandra 

și Călușul! Figurile le învățam de acasă, 
jucau și tata și cumnatul meu. Eu am în-
vățat de la tata, dar nu toți copiii din sat 
intrau la căluș, căci veneau și îi selectau 
bătrânii. Se făcea selecția la Căminul cul-
tural. Domnule, știi cum învățai? De la 4 
anișori îi vedeai pe ăia, bătrânii, și săreai 
și tu pe-acolo! Îți intra în sânge, practic!”.

Costumul de călușar de la Zorile. 
Costumul și-l făcea fiecare și era com-
pus din: pălărie – normală, obișnuită, la 
care bătrânii, înainte, purtau tricolorul; 
cămașă – albă, țesută în casă din bum-
bac și borangic, cu guler răsfrânt și care 
se încheia la gât; broboadă – neagră, cu 
franjuri, din mătase, pătrată și împătu-
rită; tulpan – alb, simplu, din pânză, cu 
franjuri lungi pe două dintre margini, 
amândouă prinse în diagonală, pe fie-
care umăr și legate sub brațul opus, în 
dreptul brâului, la curea, astfel: peste 
cămașa albă venea broboada neagră, 
pe umărul stâng, și se prindea prin nod 
sub brațul drept; peste ea venea tulpa-
nul alb, pe umărul drept, care se prinde 
jos, la curea, sub brațul stâng; ițari – ne-
gri, pană, din cânepă; ciorapi – din lână, 
până la genunchi, prinși cu târsâni, un 
șnur care se împletește până sus; opinci 
– tradiționale, pe care și le făcea fiecare 
și erau prevăzute cu pinteni.

Accesoriile: panglici – la pălărie; 
pinteni – la opinci; băț – bâta din lemn 
de corn, considerată a avea o bătaie 
specifică și proprietăți erotogene.

Mutul. Era costumat altfel decât că-
lușarii: pantalonul din catifea era făcut 
cu un crac maro și unul roșu; haina se 
trăgea peste cap, ca un sac; pălărie și 
mască (din postav, cu dinți falși și o bar-
bă din păr din coadă de femeie), cusută 
de pălărie și legată sub barbă. Masca se 
păstra zeci de ani și se transmitea între 
generații; sabia trebuia să fie din lemn, 
puțin încovoiată, fără gardă, i se lăsa un 
nod ca să nu alunece mâna; traista pă-
trată, mai mult lungă decât lată, din lâ-
nă și cu franjuri în jos, cu șnurul împletit 
din lână, roșu cu grena, rezistent, fiindcă 
trebuia să fie mereu mutată. Era roșie, 
iar sus avea în compunere un fragment 
dintr-o fotă de lână.

Elemente de ritual și coregrafie. 
De Rusalii, se juca în fiecare an în altă 
mahala a satului. Prima oară se făcea 
„Buturuga”, adică se lega o buturugă  
din lemn, grea, groasă, cu o funie, iar 
Mutul se învârtea cu ea deasupra capu-
lui, dând treptat drumul la funie, ca să 
fie cercul cât mai mare. Lumea se ferea, 

RUSALIILE DE ODINIOARĂ

Ineditul Căluș din satul dobrogean Zorile

Deoarece se apropie săr 
bătoarea Pogorârii Duhului 
Sfânt, cunoscută și sub nume 
le de Rusalii (20 iunie), vă pro 
punem un material consacrat 
călușului, obicei legat de acest 
mare praznic.



evitând buturuga și mărind astfel cercul. 
Câd termina de dat drumul la frânghie, 
Mutul făcea un semn și fluierașul înce-
pea să cânte. Din acest moment, călușa-
rii începeau să intre pe rând în cerc, din 
mulțimea care asista. Pe măsură ce călu-
șarii intrau, Mutul începea să-i numere.

Jurământul. Cei care ne-au relatat 
toate acestea luaseră parte doar la jură-
mântul „alterat”, care se desfășura la că-
minul cultural, la repetiție, prin anii ’60 – 
’70 ai secolului trecut: „Nu ne întâlneam 
în afara satului, să depunem jurământul! 
Eu am văzut mai târziu jurământul. Prac-
tic, prin jurământ, te angajai să nu-i în-
curci, când va fi nevoie să se joace. Asta 
era vorba: «să nu ne-ncurci»! Jurământul 
era așa: Vătaful trecea pe la fiecare din-
tre călușari, ei fiind așezați în linie, înso-
țit de Mut. Toți erau îmbrăcați în călușari 
când depuneau jurământul. Îi întreba pe 
fiecare: «Te ții de treabă?; – Mă țin!; – Să 
nu ne-ncurci! Altfel, trei săbii!; – Nu vă-n-
curc!; – Juri?; – Jur!». «Trei săbii» însemna 
că îl lovea Mutul cu sabia, el avea sabie. 
Jurământul nu se mai rupea (nu era o ce-
remonie de acest tip la sfârșitul perioa-
dei, o dezlegare, n.n.). Mutul era cel mai 
important, el jura primul. Mutul n-avea 
voie să vorbească și răspundea la între-
bare vătafului dând de trei ori din cap de 
sus în jos. Că «Da» și cu sabia tot de trei 
ori, cu vârful spre pământ. La ceilalți că-
lușari, juratul se începea întotdeauna de 
la primul din dreapta șirului de călușari, 
Vătaful se deplasa pe rând de la unul la 
altul, iar Mutul se ținea după el” (N.B.).

Vindecările. La vindecări, se scotea 
bolnavul în curte, într-o pătură. Se juca 
și se sărea pe rând peste el, începând cu 
Mutul. Urma o figură de dans „în S”, de-
scrisă de interlocutor astfel: „Te duci și te 
întorci iară și asta o faci de trei ori. După 
aceea se așază toți la picioarele lui, așa, 
în linie, și face bătaia aia, la pinteni, de 
se zguduie pământul!” (N.B.).

Din cele auzite și văzute de noi, Că-
lușul dunărean-dobrogean prezintă 
câteva particularități care îi conferă o 

personalitate distinctă. Celor prezenta-
te anterior li se adaugă și ritualul „Butu-
ruga”, cu ajutorul căruia platoul destinat 
jocului călușeresc se obținea prin învâr-
tirea de către Mut, deasupra capului, a 
unei buturugi grele, legată cu o funie. 
Acest ritual se substituie celui generali-
zat, prin care platoul destinat jocului se 
demarca prin trasarea cu paloșul de că-
tre Mut a unui cerc pe pământ.

În pofida particularităților, el se în-
scrie în structura generală a Călușului ro-
mânesc și, în ciuda degradării obiceiului 
în timp, pot fi observate până târziu, la 
timpul istoric evocat de sursele noastre, 
cadrele inconfundabile originare. Astfel, 
dacă „timp de zece zile străbat satele și 
orașele (călușarii, n.n.) dormind numai 
sub acoperișul bisericilor pentru a nu 
fi loviți de Iele sau Frumușele (Vânture-
le, Vântoase) (citat din Cantemir, n.n.) și 
„în acest răstimp ei jucau în sat, în așe-
zările învecinate, prin târguri”, iată că și 
călușarii din Zorile făceau același lucru, 
după posibilități și adaptat la contextul 
geografico-istoric, jucând în satul lor și 
în cele vecine (Valea Rea și Șipote), pre-
cum și „la târg”, adică de hramul Izvorului 
Tămăduirii, la locul numit „La Carieră”, în 
care veneau oameni din mai multe sate, 
funcționând, deci, ca un târg, ca o nede-
ie. De dormit, însă, dormeau acasă. Acest 
generic târg este pomenit ca ipotetic loc 
de întâlnire al călușarilor, după Legatul 
Călușului: „(…) uitarea și fuga rituală de 
la locul ceremoniei, ascunderea în pădu-
re sau în lanuri de grâu și apoi întâlnirea 

întâmplătoare a călușarilor, care-și po-
vestesc unul altuia că au fost la târg, că 
au făcut comerț etc.; deși au participat la 
Legatul Călușului și au mestecat cu toții 
usturoi, ei nu pomenesc nimic despre ce 
au făcut acolo” (Ion Ghinoiu). De aici, se 
zice, și cunoscuta expresie „nici usturoi 
n-a mâncat, nici gura nu-i miroase”.

Îndrăznesc să opinez că acest târg, 
ca pasaj răspândit în traseul originar al 
călușarilor, nu apare întâmplător nici în 
traseul, nici în ritualul acestora, ci are le-
gătură cu târgul fabulos, mitic, întâlnit 
și în textele folclorice ale altor ritualuri: 
cântecele de Zori, colindele, orațiile de 
nuntă, descântecele.

Caii din ceata sacră dormeau sub 
streașina bisericii în perioada în care 
călușarii se aflau sub jurământ, tocmai 
spre a o feri de oploșirea Ielelor / Rusa-
liilor acolo, căci aici era locul în care se 
întâlneau cele două lumi, de sus și de jos, 
unde am văzut că obișnuiau ele a se așe-
za, sau chiar în podul lăcașului sfânt. De 
aceea întâlnim la streașina bisericii (sau 
chiar în biserică), la bordeie și fântâni 
(alte locuri preferate de Iele și Rusalii) 
capete de cai cioplite în lemn sau tigve 
aninate în pari. Și tot cu prilejul târgului, 
adică la „spartul” lui, li se descânta feme-
ilor însărcinate vizitate noaptea de Zbu-
rător, pentru ca „cele rele” să plece din 
lumea aceasta odată cu duhurile cobo-
râte vremelnic în acel târg. 

Maestru coregraf Ștefan COMAN
Manager al Ansamblului Artistic  

Profesionist „Baladele Deltei”

15

Capete de cai la streaşina bisericii  
din localitatea maramureşeană Rogoz

Fântână cu capete de cai în Oltenia



În ziua de 12 mai 2021, în jurul orei 
16.30, lucrătorii din cadrul Inspectoratu-
lui de Jandarmi Județean Tulcea au fost 
sesizați – prin intermediul Serviciului 
Naţional Unic pentru Apeluri de Urgen-
ţă 112 – despre dispariția unui minor, în 
vârstă de 6 ani, din municipiul Tulcea.

În cel mai scurt timp, jandarmii s-au 
deplasat la adresa indicată, unde mama 
minorului a declarat faptul că băiatul se 
afla în fața blocului, pe strada Alunișu-
lui, împreună cu o minoră în vârstă de  
9 ani, și nu a mai revenit la domiciliu. 
Imediat, jandarmii tulceni s-au mobili-
zat și au pornit în căutarea copilului.

În urma activităților de căutare des-
fășurate de jandarmi, împreună cu 

mama minorului, după aproximativ  
o oră, adică în jurul orei 17.30, băiatul 
în vârstă de 6 ani a fost identificat  
chiar pe strada Alunișului. Copilul 
mânca – liniștit – o înghețată și se afla 
împreună cu fata de 9 ani, care le-a 
comunicat jandarmilor că s-au plimbat 
împreună prin oraș, revenind apoi în 
fața blocului.

Copilul a revenit în brațele mamei, 
care le-a mulțumit jandarmilor pentru 
promptitudinea și operativitatea de ca-
re au dat dovadă.

Oamenii legii tulceni îi sfătuiesc pe 
toți părinții să-și învețe copiii ca, în caz 
de nevoie, să se adreseze imediat jandar- 
 milor sau oamenilor în uniformă. 

În cursul zilei de 19 mai 2021, polițiș-
tii din cadrul Biroului pentru Siguranță 
Școlară Tulcea au acționat atât în unități 
de învățământ de pe raza municipiului 
Tulcea, cât și în zonele adiacente aces-
tora, împreună cu polițiști din cadrul 
Biroului de Ordine Publică – Proximita-
te, în vederea prevenirii și combaterii 
abandonului și absenteismului școlar.

În urma verificării mai multor unități 
de alimentație publică și parcuri, despre 
care există date că ar fi frecventate de 
elevi, au fost identificați 14 elevi, dintre 
care 8 ar fi trebuit să se afle la orele de 
curs în momentul depistării.

În acest sens, au fost informate con-
ducerile unităților de învățământ de ca-
re aparțin, iar elevii au fost avertizați cu 
privire la sancțiunile contravenționale 
care se pot aplica părinților sau tutorilor 
în astfel de cazuri, fiind îndrumați, toto-
dată, către școli.

De asemenea, în conformitate cu 
Legea educației naționale nr. 1/2011, 
părintele sau tutorele legal este obligat 
să ia măsuri pentru școlarizarea elevului 

pe perioada învățământului obligato- 
riu, în caz contrar, la sesizarea consiliu-
lui de administrație al unității de învă-
țământ, aceștia fiind pasibili de amendă 
cuprinsă între 100 și 1.000 de lei, ori să 
presteze muncă în folosul comunității.

Polițiștii tulceni îi asigură pe concita-
dini că astfel de acțiuni vor avea loc și 
în perioada următoare, scopul acestora 
nefiind acela de a sancționa, ci de a pre-
veni și combate abandonul și absenteis-
mul școlar în rândul elevilor. 

PE SCURT
de la Poliţia Tulcea

  Pe 2 mai 2021, lucrătorii din cadrul 
Poliției Orașului Isaccea au fost se-
sizați cu privire la distrugerea unor 
geamuri de la o agenție bancară 
situată pe strada 1 Decembrie din 
localitate. Din primele verificări, a 
reieșit faptul că doi minori, având 
vârsta de 12 și respectiv 13 ani, am-
bii din Isaccea, ar fi spart geamul ușii 
de la intrare și un alt geam lateral și 
ar fi scos din funcțiune sistemul de 
supraveghere video, cu scopul de a 
sustrage bani din respectiva agen-
ție bancară. În cauză, polițiștii au 
întocmit dosar de cercetare penală 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii 
de tentativă de furt calificat.

  În ziua de 3 mai a.c., polițiștii din ca-
drul Postului de Poliție Baia au fost 
sesizați cu privire la furtul unor ovi-
ne (păgubitul estima că ar fi vorba 
despre 30 de miei), din incinta unei 
ferme de pe raza aceleiași localități. 
În urma cercetărilor efectuate de 
către polițiști, aceștia au identificat 
patru bărbați cu vârste cuprinse în-
tre 22 și 45 de ani, care ar fi sustras 
din incinta fermei 100 de miei, pe 
care ulterior i-ar fi vândut. În cauză, 
polițiștii au întocmit dosar de cerce-
tare penală și efectueaza verificări 
în continuare.

  Pe 16 mai 2021, polițiștii din cadrul 
Biroului Transporturi Tulcea – Trans-
porturi Navale Sulina au fost sesizați 
cu privire la faptul că o ambarcați-
une în care se aflau șase persoane 
(cinci bărbați și o femeie) s-ar fi răs-
turnat pe canalul (nenavigabil) ca-
re face legătura între Bazinul Mic al 
Administrației Zonei Libere și brațul 
Sulina. În cel mai scurt timp, la fața 
locului s-a prezentat o navă a Poli-
ției de Frontieră, care a remorcat 
ambarcațiunea răsturnată și a salvat 
cele șase persoane care au căzut în 
apă, niciuna dintre acestea neavând 
nevoie de îngrijiri medicale.
  Conducătorul ambarcațiunii, un băr- 
bat de 43 de ani, din București, a fost 
testat cu aparatul etilotest, acesta 
indicând valoarea de 0,62 mg/litru 
alcool pur în aerul expirat. În cauză, 
polițiștii au întocmit dosar de cer-
cetare penală sub aspectul săvârși-
rii infracțiunii de ,,Condu cerea unei 
nave de către o persoană care are o 
îmbibație alcoolică în sânge”. 
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Polițiștii tulceni acționează pe linia prevenirii 
și combaterii absenteismului școlar

Un copil din Tulcea a fost găsit cu ajutorul jandarmilor



World Wide Fund for Nature 
(Fundația Mondială a Naturii) 
este o organizație nonguverna 
mentală pentru conservarea  
naturii și restaurarea ecologi 
că a mediului natural. Organi 
zația era denumită înainte și World Wildlife 
Fund (WWF), care rămâne numele oficial în  
Statele Unite și Canada, respectiv în țările în  
care funcționează filiale.
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În data de 18 mai 2021, polițiști din 
cadrul Serviciului de Combatere a Cri-
minalității Organizate Tulcea – Brigada 
de Combatere a Criminalității Organi-
zate Constanța, împreună cu procurorii 
D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Tulcea au 
efectuat trei percheziții domiciliare, în 
orașul Măcin, județul Tulcea, pentru de-
structurarea unui grup infracțional or-
ganizat, specializat în trafic de droguri 
de risc și produse cu efecte psihoactive.

Din cercetări a reieșit că, în anul 
2020, în orașul Măcin, s-ar fi constituit 
un grup infracțional organizat, în scopul 
comercializării de droguri și produse cu 
efecte psihoactive.

În urma perchezițiilor efectuate, au 
fost indisponibilizate mai multe reci-
piente și substanțe folosite la prepararea 
produselor cu efecte psihoactive, ca-
nabis, bani și două cântare electronice 
de precizie.

În aceeași zi de 18 mai, a fost dispusă 
reținerea pentru 24 de ore a trei persoa-
ne, iar în cursul zilei de 19 mai, Tribunalul 
Tulcea a dispus măsura arestării preven-
tive, pentru 30 de zile, față de aceștia.

Activitățile au beneficiat de suportul 
Direcției Operațiuni Speciale.

La acțiune au participat și polițiști 
din cadrul Inspectoratului de Poliție  
Județean Tulcea. 

În România, WWF activează – din anul 2006 – pentru 
protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din arealul 
Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, zimbri, Delta Dunării, 
sturioni. La toate acestea se adaugă stimularea tranziției  
spre economia verde și un program de educație de mediu 
adresat tinerilor.

Asociația CSR Nest a fost înființată în anul 2010, cu scopul 
de a contribui la dezvoltarea socio-economică, educațională și 
culturală a României. CSR Nest oferă soluții și servicii mediului 
de afaceri și organizațiilor societății civile în domenii precum 
cel al responsabilității sociale corporative (CSR), dezvoltării or-
ganizaționale și comunitare, economiei sociale sau proiectelor 
de mediu, pentru a crește impactul acțiunilor lor în comunita-
te. O altă direcție strategică a asociației este de a informa și a 
crește gradul de conștientizare a publicului larg cu privire la 
impactul organizațiilor neguvernamentale și al companiilor 
responsabile social în comunitățile din care fac parte.

Pe 18 mai 2021, reprezentanți ai acestor două organizații 
au fost primiți de edilii noștri, în sediul Primăriei Tulcea, pentru 
a discuta un potențial parteneriat – cu implicații favorabile 
asupra salubrității zonelor limitrofe orașului. Despre această 

întâlnire, cităm, în continuare, postarea domnului Ștefan Ilie, 
primarul municipiului Tulcea, de pe pagina sa oficială.

„De câte ori nu ni s-a întâmplat ca, ieșind pe malurile 
Dunării, în imediata apropiere a orașului, să rămânem 
dezgustați de gunoaiele întâlnite?

Tulcea are un evident deficit de spații verzi, însă putem 
suplini acest dezavantaj, orașul fiind înconjurat de zone 
naturale agreabile.

Astăzi, am fost vizitați de reprezentanții asociațiilor WWF 
România și CSR Nest, care au venit cu propunerea unui parte-
neriat în vederea igienizării acestor zone limitrofe orașului, inte-
grate din punct de vedere administrativ în cadrul U.A.T. Tulcea.

Salut inițiativa, cu atât mai mult cu cât, date fiind nume-
roasele probleme cu care se confruntă orașul, orice sprijin este 
binevenit. Educația ecologică aproape inexistentă, legislația 
precară și ineficiența măsurilor coercitive nu pot fi suplinite 
decât prin campanii de conștientizare și acțiuni voluntare, pe 
care le vom susține împreună.

La întâlnirea de astăzi au mai participat Ionel Stan, Dragoș 
Simion , Ștefan Caraman, Bogdan Lungu, Sergiu Sebesi Emeric, 
Cristian Mititelu Răileanu și Alexandru Grigore”. 

Parteneriat pentru igienizarea zonelor limitrofe Tulcei

O nouă destructurare a unui grup specializat în trafic de droguri



În ziua de 5 mai 2021, biserica ,,Aco-
perământul Maicii Domnului” din muni-
cipiul Tulcea și-a serbat cel de al doilea 
hram, pe ,,Sf. Mc. Efrem cel Nou”.

Preasfinţitul Părinte Visarion – epi-
scopul Tulcii – a fost înconjurat la Sfânta 
Liturghie arhierească de ziua hramului 
de un sobor de preoţi și diaconi, precum 
și de enoriași ai parohiei, care au venit 
să serbeze pe al doilea lor ocrotitor, pe 
Sfântul Mucenic Efrem cel Nou.

La finalul slujbei, Preasfinţia Sa 
a adresat credincioșilor prezenţi un 
cuvânt de învăţătură, în care a vorbit 
despre viaţa și mucenicia Sf. Mc. Efrem 
cel Nou, precum și despre evlavia 
credincioșilor pentru el.

De asemenea, la sfârșitul slujbei, P.S. 
Visarion a binecuvântat și noul altar de 
vară, construit în curtea bisericii din da-
niile credincioșilor, care va servi pentru 
oficierea slujbelor în această perioadă.

Biserica ,,Acoperământul Maicii Dom-
nului” a fost construită în anul 1888,  
după un proiect inspirat din arhitectura 
bisericilor din Kiev.

Mai târziu, în perimetrul curții bisericii, 
a fost construit Cimitirul Eroilor din Tulcea.

Biserica a fost înveșmântată în ulti-
mii ani cu o frumoasă pictură în frescă în 
stil neobizantin.

În partea de răsărit a bisericii, în 
spatele Sfântului Altar, se găsesc înhu- 
mați fostul mitropolit grec din insula 
Karpathos, Nichifor Elefterachi, care 
a activat aici, la Tulcea, în contextul 
revenirii Dobrogei la România, precum 
și primul protopop al Tulcei, Gheorghe 
Rășcanu. 

Pr. Felix Neculai
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Peste 160 de lucrători ai Inspectoratului de Jan- 
darmi Județean Tulcea au fost la datorie în perioada  
30 aprilie – 3 mai 2021, în zonele de competenţă, astfel 
încât manifestările religioase și activitățile recreative să 
se desfășoare în condiții de siguranță, cu ocazia Sfintelor 
Sărbători Pascale și a minivacanței de 1 Mai.

Efectivele de ordine publică au acţionat zilnic pentru 
prevenirea și combaterea faptelor antisociale de natură 
penală sau contravenţională, independent sau în cooperare cu 
lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea.

De asemenea, în perioada minivacanţei, jandarmii tulceni au 
desfășurat și acţiuni preventive în zona locurilor de agrement, 
pe linia respectării normelor legale referitoare la activităţile 
de picnic, în scopul conștientizării cetăţenilor cu privire la 
importanţa deosebită a protejării mediului înconjurător, pentru 
prevenirea incendiilor în zonele împădurite, dar și pentru 
respectarea normelor de convieţuire socială.

Pe timpul misiunilor executate, au fost aplicate 38 de 
sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 16.700 lei, 
dintre care 16 au fost avertismente. Sancțiunile au fost apli-
cate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, consum de 
alcool în locuri publice, proferarea de injurii în public, refuzul 
de a furniza date pentru stabilirea identității și nerespectarea 
măsurilor de protecție sanitară stabilite de Legea 55\2020. 

Sfântul Efrem cel Nou – serbat în Episcopia Tulcii

Misiunile jandarmilor tulceni în minivacanța 1 Mai – Paște
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Printr-un anunț postat atât pe pagina oficială de sociali-
zare, cât și pe site-ul instituției (la secțiunea Cariere), Primăria 
municipiului Tulcea anunță organizarea unui concurs, pentru 
angajarea unor ingineri cu diferite specializări.

„AVEM NEVOIE DE INGINERI! Ai ocazia de a face parte din-
tr-o echipă ambițioasă, care și-a propus să valorifice potenția-
lul orașului. Vrem să modernizăm administrația împreună cu 
tine! Construim o echipă dedicată problemelor tulcenilor, care 
să dezvolte municipiul prin profesionalism și performanță!

 Primăria Municipiului Tulcea angajează specialiști în:
– inginerie civilă sau ingineria instalațiilor – 4 posturi
– inginerie civilă, specializarea inginerie urbană și dezvol-

tare regională – 1 post
 INGINER SERVICIUL DEZVOLTARE INVESTIȚII

Număr de posturi: 1
Specializare: inginerie civilă, specializarea inginerie urbană 

și dezvoltare regională
Funcția: consilier, clasa I, grad profesional asistent.
CERINȚE:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de li-

cenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, do-
meniul „inginerie civilă”, specializarea „inginerie urbană și dez-
voltare regională”;

– minimum 1 an experiență.
CONCURS: Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Mu-

nicipiului Tulcea în data de 28 iunie 2021, ora 10:00. Dosarele 
se depun în perioada 19 mai – 7 iunie 2021, la sediul Primăriei 
Municipiului Tulcea (str. Păcii nr. 20) Detalii complete (temati-
că și bibliografie, atribuții prevăzute în fișa postului și condiții 
specifice): https://www.primariatulcea.ro/cariere/ 

 INGINER SERVICIUL DEZVOLTARE INVESTIȚII
Număr de posturi: 3
Specializare: inginerie civilă sau ingineria instalațiilor
Funcția: consilier, clasa I, grad profesional principal.
CERINȚE:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, 
domeniul inginerie civilă sau ingineria instalațiilor

– minimum 5 ani experiență.
CONCURS: Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Mu-

nicipiului Tulcea în data de 28 iunie 2021, ora 10:00. Dosarele 
se depun în perioada 19 mai – 7 iunie 2021, la sediul Primăriei 
Municipiului Tulcea (str. Păcii nr. 20) Detalii complete (temati-
că și bibliografie, atribuții prevăzute în fișa postului și condiții 
specifice): https://www.primariatulcea.ro/cariere/

 INGINER SERVICIUL DEZVOLTARE INVESTIȚII
Număr de posturi: 1
Specializare: inginerie civilă sau ingineria instalațiilor
Funcția: consilier, clasa I, grad profesional superior.
CERINȚE:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în domeniul științelor inginerești, 
domeniul inginerie civilă sau ingineria instalațiilor

– minimum 7 ani experiență.
CONCURS: Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei 

Municipiului Tulcea în data de 28 iunie 2021, ora 10:00. 
Dosarele se depun în perioada 19 mai – 7 iunie 2021, la sediul 
Primăriei Municipiului Tulcea (str. Păcii nr. 20) Detalii complete 
(tematică și bibliografie, atribuții prevăzute în fișa postului și 
condiții specifice): https://www.primariatulcea.ro/cariere/”. 

În ziua de 4 mai 2021, un nou coleg s-a alăturat ofițerilor specialiști din cadrul 
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, ca urmare a obţinerii celor mai bune 
rezultate la examenul susţinut în cadrul concursului organizat pentru ocuparea 
funcţiei de ofițer specialist II din cadrul serviciului logistic – compartimentul auto.

Cu prilejul noii încadrări, domnul inspector șef, colonel Bordei Ion, comandantul 
jandarmilor tulceni, i-a urat mult succes sublocotenentului Marcu Cătălin Cristian 
și o carieră militară plină de realizări. 

Primăria Tulcea angajează ingineri

Un nou coleg ofițer s-a alăturat I.J.J. Tulcea
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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

Și, evident, chiar dacă sună redun-
dant și pleonastic, dar merită reamintit, 
pentru piscicultură. Alături de șantie-
rele navale, industriile energetică și 
siderurgică au fost, de asemenea, 
susținute de Dunăre. Cine iubește cu 
adevărat Dunărea, de la Cazane și până 
la vărsare, în Deltă (areal declarat, în 
1991, patrimoniu mondial UNESCO, 
rezervație a biosferei la nivel național 
în România), observă lesne că turismul 
pe Dunăre a fost cam limitat (câteva 
excursii la Cazane, Orșova, Drobeta 
Turnu Severin), câteva excursii din 
Galați, Brăila cu destinația Sulina, Tulcea, 
Crișan, Mila 23, Murighiol, Mahmudia, 
Sfântu Gheorghe etc. Nimic amplu și 

coerent. Totuși, în anii 80, distracția 
de vacanță mare era să luăm vaporul 
pasager de la Galați, să ne oprim la 
Brăila, să străbatem centrul în lung 
și în lat, să bem bragă și să mâncăm 
covrigi proaspăt scoși din cuptor de la 
Simigerie. În clasa a XI-a, am călătorit 
împreună cu celelalte clase (eram trei 
clase a XI-a la Liceul Energetic) de un  
1 Mai, de la Galați la Sulina. Drumul era 
lung și se făcea noaptea, dar nouă nu 
ne păsa; eram adolescenți și indiferenți 
la privarea de somn, pentru că aveam 
ocazia să cântăm, să spunem povești, 
să stăm pe punte și să privim cerul. Nici 
nu era nevoie să stea profesorii cu ochii 
pe noi; nu căra nimeni băutură, cel mult 
apă; câțiva, mai teribiliști, se ascundeau 
printr-un cotlon și fumau palmat câte o 
țigară, până când diriginta i-a descoperit 
și le-a permis să fumeze în fața ei, să fie 
sigură că nu incendiază nimeni nava. O 
progresistă, pentru vremurile acelea, 
dar era profesoară de engleză: venea cu 
un casetofon pe care derula Bob Marley, 
„Rolling Stones”, „Queen” și „Procol 

Harum”, iar împreună cu soțul său ne 
învățau să ascultăm muzică bună.

Totuși, povestea – începută cu o 
atât de lungă paranteză personală – 
este despre imensul potențial agricol al 
solului mănos al zonei tivite sau brodate 
ingenios de Dunăre. Sudul Galațiului, 
Brăila și Insula Mare a Brăilei, Ialomița, 
Tulcea, nordul județului Constanța 
erau recunoscute pentru bogăția lor 
legumicolă. Desigur, grâul, porumbul 
și floarea-soarelui dominau statisticile 
suprafețelor agrare cultivate pe baza 
planificării naționale, dar bogăția legu-
micolă din amintirile mele ale acelor 
ani nu cred că mai poate fi eclipsată 
nici măcar de actualele importuri din 
Europa mediteraneană și de pe celelalte 
continente.

Într-o vară adolescentină, cu soa- 
rele aproape topind frunzele, la Tulcea, 
pe malul Dunării, am găsit într-un  
restaurant un preparat minunat.  
Pentru că vine vara, iar trufandaua asta 
va apărea colorată pe tarabe, vă invit  
să îl testați. 

Trufandale cu dichisDunărea a fost asociată din
totdeauna cu prosperitatea. 
Drumul fluviului care traver
sează jumătate din Europa și 
care parcurge în România cea 
mai lungă distanță națională 
din tot cursul său a fost și este 
nu doar o sursă de venit pentru 
navigație ori pentru turism, dar 
mai ales pentru agricultură.
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Cum procedăm: 
Vinetele se spală și se șterg cu un 

prosop. Se taie în lung, se crestează 
miezul, se stropesc jumătățile (cu par tea 
albă în sus) cu ulei și se așază într-o tavă 
în cuptorul încălzit la 180 grade Celsius. 
Se țin circa 15 minute, apoi se scot și 

se scobesc, lăsând cam 1 centimetru 
de pulpă de vânătă atașată de epicarp 
(pielița exterioară). 

Ceapa se curăță și se taie felii, 
apoi se mărunțește, împreună 

cu carnea, prin mașina de tocat. Ames-
tecul se înăbușă în ulei, până când 
carnea se albește ușor, apoi se lasă să 
se răcorească. Se adaugă oul spart, 
sarea, piperul, miezul scobit din vinete 
și jumătate de legătură de pătrunjel 
verde, spălat și tocat mărunt. Cu această 
umplutură se umplu „cojile” de vinete, 

se acoperă cu felii circulare de roșii și 
se introduc la cuptor, tot la 180 grade 
Celsius, pentru 15 – 20 minute. 

Cu cinci minute înainte de a închide 
cuptorul, se presară cașcavalul ras 
pentru gratinare. Dacă se adaugă la 
început, riscăm să-l ardem pe durata 
coacerii. Vinetele se servesc câte două 
jumătăți la porție, cu restul de pătrunjel 
verde tocat. Un Aligote de la Sarica 
Niculițel a însoțit excursia culinară și 
amintirea a rămas încrustată în memo- 
ria olfactivă. 

Pentru 4 porții: 
600 g carne de vită
4 vinete mijlocii
150 g ceapă
100 ml ulei de floarea-soarelui
150 g roșii
1 ou
50 g cașcaval ras
1 legătură pătrunjel verde
1 linguriță piper negru măcinat
30 g sare

Vinete umplute cu carne de vită

Clătite cu flori de salcâm

Este o altă propunere culinară gene-
rată de căldura emoțională a amintirilor 
mele gustative, pentru că salcâmul are 
flori atât de parfumate și edibile. De la 
Galați și până la Tulcea, malurile Dună-
rii sunt stăpânite de plopi și salcâmi, iar 
orașele sunt învăluite de puf și mirosuri 
seducătoare de salcâm și tei. Uneori, la 
Galați, și de un damf de cocs, zgură și as-
falt topit, de la furnale...

Rețeta de clătite cu floare de sal-
câm nu se face oricând, ci doar când sal-
câmul are floarea proaspătă, la câteva 
zile după ce perlele albe sunt aproape 
deschise. Așa păstrează tot nectarul și 
dulceața indefinită a florii.

Cum procedăm: 
Într-un castron, se cerne 

făina albă, se adaugă sarea 
și zahărul, ouăle spar-
te și se amestecă totul 

cu laptele turnat în trep-
te, folosind un tel pară. 
Pentru că făina are umi-

ditate diferită de la un lot la altul, laptele 
trebuie turnat treptat, până când ames-
tecul ajunge la consistența unei smân-
tâni. Se adaugă untul topit și florile de 
salcâm, alese, spălate și zvântate într-un 
prosop. Se lasă amestecul la temperatura 
camerei pentru 15 minute. Tigaia antia-
derentă se încălzește pe plită sau la fla-
căra aragazului, iar compoziția se toarnă 
cu un luș (polonic), din centru spre mar-
gini. Se frige pe o parte, se întoarce și pe 
cealaltă parte, fie jonglând cu tigaia, fie 
folosind o spatulă mai lată. Se aranjează 
pe farfurie, pliate la mijloc, se pudrează 
cu zahăr pudră și se servesc cu smântână 
fermentată cu 25% grăsime. Dulceața și 
parfumul natural al clătitei cu flori de sal-
câm se combină într-un gust inegalabil.

S-ar putea să iasă mai multe, depin-
de de diametrul tigăii. Oricum și oricâte 
ar fi, sunt un răsfăț sezonier pentru care 
ultima grijă va trebui să fie din cauza ki-
localoriile ingerate.  

Pentru 4 porții (8 clătite): 
200 g făină albă
2 ouă
1 lingură rasă de zahăr
1 linguriță rasă de sare
50 g unt topit
250 ml lapte  

              normalizat 1,8% grăsime
 100 g flori de salcâm (curățate  
de pe ciorchine și fără peduncul)
10 g zahăr farin (pudră)
 100 g smântână fermentată  
cu 25% grăsime



Alternanța zilelor ploioase cu cele 
în care temperatura a fost ridicată, 
pentru începutul lunii mai, a ajutat 
vegetația spontană urbană să crească 
rapid și invaziv. Astfel, iarba s-a îndesit  
și înălțat pe toate spațiile verzi (ame- 
najate sau nu) din municipiu, deter- 
minând nemulțumirea tulcenilor față 
de modul neglijent în care acestea sunt 
întreținute.

În replică, edilii le-au răspuns – indi-
rect – concitadinilor, pe pagina oficială 
de socializare a Primăriei Tulcea, dând 
exemplul unei societăți care a ales rezol-
varea corectă, legală.

„Digul falezei este administrat de 
«Apele Române» – SGA Tulcea. Îngrijirea 

proprietății de către administrator (ne 
referim, în acest caz, la tunderea ierbii) 
ar trebui să pară un fapt firesc. Din 
păcate, sunt multe entități, private sau 
publice, care nu au înțeles acest lucru. 
Primăria, prin S.C. Servicii Publice S.A., 
nu poate presta servicii gratuite din 
banii cetățenilor.

Astăzi (18 mai 2021 – n.r.), cinci an-
gajați ai «Apele Române» – SGA Tulcea 
au început curățarea ierbii de pe digul 
aflat în administrare. Tuns, greblat, mă-
turat, încărcat și depozitat! Un exemplu 
pentru alte instituții și entități private!”.

Redistribuind postarea, domnul Ște-
fan Ilie, primarul municipiului Tulcea, a 
adăugat: „Serviciile prestate gratuit de 

către societățile aflate în administrarea 
primăriei au adus anual găuri uriașe în 
buget. Fie că se prestau gratuit sau cu 
plata «la negru», în funcție de preferin-
țe și afinități, aceste practici au generat 
deficite, acoperite ulterior din banii con-
tribuabililor.

Așa cum Primăria plătește serviciile 
furnizate de către S.C. Servicii Publice 
S.A., la fel trebuie să procedeze orice al-
tă persoană fizică sau juridică. Altmin-
teri, dumneavoastră, cetățenii, veți plăti 
pentru dânșii. Știu că unora le va fi greu 
să se obișnuiască, de acum, cu normali-
tatea, însă bugetul public trebuie chel-
tuit responsabil și echitabil, în folosul în-
tregii comunități.” 

Peste 200 de patrupede cu stăpân 
– câini și pisici – din municipiu au fost 
sterilizate în cursul lunii trecute, gratuit, 
în cadrul campaniei derulate de Primăria 
Tulcea, în colaborare cu organizaţia 
Walk For Dogs.

Organizatorii și-au propus să realize-
ze – la toamnă – o campanie mai amplă 
de sterilizări, pentru a veni în sprijinul 
tulcenilor care deţin animale (câini și 
pisici), dar nu dispun de resurse finan-
ciare pentru realizarea acestui demers. 
Precizăm că sterilizarea câinilor de rasă 
comună și a metișilor acestora este obli-
gatorie prin lege, chiar dacă au stăpân! 
Doar câinii cu pedigree, mai exact cei cu 
drept de montă, nu vor fi sterilizați obli-
gatoriu, fiind exceptați, de asemenea, 
câinii cu probleme medicale, care nu ar 
rezista intervenției. Aceleași prevederi 
legale, diferențiate pe rase, există și în 
cazul pisicilor.

Despre acțiunea de sterilizare des-
fășurată luna trecută la Tulcea, dom-

nul Dragoș Simion, viceprimar al muni- 
cipiului, a declarat: „Au fost steriliza-
te în cadrul campaniei 205 animale, în 
proporţii egale, câini și pisici. Intenţia 
noastră este să derulăm încă o campa-
nie similară, chiar mai amplă, în toam-
nă, tot împreună cu asociaţia Walk For  
Dogs. Acțiunea din aprilie – mai a fost 
benefică pentru oamenii care nu au avut  

capacitatea de a susţine financiar  
costurile sterilizării și vom încerca să  
facem din ce în ce mai des astfel de 
campanii. Acum, având în vedere că  
este și perioada caldă, încercăm să evi-
tăm intervențiile, pentru că, din ce ni  
s-a explicat, este mai benefic pentru 
animale să fie sterilizate în perioada 
semi-caldă, adică la toamnă”. 
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Sterilizare gratuită în ultima lună, la Tulcea,  
pentru peste 100 de câini și peste 100 de pisici

Societățile Primăriei Tulcea nu prestează servicii 
gratuite pentru terți



Cum se miră o femeie cu dublă personalitate?
— Vai de mine și de mine!

  

Doi polițisti găsesc un cadavru pe strada Edgar Quinet din 
București. Unul dintre ei începe să scrie procesul verbal:

„Bărbat de 45 de ani, ucis cu multiple lovituri de cuțit, găsit 
pe strada Edgar Qinet... Edgar Cuine...”.

Iritat, după mai multe încercări, îl întreabă pe colegul său:
— Cum naiba se scrie, mă, numele ăstuia?
La care colegul îi răspunde:
— Sincer, nici eu nu știu, dar mută-l și tu câțiva metri, până 

la intersectie, și scrie că l-am găsit pe Calea Victoriei.

  

Badea Ion către Badea Gheorghe:
— No, mă, Gheo, uite ce scriu ăștia la ziar, că racheta lansată 

de China pe orbită luna trecută se prăbușește și ar putea 
ateriza într-o zonă locuită.

— Mă, dară cât costă racheta asta a lor?! Trebe că-i scumpă 
tare!

— Miliarde de dolari, mă Gheo!
— Atunci. să dea Dumnezeu bunul să cadă la noi în curte...

  

Evoluția monedei naționale românești:
— Leu vechi.
— Leu nou.
— Leuștean.

  

— Cum recunoști un terorist suedez?
— Îți lasă componentele bombei, ca să ți-o asamblezi singur.

  

Conform unor date statistice recente, în județul Vaslui,  
cea mai utilizată monedă virtuală este BirtCoin și se minează 
pe caiet.

  

Dacă un pitbull îți mănâncă din palmă, fii convins că îți va 
mânca și din picior.

  

Un polițist patrula noaptea într-o mare parcare, în care 
se întâmpla frecvent ca un cuplu să își transforme mașina 
în cuibușor de nebunii de budoar. Pe unul dintre locurile 
de parcare: un cuplu într-o mașină, cu luminile aprinse. 
Apropiindu-se de mașină, polițistul observă că bărbatul era pe 
locul șoferului și citea dintr-un ziar, iar tânăra, pe bancheta din 
spate, tricota. Șocat de situația asta surprinzătoare, agentul se 
apropie de mașină și bate în geam.

— Ce faceți voi aici?
— Nu-i evident? Eu citesc ziarul.
Arătând către tânără, polițistul întreabă:
— Bine, bine, dar ea?
— Cred că își tricotează un pulover…
Agentul e bulversat total. Un tânăr cuplu în mașină, la 

miezul nopții, dar nimic erotic...
— Câți ani ai, tinere?
— 25
— Dar ea ce vârstă are?
Tânărul se uită la ceas și răspunde:
— Va avea 18… în 30 de minute!

  

Un pluton de infanteriști ruși zboară cu un avion militar 
către o zonă de conflict armat. Comandantul le comunică 
soldaților recompensele pentru fapte de eroism în luptă:

— În zona de conflict, pentru capul fiecărui dușman, veţi 
primi 1000 de ruble și trei zile de permisie.

Noaptea târziu, avionul aterizează. Soldaţii coboară și, 
după un timp, se întorc cu un cap de om și îi raportează 
superiorului:

— Tovarășe comandant, iată primul cap de dușman. Vrem 
banii promiși și zilele libere.

— Ce aţi făcut, nenorociţilor?! Încă nu am ajuns pe front, 
am făcut o escală de realimentare! 
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Atelierul de voie bună
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Pentru noi, adulții, 1 Iunie este un bun prilej de a conştientiza faptul că străzile şi trotuarele noastre trebuie  
să fie accesibile şi copiilor.

Am îngustat trotuarele, am prioritizat traficul auto, am făcut clădiri şi garaje în loc de spații de joacă, iar acum 
nu mai putem lăsa copiii liberi pe străzi. Pentru că acest oraş nu este şi oraşul lor. Îl vom repara, cu gândul la ei.

Deocamdată, măcar de ziua lor, le putem oferi o stradă. Numai că, de ziua lor, capriciile vremii ne-au fost 
potrivnice, determinându-ne să reprogramăm – pentru 6 iunie – respectivele evenimente dedicate copiilor, 
acestea având loc atât pe strada Unirii (conform organizării inițiale), cât şi în Piața Civică.

Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea

Copiii au prioritate!


