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LUCRAREA LUNII IUNIE
la Muzeul de Artă Tulcea

DEZINSECȚIE II  
o nouă bătălie 
 împotriva țânțarilor

SORIN ANDRICI  
este IronMan bis



Fotografia care ilustrează acest articol însoțește și postarea 
publicată – pe 23 iunie 2021 – pe pagina de socializare a Poli-
ției Locale Tulcea, text pe care îl cităm, integral, în continuare.

Dacă vă aflați în situația de a deține obiecte electrocasnice 
scoase din uz sau piese de mobilier vechi, pe care doriți să le 
aruncați, vă rugăm să nu procedați ca tulceanul care a aruncat 
pe domeniul public mobila din imagine și căruia i s-a întocmit 
proces verbal contravențional. În schimb, vă puteți adresa 
societății SERVICII PUBLICE S.A. printr-o cerere, iar personalul va 
veni la dumneavoastră acasă pentru a ridica deșeurile de care nu 
mai aveți nevoie. În caz contrar, riscați să fiți sancționați pentru 
abandonarea deșeurilor pe domeniul public. 

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

Pentru acest număr, am ales o imagine din anul 1961, în 
care se vede o parte a Portului Tulcea – așa cum arăta acesta 
înainte de începerea lucrărilor de reamenajare, din 1974 
(în scopul de a se asigura materiile prime necesare pentru 
platforma metalurgică din oraș). Situat pe malul drept al 
Dunării, între kilometrii 70 și 73,5, Portul Tulcea este unul dintre 
cele mai mari și mai importante porturi fluviale românești. 
Cuprinzând sectorul industrial și cel comercial, portul este 
o sursă importantă de venituri pentru municipiu, deoarece 
multe companii internaționale mari își desfășoară activitatea 
aici. Portul Tulcea are cheiuri operaționale verticale în lungime 
de 330 de metri și pereate în lungime de 2225 metri, cu un 
terminal Ro-Ro fluvial pe relația Tulcea – Reni și retur.

Portul comercial din Tulcea este destinat traficului de pasa-
geri și deservește în întregime zona Deltei Dunării.

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 din 
pagina 24. Vă mulțumim anticipat! 

Fără deșeuri pe domeniul public!
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„Apreciem atitudinea cetățenilor 
care au dat dovadă de rațiune și au 
înțeles faptul că, pentru o administrare 
corectă a domeniului public, interesul 
general trebuie să primeze.

Aproape toate garajele din zonă au 
fost desființate de utilizatorii acestora 
și am început curățenia. Ultimele garaje 
rămase nu vor face decât să întârzie 
amenajarea parcării, în detrimentul 
celorlalți locuitori din zonă.

Într-o primă fază, va fi amenajată 
o parcare la sol, totodată se vor face 
intabulare și proiect de parcare pe 
două niveluri, astfel încât, odată ce vor 
fi disponibile fonduri, să avem toată 

documentația pregătită pentru a realiza 
proiectul.

Vrem mai multe locuri de parcare. 
Vrem să eliberăm trotuarele de mașini, 
astfel încât și copiii să poată circulă în 
siguranță în acest oraș. Avem nevoie 
de mai multe spații verzi. Vrem un oraș 
civilizat. Pentru ca toate acestea să se 
întâmple, trebuie să dăm cu toții dovadă 
de bunăvoință.

Le mulțumesc colegilor care au con-
tribuit la reușita acestei acțiuni: George 
Șinghi, Dragoș Simion, Ionel Stan și Bog-
dan Vasilescu”.

Primarul Ștefan Ilie a revenit asupra 
subiectului desființării garajelor, prin-

tr-o postare publicată după câteva zile, 
pe 18 iunie, de asemenea pe pagina ofi-
cială a domniei sale.

„În locul garajelor desființate nu 
se vor construi NICIODATĂ blocuri sau 
alte imobile cu investiții private! Nu 
credeți minciunile promovate de cei 
care nu doresc dezvoltarea armonioasă 
a orașului!

Stimați tulceni, în locul garajelor 
desființate vor fi parcări, spații verzi,  
locuri de joacă – doar utilități publice!

Nu toate aceste garaje se pot des-
ființa într-un singur an, și – în funcție de 
zonă – soluțiile de înlocuire vor implica 
proiecte diferite ale parcărilor”. 
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Anunțată încă din luna mai, 
desființarea garajelor ampla-
sate sau construite fără temei 
legal în Tulcea a început în carti-
erul E3, unde deja s-a finalizat 
curățarea terenului și chiar ame- 
najarea primelor locuri de par-
care. Despre această acțiune 
care a stârnit numeroase po-
lemici, cităm precizările făcute 
de domnul Ștefan Ilie, primarul 
municipiului Tulcea, într-o pos-
tare pulicată pe 15 iunie 2021, 
pe pagina sa oficială.

Continuă desființarea garajelor și amenajarea 

Deoarece nu a fost un caz izolat, afi-
șajul unor mesaje false – chipurile – din 
partea municipalității i-a determinat  
pe reprezentanții Primăriei Tulcea să 
dezmintă atât paternitatea anunțuri- 
lor, cât și informațiile conținute de  
acestea, printr-o postare publicată pe  
17 iunie 2021 pe pagina de socializare  
a instituției.

„În mai multe scări de bloc din  
zona Peco au fost lipite astfel de afișe 

(ca în imaginea care ilustrează posta- 
rea – n.r.). Vom transmite asociațiilor de 
proprietari să nu mai permită afișarea 
unor informații care nu sunt confirmate 
de autoritățile locale.

Primăria Municipiului Tulcea lucrea-
ză la un Regulament al Parcărilor, care 
va interzice montarea opritoarelor în 
parcările de reședința, iar modul de 
inscripționare al parcărilor va fi anunțat 
din timp.”  

locurilor astfel eliberate

Anunțuri false – în numele Primăriei Tulcea
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Constituit prin aprobarea Hotărârii Consiliului Local Tulcea 
nr. 136 din 28 aprilie 2021, Consiliul Consultativ al Oamenilor 
de Afaceri la Nivelul Municipiului Tulcea și-a început activita-
tea efectivă, printr-o întâlnire cu edilii tulceni, la sediul muni-
cipalității. Despre aceasta, domnul Nicolae Bibu, City Manager, 
a postat – pe 16 iunie 2021 – câteva amănunte și considerații 
personale, pe pagina sa de socializare.

„Astăzi a avut loc prima întâlnire de la înființarea Consiliu-
lui și mă bucură faptul că antreprenorii din domeniul HoRe-
Ca au acceptat invitația noastră, dovedind totodată atitudine 
participativă și deschidere către noua abordare pe care Primă-
ria o propune.

De comun acord, ei și-au desemnat membrul care îi va re-
prezenta în cadrul Consiliului Consultativ, în persoana doam-
nei Cacencu Raluca.

Am activat toată viața în mediul privat și cunosc foarte bi-
ne problemele cu care se confruntă acest domeniu: obținerea 

cu dificultate a autorizațiilor, inexistența unor orare de aprovi-
zionare, modul ambiguu de stabilire a orarului de funcționare, 
relația ingrată cu reprezentanții autorităților etc.

Vrem ca aceste discuții să se materializeze cât mai repede, 
de aceea am început să lucrăm la noile regulamente care vor 
oferi un cadru favorabil activităților comerciale din domeniul 
alimentației publice. Chiar astăzi, alături de colegul meu, vice-
primarul George Șinghi, am avut o întâlnire de lucru cu res-
ponsabilii departamentelor din instituție care au atribuții în 
acest domeniu.

Vom stabili reglementări clare, care nu vor permite abor-
dări discreționare. Nu vom ezita să ne inspirăm din regula-
mentele unor orașe administrate responsabil, precum Oradea 
sau Cluj-Napoca.

Dorim să venim în sprijinul tuturor oamenilor de afaceri de 
bună credință, de aceea vom organiza noi întâlniri cu repre-
zentanții celorlalte ramuri economice.” 

Agenția Județeană pentru Ocupa-
rea Forței de Muncă Tulcea îi informează 
pe tinerii tulceni că, în cadrul proiectului 
„CBC-DEBUS – Dezvoltarea inovatoare a 
educației antreprenoriale și stimularea 
noilor afaceri în regiunea transfrontalie-
ră”, pot beneficia de un program de for-
mare antreprenorială, de scurtă durată, în 
urma căruia vor dobândi abilităţile nece-
sare pentru a-și dezvolta propria afacere.

În cadrul acestui program de forma-
re antreprenorială se pot înscrie:

  tineri interesați să participe la activită-
ţile proiectului și conștienţi de impor-
tanţa abilităţilor antreprenoriale ca 
premise pentru succesul în viaţă;

  tineri care intenţionează să dezvolte 
noi afaceri;

  tineri care au domiciliul sau locuiesc în 
comunităţile vizate în cadrul proiectu-

lui, respectiv în zona transfrontaliera 
eligibilă, și anume în județul Tulcea;
  tineri care au vârsta de minimum 18 
ani (vârsta minimă pentru înfiinţarea 
unei afaceri);
  tineri din grupa de vârsta 18 – 34 ani, 
cu nivel de educaţie cel puțin 3 ISCED 
(adică, au absolvit cel puţin studii lice-
ale – minimum 12 clase).

Este de menționat, de asemenea, 
faptul că respectivul proiect este finanţat 
de Uniunea Europeană prin Programul 
Operaţional Comun România Ucraina 
2014 – 2020 și se implementează în pe-
rioada 24 martie 2020 – 23 septembrie 
2021, în parteneriat, după cum urmează:

  Lider de proiect: Organizaţia Publică 
de Tineret „Noua Generație a Europei” 
(Ucraina);
  Partener 1: Universitatea de Stat de 
Știinţe Umaniste din Izmail (Ucraina);
  Partener 2: Agenția Județeană pen-
tru Ocuparea Forței de Muncă Tulcea 
(România);
  Partener 3: Patronatul Întreprinderi-
lor Mici și Mijlocii Tulcea (România).

Obiectivul general al proiectului es-
te îmbunătățirea calităţii și accesului la 
educația antreprenorială prin dezvol-
tarea și implementarea unui program 
inovator de formare a abilităţilor antre-
prenoriale, pentru a sprijini dezvoltarea 
a cel puțin 75 de planuri de afaceri, până 
la sfârșitul implementării proiectului, cu 
scopul de a crea noi afaceri și, respectiv, 
locuri de muncă în viitorul apropiat.

Pentru detalii suplimentare, tine-
rii interesaţi se pot adresa coordonato-
rului grupului ţintă, domnul Eduard 
Costache, din cadrul Agenţiei Judeţene 
pentru Ocuparea Forței de Muncă Tul-
cea, strada Grigore Antipa nr. 10, camera 
101, parter, telefon 0240 512 298, e-mail: 
eduard.costache.t l@anofm.gov.ro  
sau pot accesa site-ul proiectului  
https://debus.newgeneration.od.ua/.

Programul Operaţional Comun 
România – Ucraina 2014 – 2020 este 
finanţat de Uniunea Europeană prin 
intermediul Instrumentului European 
de Vecinătate și cofinanţat de statele 
participante în program. 

 

 

Proiect implementatat de 
Agenţia Judeţeană pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
Tulcea 

Adresa: Grigore Antipa nr. 10, 
Tulcea, Romania, 820017 
ajofm.tl@anofm.gov.ro 
www.anofm.ro 

Proiect finanţat de Uniunea 
Europeană 
 

“Uniunea Europeană este constituită din 27 de state membre care au decis 
să-și unească treptat cunoștinţele, resursele și destinele. Pe parcursul a 50 
de ani de extindere teritorială au construit împreună o zonă de stabilitate, 
democraţie și dezvoltare durabilă, pastrând totodată diversitatea culturală și 
libertăţile individuale”.  
 

 

Comunicat de presă 

03.06.2021, Tulcea 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Reprezentanții HoReCa Tulcea au deschis activitatea 
Consiliului Consultativ al Oamenilor de Afaceri

Program de dezvoltare antreprenorială pentru tinerii tulceni
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An de an, în zilele de 3 și 4 iunie, Epis-
copia Tulcii își serbează cu mare solem-
nitate pe ocrotitorii ei: Sfinții Zotikos, 
Attalos, Kamasis și Filippos, martirizaţi 
la Noviodunum (actuala Isaccea, județul 
Tulcea) în secolul al IV-lea d.H. și reînhu-
maţi ulterior în cripta de la Niculițel.

Anul acesta, sărbătoarea Sfințiilor 
Mucenici de la Niculițel amintește și de 
două evenimente legate de istoria cin-
stirii lor: se împlinesc 50 de ani de la 
descoperirea Sfintelor Moaște (în anul 
1971) și 20 de ani de la debutul sărbăto-
rii și manifestărilor organizate cu prilejul 
cinstirii sfinților.

Sărbătoarea din 2021 a început în 
seara zilei de 3 iunie, la mănăstirea Co-
coș, care adăpostește Sfintele Moaște 
ale Sfinților încă din anul 1973, prin sluj-

ba Vecerniei cu Litie și Priveghere, ofici-
ată de către P.S. Visarion, Episcopul Tul-
cii. Ulterior, raclele cu Sfintele Moaște au 
fost duse și depuse în martirionul de la 
bazilica din Niculițel, unde au fost des-
coperite.

A doua zi, pe 4 iunie, începând cu 
ora 9,30, un sobor de preoți și diaconi – 
condus de Î.P.S. Teodosie, Arhiepiscopul 
Tomisului, alături de Î.P.S. Casian, Arhie-
piscopul Dunării de Jos și P.S. Visarion,  
E piscopul Tulcii – a oficiat sfânta liturghie, 
în cinstea sfinților martiri, la slujbă par- 
ticipând credincioși pelerini din Tulcea, 
Constanța, Galați și din alte zone ale țării.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit 
de către Î.P.S. Teodosie al Tomisului, iar 
răspunsurile au fost oferite de către Gru-
pul coral al Episcopiei Tulcii ,,Tebe poem”.

Cu prilejul acestei frumoase aniver-
sări istorice, P.F. Părinte Daniel, Patriar-

hul Bisericii Ortodoxe Române, a trans-
mis Episcopiei Tulcii mesajul Martirii lui 
Hristos – izvor de lumină și sfințenie 
peste veacuri - 50 de ani de la desco-
perirea moaștelor Sfinților Mucenici 
Zotikos, Attalos, Kamasis și Filippos – 
care a fost citit de către Î.P.S. Casian, Ar-
hiepiscopul Dunării de Jos.

Cuvinte de mulțumire au adresat P.S. 
Visarion, Episcopul Tulcii, cât și Președin-
tele Consiliului Județean și Prefectul Ju-
dețului Tulcea, prezenți la această sărbă-
toare istorică pentru județul Tulcea.

Sărbătoarea s-a încheiat numai după 
ce toți creștinii care au participat la sluj-
bă au trecut prin fața baldachinului cu 
sfintele moaște și s-au închinat și rugat 
sfinților pentru sănătate și pentru a fi 
rugători puternici în faţa lui Dumnezeu 
pentru sufletele lor. 

Pr. Felix Neculai

În luna iunie 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 lucrarea „Bahut” (Credență), obiect 
de mobilier care face parte din colecția de artă decorativă europeană.

Exponatul, specific secolului al XIX-lea, este realizat din lemn de tei, 
stejar și brad, cu accesorii metalice și este un dulap a cărui funcționalitate 
era cea de depozitare a veselei și tacâmurilor. Tradus din originarul bahut 
(termen colonial francez), cuvântul credență (conform etimonului italian 
credenza și a celui germanului Kredenz) definește o mobilă din Evul 
Mediu, formată dintr-un corp așezat deasupra bufetului propriu-zis sau 
pe montanți sculptați, ori o măsuță, o policioară pentru vase sau un bufet 
pentru servirea gustării, înainte de masă. 

Sărbătoarea Sfinților 4 Martiri de la Niculițel:
Zotikos, Attalos, Kamasis și Filippos – ocrotitorii Episcopiei Tulcii



Andrici a reușit să se claseze printre 
primii zeci de concurenți la fiecare cate-
gorie în parte, ocupând – la final – locul 30 
în clasamentul general și doborându-și 
recordul personal, timpul total în care a 
parcurs întregul traseu fiind de 10:49:03.

Triatlon IronMan a constat în parcur-
gerea a 3,86 km înot, 180 km probă de 
ciclism, urmată de o cursă clasică de ma-
raton de 42,185 km.

Sorin Andrici nu este la primul titlu 
de IronMan, el reușind și în anul 2019 
această performanță, după 14 ore și 

48 de minute, performanțe în spatele 
cărora stau multe ore de antrenament, 
pa siu ne, disciplină, perseverență, curaj, 
voință și efort, atât fizic, cât și psihic.

Jandarmul tulcean este cel care a 
înotat 22,100 km, timp de 12 ore, în 
bazinul din municipiul nostru și cel 
care a participat de-a lungul anilor la 
nenumărate ultramaratoane caritabile, 
pentru a oferi sprijin persoanelor aflate 
în situații dificile.

„Curaj în cea mai pură formă, asta 
înseamnă IronMan” – Sorin Andrici.

Îl felicităm pe concitadinul nostru 
pentru titlul de IronMan și îi urăm succes 
în toate competiţiile care vor urma. 
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Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tul-
cea îi informează pe absolvenţii instituţiilor de învățământ din 
promoția 2021 că sunt așteptaţi să se înregistreze în evidenţe-
le instituţiei, pentru a beneficia de toate serviciile gratuite, în 
scopul integrării acestora pe piaţa muncii.

Prin absolvent al unei instituţii de învaţământ se înţelege 
persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în 
condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazi-
al, profesional, special, liceal (necondiţionat de susţinerea ba-
calaureatului), postliceal sau superior (obligatoriu cu licenţă), 
de stat sau particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Potrivit legislației în vigoare, absolvenţii instituţiilor de 
învățământ care au vârsta minimă de 16 ani pot beneficia 
de o indemnizaţie de șomaj, pentru o perioadă de 6 luni, 
reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de 
referinţă al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării 
forţei de muncă, dacă se înregistrează la agenţia pentru 
ocuparea forţei de muncă în raza căreia își au domiciliul, în 
maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca 
persoană în căutarea unui loc de muncă. Indemnizaţia de 

șomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data 
absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii 
gratuite de informare și consiliere profesională, mediere 
a muncii, formare profesională, precum și de măsuri de 
stimulare a ocupării (prime), în vederea angajării.

Documentele necesare pentru înregistrarea absolventu-
lui la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă  
Tulcea, ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, sunt:

 act de identitate;
  diplomă de absolvire / certificat de studii sau adeverinţă 
din care să rezulte data absolvirii;
  declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănă-
tate – document tipizat (acesta se completează în mo-
mentul înregistrării);
  consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal – document tipizat (acesta se completează în 
momentul înregistrării).

Pentru mai multe informaţii, absolvenţii instituţiilor de în-
văţământ – promoţia 2021 se pot adresa Agenţiei Judeţeane 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă Tulcea, prin următoare-
le mijloace de comunicare, de luni până joi, în intervalul orar 
08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 și 14.00:

 E-mail: ajofm.tl@anofm.gov.ro
 A.J.O.F.M. Tulcea – Telefon: 0240 516.858
 Punctul de lucru Măcin – 0240 571.761
 Punctul de lucru Babadag – 0240 561.891 

Absolvenţii instituţiilor tulcene de învățământ  
– promoţia 2021 – sunt așteptați în piața muncii

Doborându-și propriul record 
de punctaj, Sorin Andrici a reu- 
șit să devină IronMan pentru  
a doua oară. Jandarmul tulcean 
a participat, pe 5 iunie 2021, la 
Triatlon IronMan, competiție 
care s-a desfășurat la Oradea și 
la care au mai luat parte peste 
300 de sportivi din opt țări.

Sorin Andrici 
este  

IronMan bis
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Educaţia rutieră timpurie, făcută din 
primii ani de școală sau chiar de la grădi-
niţă, este, în opinia specialiștilor, soluţia 
pentru reducerea numărului de acciden-
te. Copiii învaţă, astfel, primele reguli de 
circulaţiei rutieră, aflând că și pietonii fac 
parte din categoria participanţilor la tra-
fic, având în vedere că toţi participanţii 
la trafic au obligaţia de a respecta codul 
rutier, luminile de semnalizare și instruc-
ţiunile dirijorilor de trafic.

În acest sens, polițiștii din cadrul 
Serviciului Rutier Tulcea, împreună cu 
polițiști din cadrul Biroului Siguranță 
Școlară și Compartimentului de Analiză 
și Prevenirea Criminalității au desfă- 
șurat mai multe acțiuni în școlile din 
județ, pentru prevenirea și combaterea 
accidentelor rutiere, în care, din păcate, 
sunt implicați și copii.

Polițiștii au folosit tehnici ,,de 
predare” noi, cu jocuri pe înțelesul celor 
mici și imagini distractive care le-au 
captat atenția elevilor.

Copiii au primit orare, pliante și dul-
ciuri, ca recompense pentru atenția 
acordată, iar pentru micii participanți 
la trafic, întreaga acțiune s-a finalizat cu 
o ședință foto lângă autospecialele din 
dotarea poliției.

Una dintre activitățile acestui pro-
gram s-a desfășurat pe 7 iunie 2021, când 
lucrători din cadrul Serviciului Rutier, Bi-
roului Siguranță Școlară și Compartimen-
tului de Analiză și Prevenirea Criminali-
tății din cadrul Inspectoratului de Poliție 
Județean Tulcea au desfășurat o acțiune 
pe linia siguranței rutiere în cadrul Școlii 
Gimnaziale ,,Elena Doamna”, din muni- 
cipiu, pentru a-i învăța pe micuții școlari 
regulile elementare care trebuie respec-
tate atunci când se află pe stradă.

Iată și câteva recomandări pe care 
poliţiștii le-au făcut celor mici:
»  Pe drum, fii atent la semnele de circula- 

ție și respectă ceea ce indică ele!  
Astfel, vei fi în siguranță!

»  Când mergi pe stradă, fii foarte atent! 
Ai deosebită grijă la traversarea străzii!

»  Traversează doar la culoarea verde a 
semaforului! Culoarea roșie înseamnă 
STOP! Când o vezi, oprește-te și aș-
teaptă culoarea verde!

»  Când urci în mașină, pune-ți întot-
deauna centura de siguranță! Îți pro-
tejează viața și sănătatea!

»  Mergând spre școală, deplasează-te 
întotdeauna pe trotuar, iar dacă nu 
este trotuar, pe marginea drumului! 
În situația în care nu există nici margi-
ne, te poți deplasa pe carosabil, însă fii 
foarte atent și stai cât mai aproape de 
margine! Întotdeauna mergi pe par-
tea stângă a carosabilului!

»  Joacă-te doar în locurile sigure! Nu te 
juca niciodată lângă șosea sau – iarna 
– pe lacul înghețat!

»  Nu te juca niciodată cu obiecte care te 
pot răni (cuţit, chibrit, aragaz)!

După prezentarea ,,lecției” de edu-
cație rutieră, cei mici au putut partici-
pa la o partidă de jocuri educative și la 
demonstrații făcute de polițiști pe baza 
jocurilor.

Reprezentanții I.P.J. Tulcea îi asigură 
pe copii, dar și pe părinții acestora, de 
faptul că asemenea activități vor avea 
loc și în lunile următoare. 

Printr-o postare publicată, pe 12 iunie 2021, pe pagina sa oficială, domnul 
Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, anunță că „Ghidul Solicitantului pri-
vind regimul FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE, alocate din bugetul local al 
municipiului Tulcea, pentru activități nonprofit de interes local, a fost publicat 
spre consultare publică. Proiectul de hotărâre propune finanțarea activităților 
care nu sunt generatoare de profit, în domeniile CULTURALE, SPORTIVE, SOCI-
ALE, de EDUCAȚIE CIVICĂ și TINERET, în condițiile legislației privind finanțările 
nerambursabile și de prevenire și combatere a efectelor pandemiei.”

Edilul-șef tulcean detaliază, în continuare, aspectele financiare și organiza-
torice. „Ținând cont de faptul că în anul 2020 nu au fost alocate sume pentru 
aceste activități, în urma consultărilor cu asociațiile nonprofit, pentru a încuraja 
depunerea cât mai multor proiecte, suma maximă pe care o poate primi un so-
licitant, pentru acțiuni culturale și sportive, este de 40.000 de lei.

Suma totală alocată din bugetul local este de 450.000 de lei, în condițiile în 
care cea mai mare parte a fondurilor a fost deja îndreptată către investiții.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici: https://www.primariatulcea.ro/
wp-content/uploads/2021/06/Anuntul-de-intentie-nr.-21745-din-11.06.2021.pdf

Propunerile, sugestiile sau opiniiledumneavoastră pot fi transmise aici:  
contact@primariatulcea.ro”. 

Finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit de interes local

Polițiștii tulceni acționează pentru 
siguranța rutieră a celor mici



Între timp, manifestarea a ajuns la a 
III-a ediție. Astfel, pe 12 iunie 2021, de 
la ora 12.00 (ora României), conectați 
cu ajutorul platformei Zoom, peste 300 
de copii din lumea întreagă au putut 
urmări și învăța de la coregraful Ștefan 
Coman, managerul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei 
Municipiului Tulcea, frumusețea tradi-
țiilor din zona etnofolclorică a Dobrogei.

Evenimentul Dansuri Românești 
Online, dedicat serbări lor de sfârșit 
de an școlar 2020 – 2021, a fost orga- 
nizat de CIOFF® România prin prof. 
Ștefan Coman & Ansamblul „Baladele 
Deltei” și Institutul Limbii Române, 
prin prof. Cecilia Stan-Tomescu (Gran 
Canaria), cu sprijinul Asociației Româ-
nilor din Insulele Canare – RUMACAN 
și Con sula tului Onorific al României în 
Insulele Canare.

„Evenimentul a fost posibil datorită 
domnului profesor Ștefan Coman și 
doamnei Anca Marcoci de la Ansamblului 
Folcloric «Baladele Deltei», care, alături 
de un grup de copii minunați din cadrul 
ansamblului, îmbrăcați în costume 
populare, care mai de care mai frumoase, 
ne-au transmis o parte din cunoștințele 
lor coregrafice și din sufletele lor.

Aceste întâlniri au menirea de a ne 
menține uniți, în ciuda distanței fizice, co-
nectați cu țara noastră și de a contribui la 
difuzarea patrimoniului cultural imaterial 
și a valențelor limbii, culturii și civilizației 
românești. Le mulțumim colegelor – profe-

soare LCCR din Spania și Italia, care au par-
ticipat, alături de elevi, la această întâlnire: 
Ștefania-Violeta Mărginean, Mihaela Is-
pas, Ionela Dojana, Anca-Elena Răducan, 
Graziela Geanina Gavril, Mihaela Neagoe, 
Silvia Păun, Gabriela Tărăboi. Îi mulțumim 
doamnei Diana Hîrțescu, coregraf la RD 
ART ACADEMY din Bacău, doamnei profe-
soare Cristina Sălăjean de la Școala Gim-
nazială Hoghiz, Brașov și doamnei profe-
soare Margareta Cercelaru de la Școala 
Gimnazială «Nicolae Romanescu» din 
Craiova, care ne-au însoțit, alături de elevii 
dumnealor! Mulțumiri speciale doamnei  
Diana Boroi, Consilier I.L.R., care ne-a 
onorat cu prezența, ca la fiecare eve-
niment, doamnei Daiana Cuibus, Di-
rector general I.L.R., pentru toată sus-
ținerea, și domnului Adrian Frențescu, 
președintele C.I.O.F.F. România, ca-
re a fost deschis acestor fructuoase  
colaborări! De asemenea, le mulțumim tu-
turor elevilor și părinților care ne-au con-
tactat pentru a participa la dansurile ro-
mânești online, dovadă că mesajul nostru 
a ajuns acolo unde trebuia!”, a scris după 
eveniment, din Insulele Canare, Cecilia 
Stan Tomescu, profesor LCCR – Limbă, 
Cultură și Civilizație Românească – la  
Institutul Limbii Române. Programa  
Cursului de Limbă, Cultură și Civilizație 
Românească se adresează elevilor ro-
mâni, care aparţin comunităţilor româ-
nești stabilite în afara graniţelor ţării și 
studiază în școlile din ţările de adopţie.

„Tehnologia este cea care, în plină 
pandemie de coronavirus, ne-a ajutat 
să menținem legăturile cu iubitorii de 
folclor! Mulțumită acestor platforme, 
putem nu doar să le predăm celor mici 
jocurile noastre tradiționale, dar să 
și urmărim modul în care aceștia le 
învață. Eu le-am predat trei jocuri, Hora 
stângă, Cadâneasca și Romanul, și am 
fost extrem de surprins de atenția și 
interesul micilor elevi! Întâlnirile acestea 
organizate de C.I.O.F.F. România, al cărei 
secretar general sunt, au scopul de a ne 
menține în contact cu tradițiile românești 
și de a ne pregăti pentru momentul 
în care vom putea să ne revedem față 
în față. Nu e nicio restricție: la aceste 
întâlniri online pot participa copii din 
toată lumea, copii interesați de dansurile 
populare românești. Vreau să precizez 
că atât copiii înscriși la eveniment, cât și 
cadrele didactice coordonatoare vor primi 
de la C.I.O.F.F. diplomă de participare”, a 
completat coregraful Ștefan Coman. 

Ansamblul Artistic  
Profesionist „Baladele Deltei”
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Dansuri românești, pentru românii de pretutindeni
La sfârșitul lunii noiembrie 

a anului trecut, s-a desfășurat 
primul workshop online de fol-
clor dedicat exclusiv celor din 
diaspora română, eveniment or- 
ganizat în baza platformei lan-
sate de Consiliul Interna țional 
al Organizatorilor de Festiva- 
luri Folclorice și de Artă Popu-
lară – CIOFF® România și Insti- 
tutul Limbii Române – I.L.R. Ac-
cesând de la mii de kilometri dis-
tanță aplicația de tele-prezență, 
peste 100 de mici dansatori au 
deprins atunci pașii dansuri- 
lor tradi-ționale românești de 
la coregraful Maria Dudău- 
Topciov și Ansamblul „Timișul”, 
marcând astfel Ziua Naționa- 
lă a României, sărbătoarea ro-
mânilor de pretutindeni. Așa 
cum au anunțat organizatorii, 
interactivitatea a fost punctul- 
cheie al acestui workshop la  
distantă, participanții având  
ocazia de a se implica în mod 
activ și de a răspunde provocării 
prin încercarea de a deprinde 
tainele dansurilor românești.



În perioada 16 – 20 iunie 2021, poli-
ţiștii tulceni au desfășurat acţiunea „Al-
cohol & Drugs” (în traducere: alcool și 
droguri), inclusă în operaţiunea „Alcohol 
& Drugs” a ROADPOL (Organizaţia Poli-
ţiilor Rutiere din Europa), pentru depis-
tarea conducătorilor auto aflaţi sub in-
fluenţa băuturilor alcoolice sau a unor 
substanţe psihoactive.

Astfel, în minivacanța de Rusalii, poli-
țiștii din cadrul Serviciului Rutier Tulcea 

și cei ai structurilor rutiere municipale 
și orășenești au desfășurat acţiuni pe 
raza județului Tulcea, în cadrul cărora 
au fost testaţi 849 de conducători de 
autovehicule.

În urma acțiunilor desfășurate, au 
fost constatate peste 650 de contra-
venții și 9 infracțiuni.

Din numărul total de contravenții 
și infracțiuni, 15 contravenții au fost 
aplicate pentru consumul de alcool, iar  

8 infracțiuni au fost constatate la regimul 
rutier, respectiv 7 pentru conducerea 
unui vehicul sub influența alcoolului și o 
infracțiune de conducere a unui vehicul 
sub influența substanțelor psihoactive.

În cadrul acțiunii, au fost aplicate 
sancțiuni contravenționale în valoare de 
aproximativ 352.500 de lei.

Reprezentanții I.P.J. Tulcea au men-
ționat, la bilanțul activității „Alcohol & 
Drugs”, faptul că astfel de acțiuni vor fi 
desfășurate și în perioada următoare 
și au făcut apel către tulceni, atât con-
ducători auto, conducători de vehicule, 
cât și pietoni, să respecte normele le-
gale în vigoare. 
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Conform celor mai recente date 
oficiale, la sfârșitul lunii mai a anu-
lui 2021, în evidențele Agenției Ju-
dețene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Tulcea erau înregistrați 2708 
șomeri (din care 1320 de femei), rata 
șomajului fiind de 3,27%.

Comparativ cu luna precedentă, 
când rata șomajului a fost de 3,38%, 
în mai 2021, acest indicator a înre-
gistrat o scădere cu 0,11 pp.

Din totalul de 2708 persoane 
înregistrate în evidențele A.J.O.F.M. 
Tulcea, 706 erau beneficiari de in-
demnizaţie de șomaj, iar 2002 erau 
șomeri neindemnizați. În ceea ce 
privește mediul de rezidență, 1929 
șomeri provin din mediul rural, iar 
779 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de 
vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale au ponde-
rea cea mai mare (30,28%) din totalul șomeri-
lor înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M. Tulcea, 
urmați de cei cu studii liceale (25,62%), iar 
26,51% au studii primare. Șomerii cu nivel de 
studii medii – submedii reprezintă 97,12% din 
totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii 
superioare sunt 2,88%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de 
ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă 
astfel: 720 de persoane foarte greu ocupabile, 
732 greu ocupabile, 914 mediu ocupabile, iar 
342 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea 
într-o categorie de ocupabilitate se realizează 
ca urmare a activităţii de profilare a persoa- 
nelor înregistrate în evidenţele A.J.O.F.M.  
Informaţii detaliate despre structura șomaju-
lui la nivelul judeţului Tulcea sunt afișate pe 
pagina de internet a A.J.O.F.M. Tulcea la adre-
sa https://www.anofm.ro/details.html?categ= 
1&subcteg=6&agentie=Tulcea 

Alcoolul și drogurile, la volan – inamicii rutieriștilor tulceni

3,27% – rata şomajului înregistrat în Tulcea în luna mai a anului 2021

Grupa de vârstă Stoc la finele lunii

Total 2708

sub 25 de ani 322

între 25 și 29 de ani 110

între 30 și 39 de ani 409

între 40 și 49 de ani 805

între 50 și 55 de ani 670

peste 55 de ani 392
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Organizatorii au propus publicului – 
de toate vârstele – următorul program:

Vineri, 18 iunie
10.00 – 16.00: Atelier de restaurare 

cera mică. Toți cei care au participat la 
eveniment au fost invitați să învețe cum 
se restaurează un vas ceramic, în cadrul 
unui atelier tematic. De asemenea, repre- 
zentanții organizatorilor au prezentat 
etapele restaurării unor obiecte arheo-
logice descoperite în cadrul săpăturilor 
arheologice sistematice de la Cetatea 
Noviodunum.

10.00 – 16.00: „Patrimoniul cultural 
prin ochii copiilor”. Chiar dacă nu se pot 
vizita propriu-zis toate aceste locuri, to-
tuși, nimic nu poate împiedica curiozita-
tea noastră de a afla ceva mai mult des-
pre Isaccea, istoria și natura ei. Expoziție 
de desene realizată de elevii Liceului Te-
oretic „Constatin Brătescu” Isaccea.

12.00 – 13.00: Degustare preparate 
tradiționale.

10.00 – 18.00: „La pas prin cetate”. 
Vizite ghidate la principalele obiective 
investigate arheologic la Cetatea Novio-
dunum.

14.00 – 18.00: Echipa de specialiști 
ai sitului arheologic a prezentat rezul-
tatele investigațiilor arheologice de la 
Noviodunum, în cadrul unei conferințe 
publice „Proiectul de cercetare Noviodu-
num – Prezent și perspective”.

Sâmbătă, 19 iunie
10.00 – 18.00: „La pas prin cetate”. 

Vizite ghidate la principalele obiective 
investigate arheologic la Cetatea Novio- 
dunum.

10.00 – 15.00: „Reconstituire istori-
că la Cetatea Noviodunum”. Prezentare 
de uniforme și echipament militar (Aso-
ciația Culturală Tomis Constanța).

10.00 – 18.00: Tabăra de Arheologie 
(Consiliul Școlar al Elevilor Isaccea).

14.00 – 18.00: Echipa de specialiști 
ai sitului arheologic a prezentat rezul-
tatele investigațiilor arheologice de la 

Noviodunum, în cadrul unei conferințe 
publice „Proiectul de cercetare Noviodu-
num – Prezent și perspective”.

Duminică, 20 iunie
10.00 – 18.00: ”La pas prin cetate”. 

Vizite ghidate la principalele obiective 
inves tigate arheologic la Cetatea Novi-
odunum.

10.00 – 16.00: „Patrimoniul cultural 
prin ochii copiilor”. Expoziție de desene 
realizată de elevii Liceului Teoretic „Con-
statin Brătescu” Isaccea.

10.00 – 15.00: Tabăra de Arheologie 
(Consiliul Școlar al Elevilor Isaccea).

14.00 – 16.00: Echipa de specialiști 
ai sitului arheologic a prezentat rezul-
tatele investigațiilor arheologice de la 
Noviodunum, în cadrul unei conferințe 
publice „Proiectul de cercetare Noviodu-
num – Prezent și perspective”.

15.00: Prezentare proiect ,,Restaura-
re și punere în valoare a monumentului 
istoric Cetatea Noviodunum”, cod LMI 
TL-l-s-A-05804 finanțat prin programul 
Timbrul Monumentelor Istorice (TMI), 
gestionat de Institutul Național al Patri-
moniului, a desfășurându-se o serie de 
activități în cadrul subprogramului Ela-
borare a documentațiilor tehnico – eco-
nomice pentru investiții asupra monu-
mentelor istorice – faza PT.

Despre Zilele Europene  
ale Arheologiei

Nevoia unor astfel de acțiuni de tra-
ducere, explicare și promovare a uni-
versului arheologiei și de familiarizare a 
publicului nespecializat cu acest dome-
niu complex a primit un prim răspuns 
formal odată cu organizarea, în Franța, 
a Zilelor Naționale ale Arheologiei. Pri-
ma ediție a avut loc în 2010 la inițiativa 
Ministerului francez al Culturii și sub co-
ordonarea Institutului Național de Cer-
cetări Arheologice Preventive (L’Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives – INRAP). Sărbătoarea anu-
ală a arheologiei s-a extins treptat, ajun-
gând, în 2019, în alte 17 țări europene 
(Austria, Belgia, Cehia, Estonia, Germa-
nia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Po-
lonia, Portugalia, Republica Irlanda, Slo-
venia, Slovacia, Spania, Elveția, Regatul 
Unit), iar din 2020 marcăm Ziua Euro-
peană a Arheologiei și în România.

Institutul Național al Patrimoniului 
a fost desemnat coordonator național 
al Zilelor Europene ale Arheologiei de 
către Ministerul Culturii din Franța și In-
stitutul Național de Cercetări Arheolo-
gice Preventive, coordonatorul Zilelor 
Naționale ale Arheologiei în Franța încă 
din anul 2010. Din 2020, România este 
unul dintre cele 47 de state membre ale 
Consiliului Europei invitate să preia șta-
feta Zilelor Naționale ale Arheologiei, iar 
prima ediție a Zilelor Europene ale Ar-
heologiei în România a fost sărbătorită 
prin implicarea unor instituții publice și 
a unui ONG cu atribuții în domeniul ar-
heologic, și anume: Laboratorul de Ar-
heologie „Dinu Theodorescu” din cadrul 
Facultății de Istorie a Universității Bucu-
rești, Muzeul Județean de Istorie și Artă 
Zalău, Muzeul Județean Mureș, Direcția 
de Cultură Oltenița prin Muzeul Civiliza-
ției Gumelnița, Muzeul de Istorie Națio-
nală și Arheologie Constanța și Asociația 
Pro Noviodunum. 

Zilele Europene ale Arheologiei la Cetatea Noviodunum
În perioada 18 – 20 iunie 2021, 

la Cetatea Noviodunum, situată în 
proximitatea orașului Isaccea, din 
județul Tulcea, a fost organizată  
o serie de evenimente cu partici-
pare gratui tă, derulate în cadrul 
Zilelor Europene ale Arheologiei.
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În ziua de 18 iunie 2021, P.S. Visarion, 
Episcopul Tulcii, a efectuat o vizită 
pastorală în parohia 6 Martie (Sălcioara), 
din protopopiatul Babadag, prilej cu 
care i-a premiat și pe copiii participanți 
la Proiectul catehetic Suflet de copil – 
,,Icoana vie a lui Hristos”.

Proiectul catehetic desfășurat de și 
în parohia Sf. Mc. Dimitrie din Sălcioara 
s-a derulat cu implicatea mai multor co-

laboratori, în primele rânduri Episcopia 
Tulcii și școala din localitate, și a urmă-
rit crearea unui grup de lucru format din 
preoți, cadre didactice, elevi și voluntari, 
care să deruleze activități specifice în 
domeniile cultural, religios, social-filan-
tropic, misionar și de voluntariat.

În cadrul proiectului încheiat pe  
18 iunie, copiii au pictat icoane pe diferi-
te suporturi (lemn, carton, hârtie, pânză) 
și în tehnici artistice deosebite.

Acțiunea s-a desfășurat în incinta bi-
sericii parohiale Sf. Mc. Dimitrie din loca-
litate, în prezența Preasfințitului Părin-
te Visarion, Episcopul Tulcii, a Pc. Diac.  

Iulian Vasile, consilier învățământ și ac-
tivități cu tineretul din cadrul Episcopiei 
Tulcii, a preotului paroh și a conducerii 
Școlii Gimnaziale din Jurilovca.

Cei 19 copii din clasele II – VI, din lo-
calitățile Jurilovca și Sălcioara, partici-
panți la proiect s-au întâlnit cu Preasfin-
ția Sa, care i-a binecuvântat, i-a felicitat 
și le-a adresat un cuvânt de încurajare, 
îndemnându-i la învățătură și la mo- 
ralitate, după care le-a acordat diplome 
și premii constând în cărți și produse  
alimentare.

Parohia Sălcioara este formată din-
tr-o comunitate mică de credincioși, 
motiv pentru care ea beneficiază de 
atenția constantă a Episcopiei Tulcii, în 
mai multe rânduri credincioșii de aici 
fiind ajutați atât material, dar și spiritu-
al, prin acțiuni umanitare realizate și cu 
sprijinul Episcopiei Ortodoxe Române a 
Italiei, prin acordarea unor burse de stu-
diu și cu sprijin financiar direct din par-
tea Centrului Eparhial Tulcea.

Satul Sălcioara este situat pe malul 
lacului Razim, fiind atestat în secolul al 
XVII-lea ca sat turcesc la origine, după ca-
re este colonizat la începutul secolului al 
XIX-lea cu bulgari, iar după 1878 – cu vete - 
rani ai Războiului de Independență. 

Pr. Felix Neculai, consilier eparhial

Preocupat de situația tulcenilor tre-
cuți de prima tinerețe, domnul Ștefan 
Ilie, primarul municipiului, s-a întâlnit cu 
reprezentanții acestora, relatând între-
vederea, printr-o postare – din 16 iunie 
2021 – pe pagina sa oficială.

„În cursul zilei de ieri, am avut o 
întâlnire cu reprezentanții Consiliului 
Județean al Pensionarilor și al Persoa-
nelor Vârstnice Tulcea, în cadrul căreia 
aceștia ne-au expus problemele cu care 
se confruntă. Problemele identificate 
de seniori ne privesc pe toți, iar priori-
tizarea lor este una dintre bazele unei 
administrații eficiente.

Un mare urbanist, pe care îl pre-
țuiesc enorm, Jan Gehl, spune: «Dacă 
mergeți într-un oraș și vedeți un mare 
număr de copii și bătrâni în spațiile pu-
blice, este semnul că acel oraș oferă un 
standard ridicat de calitate a locuirii».

Iată și câteva dintre problemele ex-
puse de cei prezenți: intervenția fermă 
pentru garantarea siguranței deplasării 
pe trotuarele din municipiu, implicarea 
Primăriei în reabilitarea blocurilor de 
locuințe, garantarea siguranței locuin-

țelor, instalarea de toalete publice, si-
guranța publică, creșterea plafo nului de 
acordare a călătoriilor gratuite cu trans-
portul public, găsirea unei soluții pentru 
un club al pen sionarilor cu spațiu afe-
rent doamnelor.

Problemele punctuale vor fi rezolva-
te în scurt timp, însă cele generale vor 
necesita termene mai lungi. Spre exem-
plu, pe termen scurt vom reorganiza tra-
ficul pe străzi cu sens unic, astfel încât să 
se elibereze trotuarele și, în același timp, 

să creăm mai multe locuri de parcare. În 
schimb, având în vedere faptul că toate 
străzile din oraș au probleme, reabilita-
rea străzilor va fi făcută într-o perioada 
mai lungă de timp.

Admir devotamentul vârstnicilor pen-
tru comunitate și consider că implicarea 
lor ne este de mare folos. Și închei cu un 
citat: «Viața ar fi infinit mai fericită dacă 
ne-am putea naște la vârsta de optzeci 
de ani și ne-am apropia treptat de cea de 
optsprezece ani.» (Mark Twain)”.  

Acțiune educativ-socială în parohia 6 Martie (Sălcioara)

Întrevedere seniori – edili la Primăria Tulcea



Printr-o postare publicată pe pagina 
de socializare a municipalității, Primăria 
Municipiului Tulcea anunța – pe 15 iunie 
2021 – că a instalat containere speciale 
pentru colectat haine și încălțăminte – 
gata de utilizare – în următoarele zone:

  ANL / C5 – zona Penny – Parohia 
„Adormirea Maicii Domnului” și 
„Sfântul Dimitrie”
 Str. Buna Vestire – Biserica Grecească
 E3 / Spital – Parohia „Sf. Treime”
  ,,Lotizare” – Parohia „Sf. Ilie”
  ,,Dalas” – Parohia „Intrarea în Biserica 
a Maicii Domnului”
  Str. Eroilor – Parohia „Acoperământul 
Maicii Domnului”
  Str. Nicolae Bălcescu – Parohia „Sfinții 
Împărați Constantin și Elena”
  Str. Viticulturii – Capela Cimitir (Cape-
la „Sfântul Arhanghel Gavril”).
Tulcenii sunt rugați să introducă în 

containere doar articole curate și amba-
late, iar Direcția de Asistență și Protecție 
Socială Tulcea le garantează concitadini-

lor că va asigura atât mentenanța con-
tainerelor, cât și modul de repartizare a 
obiectelor donate.

După doar trei zile, domnul Ștefan 
Ilie, primarul municipiului Tulcea, anun-
ță – sub titlul „Un container plin de fapte 
bune”, ilustrând cu imagini concludente 
– succesul acestei lăudabile inițiative. 

În luna iunie a acestui an, Institutul 
de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Si-
mion” Tulcea – prin Muzeul de Artă din 
str. Grigore Antipa nr. 2 – supune aten-
ției iubitorilor de artă opera „Compozi-
ție” (ciclul Flori sufletești), ulei pe carton, 
aparținând colecției de pictură, lucrare 
al cărui creator este Hans Mattis-Teutsch 
(născut la Brașov pe 13 august 1884, de-
cedat în același oraș pe 17 martie 1960).

De origine maghiară și germană, 
Hans Mattis-Teutsch a urmat Școala Na-
ţională de Arte Frumoase din Budapesta 
și Academia Regală de Arte Frumoase 
din München, oscilând în arta sa între 
art nouveau, post-impresionism și fau-
vism, expresionism abstract, figurativ 
stilizat și constructivism.

Prima expoziţie personală semna-
tă Mattis-Teutsch a avut loc în 1920, la 
București, unde artistul expune pictură, 
sculptură și linogravură, expoziția fiind 
bine primită de criticii de artă, iar au-
torul – chiar admirat pentru cutezanţa 
de a expune lucrări în stil expresionist. 
„Mattis-Teutsch sau nu cunoaște deloc 
publicul nostru, sau are curajul de a în-
frunta – cu conștiinţa și entuziasmul ce-
lui cu credinţa puternică în succesul ide-
ilor sale – criticile unui public nepregătit 
și foarte pătimaș în judecata sa unilate-
rală.” (Sigmund Maur). Mai târziu însă, în 
1929, în opinia aceluiași critic, se pare 
că publicul înţelege arta lui Mattis-Teut-

sch: „Lucrările acestui artist sunt atât de 
aproape de sufletul nostru contempo-
ran, încât nu se poate ca, odată ce am 
luat contact cu ele, să nu le pricepem.”

Reprezentant de seamă al avangar-
dei în România, Mattis-Teutsch a fost  
activ în grupul Contimporanul (revistă 
de avangardă, 1922), alături de Victor 
 Brauner, M.H. Maxy și Marcel Iancu,  

precum și în grupul Das Ziel din Brașov. 
După perioada avangardistă alături de 
grupul Contimporanul, se orientează 
spre arta figurativă, definindu-și un nou 
stil, mai aproape de suprarealism, numit 
„realism constructivism”.

Înclinaţia lui către ideologia socialis-
tă l-a determinat să încerce crearea unei 
arte sociale, așa cum apare aceasta defi-
nită în Kunstideologie (1931), revistă edi-
tată chiar de artist, în Brașov. Mattis-Teu-
tsch se înregimentează cu convingere 
în rândurile socialiștilor, el manifestând 
o adeziune asumată și radicală la so-
cialism. Aceasta este faza artistică rea-
list-socialistă, când lucrările lui abundă 
în tematică socialistă: Gesturile muncii, 
Muncitori fizici și intelectuali, Compozi-
ţie-Atitudini. Oricum, fenomenul Mat-
tis-Teutsch de îmbrăţișare a socialismu-
lui nu este singular în arta românească a 
vremii, acest lucru fiind direct influenţat 
de contextul social-politic al epocii.

În pictură, Mattis-Teutsch a creat do-
uă cicluri expresionist abstracte, cu mo-
dulaţii muzicale, Empfindungen (Sen-
zaţii) și Seelenblumen (Flori sufletești), 
iniţiate în jurul anului 1918 și care se 
încheie în 1924. Atât în pictură, cât mai 
ales în sculptură, Mattis-Teutsch s-a ară-
tat interesat mai mult de corpul uman, 
rămânând aproape „insensibil la natură 
și peisaj”, arta lui fiind de multe ori ca-
racterizată drept „decorativă”. 

12

Lucrarea lunii iunie la Muzeul de Artă Tulcea

Primăria Tulcea colectează haine și încălțăminte în containere

Acesta este țelul meu:  
prin mijloace picturale  
și plastice, să creez opere  
abstracte.

Hans Mattis-Teutsch



Ansamblul Artistic Profesionist „Ba-
ladele Deltei” al Primăriei Municipiului  
Tulcea își reia treptat activitatea artistică 
pe scenă, dar și în afara acesteia.

Astfel, de la începutul anului, am re-
ușit să organizăm – pe 17 martie, și nu 
pe 24 februarie, cum ne-am dorit – la 
Teatrul „Jean Bart” spectacolul „De Dra-
gobete sărbătorește românește!”. Progra-
mul muzical-coregrafic a fost alcătuit 
special pentru această sărbătoare popu-
lară, iar în cadrul spectacolului a avut loc 
și îndătinatul concurs „Cine știe câștigă!” 
(organizat încă din 2004, la Casa de Cul-
tură a Sindicatelor de Ansamblul „Bala-
dele Deltei”), în cadrul căruia concuren-
ții înscriși în prealabil au fost chemați să 
răspundă întrebărilor despre sărbătoa-
rea Dragobetelui. Dansatorii au încântat 
publicul cu Călușul Dobrogean, suite de 
jocuri populare dobrogene și din Mărgi-
nimea Sibiului, iar soliștii vocali George-
ta Nichifor, Costel Atanasof, Laura Feraru 
și Laura Mocăniță au interpretat cântece 
de dragoste.

A urmat „Spectacolul multietnic fol-
cloric”, ținut două zile consecutiv (27 și 28 
aprilie), datorită cererii mari de bilete, tot 
la teatrul „Jean Bart”; în premieră, a fost 
prezentată o suită de jocuri bulgărești. 
Pe lângă jocurile dobrogene și jocuri din 
toate zonele etnofolclorice din țară, re-
pertoriul Ansamblului „Baladele Deltei” 
include, iată, și peste douăzeci de tablo-
uri muzical-coregrafice, precum și jocuri 

ale unor minorități naționale (turcă, a 
rușilor-lipoveni, bulgărească, rromă și 
ale minorității culturale aromâne). Pe 12 
mai, pe aceeași scenă, ne-am prezentat 
iubitorilor de folclor cu o „Seară folclorică 
oltenească”, iar pe 26 mai am organizat o 
„Seară folclorică moldovenească”.

Pe 2 mai, Ansamblul Artistic Profesio-
nist „Baladele Deltei” a reluat la un hotel 
din Dunavățu de Jos, comuna Murighiol, 
seria spectacolelor prin care promovăm 
atât folclorul național și al minorităților 
conlocuitoare, cât și splendorile pito-
rescului nostru județ. În Murighiol, dar 
la un alt resort, am susținut pe 29 mai o 
nou reprezentație, revenind acolo într-o 
sâmbătă de 5 iunie, cu alt spectacol.

Pe 6 iunie 2021, orchestra și soliștii 
vocali ai Ansamblului Artistic Profesio-

nist „Baladele Deltei” al Primăriei Muni-
cipiului Tulcea au susținut un recital pe 
scena în aer liber din Sulina, la „Sărbă-
toarea scrumbiei albastre”, manifestare 
ajunsă la a IV-a ediție. De pe 11 iunie a 
fost reluată și seria spectacolelor „Cânt și 
joc la Gura Portiței”.

„A trecut o lungă perioadă în care am 
respectat cu strictețe regulile impuse pen-
tru combaterea pandemiei de coronavi-
rus. În tot acest timp, personalul serviciului 
artistic – orchestră, soliști vocali și dansa-
tori – a lucrat pentru îmbogățirea și diver-
sificarea repertoriului. Cu mult entuziasm, 
dar conformându-ne permanent con-
strângerilor, revenim acolo unde ne sim-
țim cel mai bine: pe scenă, în fața publicu-
lui. Autoritățile sunt mulțumite de modul 
în care se desfășoară campania de imuni-
zare anti-Covid, mai cu seamă că sunt înfi-
ințate din ce în ce mai multe centre mobile, 
iar 1 iunie a marcat începutul unei noi eta-
pe de relaxare a restricțiilor. Suntem, așa-
dar, încrezători și dornici să revenim la rit-
mul cu care ne-am obișnuit spectatorii!”, a 
declarat prof. Ștefan Coman, managerul 
Ansamblului „Baladele Deltei”. 

Ansamblul Artistic  
Profesionist „Baladele Deltei”
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Semne bune începe să aibă anul! – pentru „Baladele Deltei”



Ca în fiecare an pe 24 iunie, Ziua Universală a Iei a fost 
sărbătorită – și în 2021 – cu dans, muzică și voie bună, în 
Piaţa Civică din municipiu. Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” al Primăriei Municipiului Tulcea a încântat 
publicul prezent cu un flashmob organizat cu ocazia acestei 
sărbători internaţionale. La manifestare au participat aproape 
300 de tulceni, marea majoritate a acestora fiind îmbrăcați în 
ii, pentru a marca evenimentul.

„Tulcea a dansat acum, atât pentru a sărbători Sânzienele, 
cât și de Ziua Universală a Iei. Pentru mine a fost mai 
emoţionant decât prima dată, deoarece am trecut prin această 
perioadă în care am fost foarte restrânși în a socializa, atât prin 
artă, cât și prin mișcare. Iată că astăzi am trăit un sentiment 
de începuturi de flashmob, pe care am pornit a le organiza 

începând cu 2012. Este o frumuseţe a sufletului, o încununare 
a unei munci desfășurate de-a lungul unei perioade de timp. 
Anul acesta am repetat foarte puţin, am lucrat foarte puţin 
jocurile. Voiam să prezentăm și jocuri ale minorităţilor și alte 
jocuri moderne, dar probabil cu altă ocazie vom organiza o 
altă manifestare. Chiar și spectatorii au venit îmbrăcaţi în ii 
românești. Eu zic că este un pas spre normalitate. Depinde de 
multe ori și de noi în a respecta anumite condiţii”, a declarat 
managerul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, 
domnul Ștefan Coman.

Pentru a respecta distanţarea socială și a evita orice risc, 
organizatorii au decis ca – anul acesta – dansatorii să nu se 
ţină de mâini și au eliminat din program hora de la finalul 
flahmob-ului. 

14

Centrul de Transfuzii Sanguine Tul-
cea (situat pe strada Alunișului, la numă-
rul 15) are nevoie urgentă de toate gru-
pele sanguine și face apel la tulceni – să 
doneze sânge și în perioadele în care nu 
se organizează campanii dedicate.

  Donarea de sânge poate salva vieţi. 
Din sângele donat o singură dată, poţi 
ajuta până la trei persoane.

Beneficii:
•  După donare, sângele este împros-

pătat, imunitatea organismului creș-
te; riscul de accident vascular și de 
paralizie se reduc cu până la 30%;

•  Adeverință pentru o zi liberă de la 
locul de muncă, sau o zi scutire pen-
tru elevi, studenți și militari – în ziua 
donării;

•  Adeverință pentru reducere de 50% 
la abonamentul pentru transportul 
în comun (pentru 30 de zile);

• Se acordă 7 tichete de masă;
•  La fiecare donare se pierd 650 de ca-

lorii;

• Monitorizarea stării de sănătate;
•  Efectuarea testelor de laborator din 

sângele recoltat: grupa sanguină, Rh 
D, hepatită B, C, HIV, HTLV, ALT, lues 
etc. și eliberarea buletinelor de ana-
liză – la cerere;

  Pentru a putea dona sânge, trebuie să 
fie îndeplinite următoarele condiții:
• Vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani;
• Greutate de peste 50 de kilograme;
•  Puls regulat, între 60 și 100 de bătăi 

pe minut;
•  Tensiune arterială sistolica cuprinsă 

între 100 și 180 mmHg;
•  Să nu fi suferit intervenții chirurgica-

le în ultimele 6 luni;
•  Femeile nu trebuie să fie însărcinate, 

în perioada de lăuzie, sau în perioa-
da menstruală;

•  Să nu fi consumat grăsimi sau alcool 
cu 48 de ore înaintea donării;

•  Să nu fie în curs de administrare un 
tratament pentru afecțiuni precum 
hipertensiune, boli de inima, boli 

renale, boli psihice, boli hepatice și 
boli endocrine.

  1 din 10 pacienți din spitalele din Ro-
mânia are nevoie urgentă de sânge. 
Anual, doar 2% din populația Româ-
niei donează sânge, un procent infim 
raportat la necesităţile stringente ale 
pacienților. Aceasta este realitatea cu 
care România încă se confruntă din 
cauza lipsei de donatori, ignorând fap-
tul că, în orice clipă, fiecare dintre noi 
am putea deveni pacienţi sau aparţi-
nătorii unui pacient. În fiecare zi, la ni-
vel naţional este nevoie de minimum 
1.000 de litri de sânge, iar 450 ml de 
sânge donat ar putea salva trei vieți. 

Sute de tulceni au dansat în Piața Civică de Ziua Universală a Iei

Criza de sânge se permanentizează
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În fiecare an, de Înălțarea Domnului, 
venerabila mănăstire Saon din Episco-
pia Tulcii își serbează cu mare cinste hra-
mul primei biserici – monument istoric.

Sfânta Liturghie a fost oficiată – și în 
acest an – de Preasfințitul Părinte Visari-
on, înconjurat de ieromonahii mănăstirii 
și de diaconi, la slujbă luând parte mai-
cile din obște, precum și enoriași din pa-
rohiile apropiate și chiar din țară.

În cuvântul de învățătură, Preasfin-
ția Sa a vorbit credincioșilor despre săr-
bătoarea Înălțării Domnului cu trupul 
la cer, menționată și în Sfânta Scriptură 
și serbată încă din perioada primară a 
Bisericii, dar și despre Ziua Eroilor nea-
mului românesc, care de-a lungul vre-
murilor au luptat și și-au jertfit viața pe 
câmpurile de luptă pentru apărarea pa-
triei și a credinței ortodoxe strămoșești.

În cadrul slujbei au fost pomeniți cti-
torii, ieromonahii și monahiile adormiți 
întru Domnul de-a lungul vremii, pre-

cum și soborul actual al mănăstirii. La fi-
nal a fost oficiată și o slujbă de pomeni-
re pentru eroii neamului românesc.

Prima atestare a mănăstirii Saon este 
la anul 1846, când aceasta funcționa ca 
metoc al mănăstirii Celic – Dere. Din isto-
ricul mănăstirii actuale se cunoaște fap-
tul că aceasta a luat ființă în anul 1881, 
ca urmare a strămutării tuturor călugări-
lor de la Celicul Mic la Saon, an în care se 
ridică – din chirpici și lemn – prima bise-
rică, Înălțarea Domnului fiindu-i hramul.

În perioada 1846 – 1930, Saonul a 
funcționat ca schit de monahi, ulterior 
fiind transformat în mănăstire de maici.

Mănăstirea are o soartă vitregă, ea 
fiind desființată în anul 1959, conform 
Decretului 410, iar maicile fiind alungate 
pentru un timp. Abia în 1972 reînvie 
viața monahală în cadrul complexului 
mănăstiresc. Vechea biserică a mănăstirii 
Saon, cu hramul Înălțarea Domnului, 
aniversează anul acesta 140 de ani de 
existență, ea fiind construită în anul 
1881și sfințită în ziua de 18 octombrie 
a aceluiași an, de către episcopul Iosif 
Gheorghian al Dunării de Jos.

Ca vechime, mănăstirea Saon este 
a treia, în ordine cronologică, între cu-
noscutele vetre monahale din triunghul 
mănăstirilor nord-dobrogene: Cocoș, 
Celic-Dere și Saon.

Acum, mănăstirea Saon se poate 
mândri cu o istorie de 140 de ani, timp în 
care rugăciunea și lucrul mâinilor au fost 
preocupări permanente ale monahilor și 
monahiilor de aici. 

Pr. Felix Neculai

Programată, inițial, să se desfășoare la Casa Avramide, 
lansarea volumului „Piatra de zahăr” (autoare: Iris Alexandra 
Vavilov) a avut loc – în aceeași zi de 18 iunie 2021, de la  
ora 18 – la Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării, din str.  
14 Noiembrie nr. 1.

Iată scurta prezentare făcută cărții chiar de autoarea 
acesteia, Iris Alexandra Vavilov: „Dacă alegi să citești «Piatra 
de zahăr», vei avea ocazia să cunoști un «copil» care evoluează 
odată cu lectura. Iar dacă vrei să înveți câte puțin din spiritualitate, 
psihopatie sau filosofie, într-o manieră comică și realistă, ușor de 
citit, cartea ți se va potrivi ca o mănușă! În carte vei găsi 57 de 
povești care te vor ajuta să fii dulce ca zahărul și tare ca piatra. 
Cartea este destinată tuturor vârstelor și tuturor oamenilor care 
vor să spună «stop» pentru câteva momente și să se aventureze 
împreună cu Amy într-o lume văzută prin prisma mea. Te invit să 
descoperi lumea creată de mine în «Piatra de zahăr»!”.

Iris Alexandra Vavilov are 17 ani, este elevă în clasa a X-a 
la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Tulcea și membră a 
Organizației de Tineret CELISEA. A participat la mai multe 
concursuri și olimpiade naționale și internaționale, și-a găsit 

timp și pentru activități de voluntariat. În tulburele și dificilul 
an 2020, Iris Alexandra Vavilov a scris prima ei carte, care 
reunește 57 de povești și pe care a intitulat-o „Piatra de zahăr”.

Despre efortul de a scrie, autoarea spune: „La o carte 
muncești nu doar cu mintea, ci și cu inima. E greu, foarte greu 
să scoți din tine stările și să le pui la microscop, să le examinezi 
ca pe un pacient oarecare, deși știi că sunt parte din tine”. 

Înălțarea Domnului – hramul primei biserici a Mănăstirii Saon

Lansare de carte: „Piatra de zahăr”



În după-amiaza zilei de 22 iunie 2021, 
s-a solicitat – printr-un apel la numărul 
unic de urgenţă 112 – intervenţia pom-
pierilor militari în localitatea tulceană 
Ceamurlia de Sus, comuna Baia, pentru 
salvarea unei capre, care căzuse într-o 
fântână dezafectată, cu adâncimea de 
aproximativ 15 metri. La adresa indicată 
de apelant a fost mobilizat un echipaj 
din cadrul Stației de Pompieri Babadag, 
cu o autospecială de intervenție.

Cu ajutorul echipamentelor specifice 
de salvare din medii ostile aflate în 
dotarea autospecialei, salvatorii au 
reușit să aducă animalul în siguranță la 
suprafaţă. Din fericire, capra nu a suferit 
nicio vătămare și a fost încredințată 
proprietarului.

Pentru evitarea producerii unor 
astfel de cazuri, reprezentanții I.S.U. 
„Delta” Tulcea recomandă cetățenilor 
supra vegherea permanentă a anima-
lelor proprii. 

PE SCURT
de la Poliţia Tulcea

  Pe 16 iunie 2021, polițiștii din ca-
drul Biroului Rutier Tulcea au fost 
sesizați cu privire la producerea 
unui accident pe strada Barajului, 
din municipiu, între un autotu-
rism condus de un tânăr în vârstă 
de 20 de ani și un pieton cu vâr-
sta de 43 de ani, ambii din Tulcea. 
În urma accidentului, a rezultat 
vătămarea pietonului. Conducă-
torul autoturismului poseda per-
mis de conducere corespunzător 
și nu se afla sub influența băutu-
rilor alcoolice. În cauză a fost în-
tocmit dosar de cercetare penală.

  În cursul aceleiași zile de 16 iu-
nie 2021, polițiști din cadrul Bi-
roului Rutier Tulcea au identifi-
cat un tânăr în vârstă de 25 de 
ani, din Ciucurova, în timp ce 
acesta conducea un autovehi-
cul pe strada Isaccei din muni-
cipiu. Șoferul a fost suspus tes-
tării cu aparatul Drog Test, iar 
dispozitivul a indicat o valoare 
pozitivă pentru substanța THC. 
În cauză, polițiștii au întocmit 
dosar de cercetare penală sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de 
,,Conducerea unui vehicul sub in-
fluența substanțelor psihoactive”.

  În ziua de 17 iunie 2021, poli-
țiștii tulceni au fost sesizați cu 
privire la faptul că un bărbat 
ar fi căzut de pe o clădire, de la 
înălțimea de aproximativ 6 me-
tri. Din primele verificări a reie-
șit faptul că, în timp ce bărba-
tul executa lucrări la acoperișul 
unei clădiri de pe raza localității 
Valea Teilor, sub greutatea aces-
tuia, o placă de internită (azbo-
ciment) s-a rupt, victima căzând 
de la o înălțime considerabilă. 
Bărbatul a fost transportat la 
Spitalul Județean de Urgență 
Tulcea, pentru acordarea de în-
grijiri medicale de specialitate, 
însă – din păcate – a decedat. 
În cauză, polițiștii au întocmit do-
sar de cercetare penală, efectu-
ându-se în continuare verificări 
pentru stabilirea cu exactitate a 
tuturor cauzelor și circumstanțe-
lor producerii accidentului. 

16

Curiozitatea: un nou pretext de a bea gratis
Pe 10 iunie 2021, în jurul orei 18:30, 

lucrătorii din cadrul Inspectoratului 
de Jandarmi Județean Tulcea au fost 
sesizați, prin intermediul Serviciului 
Național Unic pentru Apeluri de Urgență 
112, cu privire la faptul că un bărbat a 
consumat mai multe sticle de alcool în 
incinta unei societăți comerciale, fără 
intenția de a le plăti.

Apelul a fost efectuat de un angajat 
al societății comerciale, care a declarat 
că a fost sesizat de un client cu privire la 
faptul că un bărbat a consumat o sticlă 
de alcool în timp ce se afla la raftul cu 
băuturi alcoolice.

În urma verificărilor efectuate, anga-
jatul societății comerciale a observat 
faptul că bărbatul se afla în stare de 
ebrietate: el consumase nu una, ci două 
sticle de alcool, dar declarase că nu are 
bani să achite produsele.

Jandarmii tulceni au identificat un 
bărbat în vârstă de 35 de ani, care a 
declarat faptul că a cumpărat inițial 
două beri, pe care chiar le-a achitat, 
după care a revenit la magazin, pentru 
a mai cumpăra o bere, dar a observat pe 

raft o sticlă de alcool și „din curiozitate” 
a băut-o. Apoi, a văzut o altă sticlă de 
alcool și – tot „din curiozitate” – a băut și 
din aceasta.

Jandarmii au efectuat verificări și 
au stabilit faptul că bărbatul nu este la 
prima abatere, el fiind sancționat și în 
trecut, pentru fapte precum tulburarea 
ordinii și liniștii publice, consum de 
băuturi alcoolice în locuri publice și 
proferarea de injurii.

Pentru fapta sa, bărbatul s-a ales 
cu un dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de furt. 

I.S.U. Tulcea: operațiune spectaculoasă de 
salvare a unei capre
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O postare făcută publică, pe 22 iu-
nie 2021, de domnul Ștefan Ilie, primarul 
municipiului Tulcea, pe pagina sa ofici-
ală, face referire la rigurozitatea cu care 
municipalitatea urmărește respectarea 
disciplinei în construcții și a prevederilor 
urbanistice locale.

„Astăzi am semnat o nouă amendă 
pentru executarea fără autorizație a unor 
lucrări de construcții, pe strada Lacului. 
Valoarea amenzii este de 35.000 lei, cu 
oprirea imediată a lucrărilor, cu termen 
pentru intrarea în legalitate, conform le-

gislației și, în caz contrar, cu măsuri de 
desființare a construcțiilor executate ne-
legal.

Nu ne opunem dezvoltării, însă con-
struirea haotică – și, de foarte multe ori, 
în afara legii – a adus deja prejudicii ire-
mediabile orașului, iar aceste practici tre-
buie să înceteze. Dacă vrem să locuim în-
tr-un oraș civilizat, primul pas este să ne 
respectăm unii pe alții. Și asta înseamnă 
și respectarea legislației. Sancționarea 
tuturor celor care desconsideră locuitorii 
orașului continuă.” 

Aflată, deja, la cea de-a treia sa ediție, 
Ziua Europeană de prevenire a furtu rilor 
din locuințe a fost marcată și la Tulcea, 
printr-o serie de activități informativ-pre-
ventive, desfășurate în mai multe locali-
tăți din județ (Babadag, Isaccea, Măcin, 
Sulina, Baia, Beștepe, Ceatalchioi, Crișan, 
Frecăței, Nufăru, Mihail Kogălniceanu, 
Mahmudia, Murighiol, Pardina, Somo-
va). Scopul acestui eveniment – care se 
desfășoară concomitent în toată țara, dar 
și în alte 15 state din Europa – este de a 
atrage atenția cetățenilor cu privire la ne-
cesitatea adoptătii unei atitudini pruden-
te cu privire la locuința și bunurile pro-
prii, dar și asupra consecințelor neluării 
unor măsuri preventive fundamentale.

Astfel, polițiștii din cadrul I.P.J. Tulcea 
– Compartimentului de Analiză și Preve-
nire a Criminalității, în colaborare cu po-
lițiști din cadrul Poliției de Proximitate și 
Rutieră au desfășurat în Parcul Sfântul 
Gheorghe, din municipiul Tulcea, o acti-
vitate de conștientizare asupra riscurilor 
de a deveni victime ale hoților din locu-
ințe, dacă nu se iau măsuri de protejare 
a bunurilor proprii și a locuinței, cu atât 
mai mult cu cât sezonul concediilor a în-
ceput și mulți cetățeni pleacă de acasă.

Modalitățile de comitere a furturilor 
din locuințe sunt multiple, de la efracție, 
chei potrivite, escaladare, până la îm-
prie tenire.

În cazurile de furt prin împriete- 
nire, autorii se recomandă ca fiind re-
prezentanți ai unor instituții publice ori 
de furnizare servicii (primării, asisten-
ță socială, electricitate, apă, gaze etc.) 
sau firme private (reclame, oferirea spre 
vânzare a unor bunuri, servicii la prețuri 
derizorii etc.).

În mediul rural, sunt situații în care 
autorii își declară intenția de a cumpăra 
diverse produse alimentare de la per-
soane fizice (brânzeturi, carne, cerea-
le, produse alcoolice etc.), prilej cu care 
plătesc în bancnote mari (100, 200 lei), 
urmărind și observând locul în care își 
ține banii victima, iar apoi, profitând de 
neatenția acesteia, îi sustrag banii, biju-
teriile sau alte bunuri de valoare.

Astfel, pentru a nu fi „vizitați” de ho-
ții din locuințe, polițiștii tulceni vă reco-
mandă să luați următoarele măsuri:

 Nu faceți publică, pe rețelele de 
socializare, plecarea de acasă și rugați 
vecinii să vă anunțe imediat, dacă în lip-
sa dumneavoastră văd străini în preaj-
ma locuinței;

 Nu postați fotografii / filmulețe din 
concediu, ci doar după revenirea acasă;

 Evitați să postați pe Internet ima-
gini cu obiectele de valoare din locuin-
ța dumneavoastră, configurația acesteia 
sau posibile căi de acces;

 De asemenea, check-in-ul din ae-
roport sau alte locații aduce like-uri, dar 
vă face și vulnerabili în fața hoților;

 Procuraţi și montaţi la ușile de ac-
ces în apartamente, garaje și la ferestre 
mecanisme de închidere sigure și rezis-
tente și / sau grilaje;

 Asiguraţi un iluminat corespunză-
tor pe casa scării sau în curte;

 Când părăsiţi domiciliul, verificaţi 
dacă aţi închis bine ușile și ferestrele;

 Nu lăsaţi cheia sub ștergătorul de 
la ușă, în ghiveciul cu flori, în cutia poș-
tală, în tabloul electric de pe hol, sus pe 
tocul ușii etc.;

 Nu lăsaţi bilete în ușă de genul: 
„lipsesc 3 ore”, „sunt la piaţă”, „sunt ple-
cat în concediu”; prin aceasta puteţi ofe-
ri informaţii potenţialilor infractori, că 
pot acţiona nestingheriţi;

 La părăsirea locuinţei, aruncaţi o 
privire în jur, pentru a observa eventua-
lele persoane străine care așteaptă ple-
carea dumneavoastră;

 Dacă lăsaţi cheia altei persoane 
pentru a avea grijă de casă, asiguraţi-vă 
că aceasta e de maximă încredere;

 Dacă s-a pierdut una dintre chei, 
schimbaţi yala;

 Nu lăsaţi singure sau nesuprave-
gheate în locuinţa dumneavoastră per-
soane pe care nu le cunoașteţi suficient 
de bine;

 Nu discutaţi în public sau în pre-
zenţa unor persoane necunoscute des-
pre bunurile de valoare pe care le deţi-
neţi și despre locul în care le păstraţi. 

Primăria Tulcea sancționează haosul urbanistic

I.P.J. Tulcea – acțiune de Ziua Europeană  
de prevenire a furturilor din locuințe
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„În luna august vor fi gata toate 
studiile de fezabilitate, pe care le vom 
prezenta în Comisia Naţională, care 
ne dă dreptul de a apela la un credit, 
iar lucrările vor începe anul viitor”, a 
precizat domnul George Șinghi, vice-
primar al municipiului Tulcea.

Pentru finanţarea acestor lucrări, Pri-
măria Tulcea va accesa un împrumut de 
peste 127 de milioane de lei. Investiţii-
le finanţate cuprind reabilitarea și mo-
dernizarea unor străzi din municipiul  
Tulcea, zona de est, etapa 1 – 21.795.150 
lei, reabilitarea și modernizarea sis-
temului rutier și a reţelelor edilitare,  
străzi din zona de vest a municipiului 
Tulcea – 30.633.000 lei, reabilitarea și 
modernizarea sistemului rutier și a re-
ţelelor edilitare, străzi, trasee auto din  
municipiul Tulcea – 34.650.000 lei.

În ceea ce privește reparaţiile curen-
te ale străzilor din municipiu, acestea se 
află în continuă desfășurare. „Reparaţiile 
curente se fac acum pe baza vechiului 
contract și, în același timp, s-a demarat 
procedura pentru noul contract. Există 
mai mulţi ofertanţi la licitaţie și suntem 
în etapa evaluării tehnice, după care va 
urma evaluarea financiară a ofertelor 
depuse. Sperăm că vom selecta chiar zi-
lele acestea noul operator”, a mai decla-
rat viceprimarul George Șinghi.

În perspectiva viitoarelor lucrări, Pri-
măria Tulcea va notifica – în câteva luni 
– toţi operatorii din municipiu cu privire 
la coborârea în subteran a cab lurilor de 
pe stâlpi, pe măsură ce se modernizea-
ză infrastructura rutieră. Reprezentanţii 
administraţiei locale susţin că procedura 
va fi o oportunitate pentru agenţii eco-
nomici de a-și reduce costurile în reali-
zarea acestor lucrări, deoarece 70 – 80% 
din costuri reprezintă săparea și readu-
cerea trotuarului la starea iniţială, sume 
prevăzute în proiectele Primăriei.

„Nu vrem să dublăm opera- 
ţiunile, pentru că ni se dublează și 
costurile. Dacă ne sincronizăm cu 
operatorii care au cabluri pe respectiva 
stradă, vom reuși o reducere de costuri 
pentru ambele părţi”, a concluzionat 
George Șinghi.

Tot la capitolul investiţii, pentru 
2021 se preconizează încheierea lucră-
rilor de eficientizare energetică pentru 
trei blocuri de locuinţe de pe strada  
Gării. Viceprimarul George Șinghi a ins-
pectat șantierele zilele acestea și a con-
statat că lucrările sunt avansate.

„Am vizitat șantierele deschise  
pentru eficientizarea energetică a blo-
curilor de pe strada Gării. S-a decoper-
tat tot blocul 7 și se lucrează deja la  
apli carea polistirenului pe întreaga  
faţadă. Sperăm ca până la sfârșitul aces-
tui an, trei blocuri să fie complet rea-
bilitate. Lucrările au început de o lună, 
iar ter menul de execuţie este de opt 
luni”, a detaliat George Șinghi.

Proiectele sunt finanţate pe Axa prio- 
ritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o eco- 
nomie cu emisii scăzute de carbon, 
60% din totalul cheltuielilor eligibile ale 
proiectelor fiind acoperite de Fondul 
European de Dezvoltare Regională și 
bugetul de stat, iar restul de 40% din 
totalul cheltuielilor eligibile ale proiec-
telor – de Primăria Tulcea și asociaţiile 
de proprietari.

Primăria acoperă în prima fază 
sumele aferente celor 40 de procente 
din cheltuielile eligibile, urmând ca 
jumătate din acestea să fie recuperate 
de la asociaţiile de proprietari într-o 
perioadă de 10 ani. Astfel, proprietarul 
unei garsoniere va avea de plătit o 
sumă de aproximativ 55 de lei pe lună, 
iar pentru un apartament cu două 
camere, se va plăti o sumă de 85 de lei 
pe lună. 

30 de kilometri de străzi din municipiu – în faza 
studiilor de fezabilitate pentru reabilitare

Municipalitatea tulceană va 
finaliza, în cursul lunii august, 
studiile de fezabilitate pentru 
reabilitarea a trei ansambluri 
de străzi din municipiu, urmând 
ca în 2022 să înceapă lucrările 
pe primele tronsoane din totalul 
de 30 de kilometri.
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În ajunul Zilei Internaționale a 
Copilului, P.S. Visarion, Episcopul Tulcii, 
a efectuat o vizită filantropică în parohia 
Casimcea, Protopopiatul Babadag, o 
frumoasă comunitate de credincioși care 
se confruntă, însă, cu probleme socio-
economice.

Atât parohia Casimcea, cât și întrea-
ga zonă pe care se întind localitățile si-
tuate în podișul Casimcei s-au bucurat 
de-a lungul vremii de atenția constan-
tă a Episcopiei Tulcii, credincioșii de aici  
fiind ajutați – în mai multe rânduri – atât 
material, cât și spiritual de către Centrul 
Eparhial.

La acțiunea socială de la sfârșitul 
lunii trecute, care a avut loc la școala din 
localitate, Preasfințitul Părinte Visarion a 
fost însoțit de Pc. Pr. Ioan Strat, consilier 
social, Pc. Arhidiac. Iulian Vasile, consilier 
învățământ, precum și de preotul din 
localitate. Alături de fețele bisericești 
s-au aflat atât primarul localității, cât și 
directoarea școlii.

Acțiunea social-educațională deru-
lată la Casimcea a vizat un număr de  

110 elevi din ciclul primar și gimnazial, 
cărora P.S. Visarion le-a oficiat o slujbă de 
binecuvântare, le-a vorbit despre necesi-
tatea unei bune educații religios-morale 
a tinerilor, iar la final, le-a oferit fiecăruia 
câte un pachet cu alimente din partea 
Centrului Eparhial.

În cadrul acestei acțiuni P.S. Visarion 
a vizitat biserica Pogorârea Sf. Duh, din 
localitate, precum și muzeul satului, aflat 
în curs de amenajare. Pentru biblioteca 
școlii, Preasfințitul Părinte Visarion a 

donat mai multe cărți tipărite de către 
Episcopia Tulcii în ultimul timp.

Satul Casimcea, care își trage numele 
de la cuvântul turcesc ,,Kasim” = cel dar-
nic, este situat în partea de sud a jude- 
țului Tulcea, în Podișul Casimcei, la gra-
nița cu județul Constanța. Localitatea  
este atestată documentar la mijlocul se-
colului al XVI-lea în documente otoma-
ne. Actuala biserică a fost construită la 
începutul secolului XX. 

Pr. Felix Neculai

Pe 3 iunie 2021, la Seminarul Teologic Liceal 
Ortodox ,,Sf. Ioan Casian” din Tulcea, a avut loc 
festivitatea de încheiere a cursurilor anului șco-
lar 2020 – 2021 pentru elevii clasei a XII-a.

Manifestarea școlară a debutat cu Sfânta 
Liturghie, oficiată în capela liceului de către 
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, 
care a condus un sobor de preoți și diaconi, în 
prezența cadrelor didactice ale școlii, a elevilor 
și părinților acestora.

La final, Preasfinția Sa a adresat un cuvânt 
arhieresc în care le-a reamintit elevilor dato-
ria principală a fiecăruia de a fi bun român și 
creștin în același timp, de a iubi și a fi devotați 
Sfintei Biserici și rânduielilor ei. Adresându-se 
absolvenților din clasa a XII-a, Preasfinția Sa i-a 
felicitat pentru încheierea celor patru ani de 
școală teologică, în care au depus eforturi con-
siderabile pentru a dobândi învățături bune și 
folositoare vieții.

Au fost oferite apoi elevilor merituoși 
la învățătură și purtare premii generoase, 
constând în cărți teologice și laice, precum și 
diplome de merit.

În mod simbolic, absolvenții din acest an au 
predat cheia și clopoțelul școlii colegilor din cla-
sa a XI-a, făcându-le cuvenitele urări de succes.

Anul acesta, Seminarul Teologic Liceal Orto-
dox ,,Sf. Ioan Casian” din Tulcea împlinește 29 de 
ani de existență, timp în care de pe băncile șco-
lii au ieșit 24 de generații de teologi. 

Pr. Felix Neculai, consilier eparhial

Generația XXIV a absolvit Seminarul Teologic din Tulcea

O nouă acțiune social-educațională în Episcopia Tulcii – la Casimcea 
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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

Orașele riverane dunărene au fost cosmopolite dintotdea-
una. Interesele comerciale presupuse de calea cea mai ieftină 
de transport – cea pe apă – au generat și perpetuat un mo-
zaic cultural și social, implicând și un bagaj culinar pe măsu-
ră. Așa că, deși pe aici nu au funcționat renumite școli de gas-
tronomie, la gurile de vărsare ale Dunării în Marea Neagră se 
mănâncă, pe lângă diferite specialități din pește, uneori aur 
negru, caviar, și multe alte preparate aproape banale ca sono-
ritate și compoziție, dar foarte gustoase.

Probabil foarte puțini dintre cititorii acestei rubrici știu că 
„mama” cărților de bucate românești nu este Sanda Marin, ci 
Maria Maurer (în sensul că este prima femeie care a publicat 
– ca autoare – un volum cu rețete și sfaturi culinare). Mariei 
Maurer i-a urmat Ecaterina Steriady, căreia îi datorăm „Buna 
menajeră”, apărută în 1871, la Galați, carte dedicată MS Prin-
cipesa Elisabeta.

Bunica mea maternă, pe care nu am cunoscut-o, pentru că 
a murit când mama avea doar 16 ani, se numea Elisabeta, dar, 
nu, n-am nicio rețetă de la ea. Am scris în „Cartea cofetarului 
patiser” despre alegerea mea, oarecum bizară, de a opta în cla-
sa a II-a (1974 – 1975) să merg la Cercul „Micile gospodine” de 
la Casa Pionierului, dar n-am spus că acea clădire în care func-
ționa instituția este un monument de arhitectură din porto-
foliul lui Ion Mincu, construită în 1897 și aparținând, până în 
1948, când a fost vândută Casei Centrale de Asigurări Sociale, 
avocatului Gheorghe C. Robescu și soției sale. Avocatul a fost 
doctor în drept al facultății din Bruxelles, senator de Covurlui 

din partea Patidului Liberal și a avut două mandate scurte de 
primar al Galațiului. Clădirea era un unicat pentru peisajul ar-
hitectural gălățean și a fost primul imobil din oraș construit pe 
fundație cu rulmenți, dat fiind istoricul seismic al regiunii.

Rețetele pe care le prezint în acest număr sunt pe cât de 
banale, pe atât de savuroase și pot spune cu mâna pe inimă 
că prima ciorbă de burtă savurată n-a fost cea pe care am 
mâncat-o la cantina facultății, ci aceasta, servită oaspeților 
de Madame Zamfirescu, colega tatălui meu, măritată cu un 
grec (român, se înțelege, dar cu sorginte elenă; ca multe alte 
seminții pripășite pe malul Dunării). Madame Zamfirescu 
numea această ciorbă „Burtă măcelărească”, iar acum, după 
aproape 35 de ani, regăsesc o variantă similară a rețetei în 
cartea Ecaterinei Steriady. 

Gusturi dunărene cosmopolite



În mileniul trecut, Dunărea provoca 
destul de des inundații, iar după regu-
larizarea ei s-au format câteva bălți, ri-
verane brațelor Dunării, paradis pentru 
copiii care nu aveau voie să meargă să 
înoate în fluviu, de teama părinților – să 
nu se înece, dar aveau voie la baltă. Bal-
ta Cătușa, de lângă Galați, își luase – și 
aceasta, de multe ori – ofrande de vieți 
omenești, pentru că, deși am crescut pe 
malul Dunării, puțini eram duși de pă-
rinți la lecțiile de înot, așa că mulți erau 
teribiliști și se avântau în apele tulburi, 
neștiind ce adâncime avea apa. În de-
cursul anilor, au pierit aici destui tineri. 
Însă, tot acolo am văzut – pentru prima 
oară – pescari adunând raci. Se știe că 
apele în care cresc raci sunt ape curate, 
așadar carnea racilor era o delicatesă 
bine primită, după o zi de chinuială pe 
malul bălții, fără vreun pește în juvelnic.

Și mi-am amintit pentru ediția lunii 
iunie de rețeta pentru scordoleaua de 
raci, care pe cât de sofisticat sună, pe 
atât de simplu este de făcut.

Trecând de groza faptului că racii 
trebuie puși la fiert vii, preparatul a ră-

mas o amintire culinară foarte atractivă. 
Aveam în acei ani un vecin care deținea 
o motocicletă cu ataș, mândru nevo-
ie mare: în fond, era posesorul unicului 
mijloc de transport independent din 
bloc! Vecinul acesta era un pescar îm-
pătimit, dar avea și zile cu ghinion, când 
oricum nu venea cu plasa goală. Soția 
lui, o femeie grăsuță și scundă, cu tră-
sături mongoloide (era tătăroaică), mi-a 
arătat cum pregătea ea acest deliciu.

Cum se procedează: 
Racii se aleg, iar cei care au răposat 

nu se pun la fiert! Într-o oală mare, de 
10 litri, umplută pe jumătate cu apă, se 
adaugă sarea și oțetul, ceapa spălată, 
dar necurățată de coajă, morcovul cură-
țat, frunzele de dafin și crenguța de cim-
bru. Când apa ajunge la punctul de fier-
bere, se mai ține acoperită cu un capac 
circa 10 minute, apoi se introduc repede 
racii vii. Se acoperă oala cu un capac și 
se fierb circa 20 de minute. Se scot ra-
cii, apoi, rapid, se rupe trunchiul de cap 
și clești, se desfac de pe abdomen și se 
smulge carapacea cu tot cu intestinele. 
Trebuie lucrat cu iuțeală (ideal este să 

participe mai multe persoane), pentru 
că racii fierți se curăță mai repede și mai 
ușor când sunt fierbinți! Normal că tre-
buie și puțină rezistență la căldură, dar 
dacă nu aveți, puneți alături un vas cu 
apă cu gheață, pentru a vă răcori dege-
tele din când în când. Supa se strecoa-
ră. O parte se toarnă peste carnea de 
rac fiartă, o parte se amestecă, apoi, cu 
usturoiul pisat, pătrunjelul verde tocat și 
miezul de nucă măcinat.

Se aduce pe masă bolul cu racii fierți 
în supă, bolul cu sos cu usturoi și nucă 
și pâine de secară (sau din făină integra-
lă de grâu), care se înmoaie în sos, după 
care se garnisește cu raci fierți.  

Poftă bună!
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Pentru 4 porții: 
3 kg raci vii
1 căpățână de usturoi
1 morcov
1 ceapă uscată
1 legătură de pătrunjel verde
2 foi de dafin
2 fire de cimbru
25 g sare
1  păhărel (mic, cât un țoi)  

cu oțet de vin
100 g nucă măcinată

Burtă măcelărească

Scordolea de raci

Așadar, pentru o oală de 10 litri  
(că nu se putea aproxima nici câte 
porții ieșeau și nici ce volum avea; țin 
minte doar că ne așezam la masă vreo 
12 persoane și nu ne ridicam până  
nu era ciorbarul gol), avem nevoie de: 

1 stomac de vițel (cheagul, seg-
mentul din stomac care este cel mai 
fraged, fiind generatorul de enzime, 
dintre cele patru ale stomacului – 
burduf, ciur, foios și cheag), 

  3 foi de dafin
  3 rămurele de pătrunjel
  1 ceapă uscată
  6 linguri de sare grunjoasă
  o lămâie
  5 ouă separate albuș de gălbenuș
  1 păhărel (mic, cât un țoi) cu oțet

Cum procedăm: 
Chegul de vițel se freacă bine 

cu sare grunjoasă și se spală în mai 
multe ape, până se îndepărtează toate 
mucozitățile. Se pune la fiert în apă 
rece cu sare, dafin, ceapa cu tot cu 
coajă, dar spălată, firele de pătrunjel și 
2 – 3 felii de lămâie. Se lasă la foc mic-
mic, câteva ore bune, se îndepărtează 
spuma și apoi se scoate într-un lighean, 
să se răcească. Se taie fideluță și se 
acoperă cu supă. Supa rămasă în oală se 
răcește, apoi se amestecă progresiv cu 
albușul și se încălzește ușor, până când 
albușul a coagulat, iar supa s-a limpezit. 
Gălbenușurile se amestecă mai întâi cu 
oțetul și apoi se temperează cu supă, 
turnată în fir, să nu se coaguleze, apoi se 
toarnă peste supa din oală.

Se aduce la masă ciorbarul cu supa 
dreasă cu ou și oțet, iar alături – bolul 
cu burtă fiartă. Nouă așa ni s-a servit, 
fără smântână, fără usturoi, fără go-
goșari în oțet, fără ulei de caroten de la 
morcovul ras înăbușit în ulei, ceea ce a 
făcut „ciorba de burtă” de nerecunoscut 
atunci când am mâncat-o la cantina 
studențeas că! Calitatea acelei piese din 
stomac – cheagul – de vițel și timpul de 
fierbere sunt suficiente pentru a face 
dintr-un produs atât de ieftin unul atât 
de savuros! 



Programată inițial în decada 14 – 24 
iunie, cea de a doua etapă – din acest se-
zon – a dezinsecției domeniului public (și 
a scărilor de bloc) a fost serios afectată 
de condițiile meteorologice, care au îm-
piedicat – în anumite zile, cu ploi abun-
dente – desfășurarea operațiunilor plani-
ficate (care au fost reprogramate). Totuși, 
cu o întârziere de câteva zile, dezinsecția 
a fost efectuată conform graficului de lu-
crări stabilit. Astfel, pe străzile din muni-
cipiu s-a acționat spațial, cu utilaje mari 
generatoare de ceață rece și caldă, iar în 
parcuri, pe taluzuri și în cartiere (inclu-
siv cele cu blocuri) – de la sol, cu apara-

te portabile generatoare de ceață rece  
și caldă.

Concret, pentru a proteja locuitorii 
municipiului, s-a decis să se acționeze 
noaptea. Astfel, în intervalul orar 21 – 23 
(când zborul țânțarilor atinge punctul 
culminant activ), au fost executate trata-
mentele „spațiale”, cu utilajele de mare 
putere, tulcenii fiind sfătuiți să evite, între 
respectivele ore, zonele de promenadă.

Apoi, după miezul nopții, în intervalul 
orar 02:30 – 6:30, s-au executat tratamen-
te de dezinsecție „la sol”, în spațiul verde, 
aplicându-se soluția în suspensie la nivelul 
ierbii, acolo unde se adăpostesc țânțarii.

Pentru distrugerea larvelor din băl-
toacele s-a folosit un larvicid.

Substanța biocidă – utilizată în  
soluțiile de tip „ceață” aplicate în opera-
țiunile de dezinsecție – are efectul de 
„knock-down” (efect imediat).

Toate substanțele utilizate pentru 
această a doua etapă a dezinsecției do-
meniului public tulcean sunt avizate de 
Comisia Națională pentru Produse Bioci-
de, în documentație specificându-se, în-
să, și că pot fi nocive, iritante și ușor iri-
tante asupra pielii și ochilor oamenilor, 
locuitorii tulceani fiind avertizați de fieca-
re dată asupra acestor factori de risc. 

Considerat, de municipalitatea ac-
tualului mandat, la granița dintre lipsa 
inspirației urbanistice și kitsch, balonul 
care trona în sensul giratoriu din pro-
ximitatea Orășelului Copiilor a fost 
definitiv dislocat. Despre această decizie 
de urbanism, cităm postarea domnului 
Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, 
publicată pe 10 iunie 2021 – sub titlul 
„Un șut în balon, un pas înainte!” – pe 
pagina sa oficială.

„În cadrul acțiunilor privind îmbu-
nă tățirea activităților de gospodărire, 

protecția mediului, întreținerea și în-
frumusețarea municipiului Tulcea, de 
astăzi, balonul din sensul giratoriu de la 
Orășelul Copiilor a fost scos.

În locul lui, la fel cum propunem 
și pentru alte zone asemă nătoare, 
având la bază un studiu peisagistic al 
orașului – la care lucrăm, vom încheia 
parteneriate cu antreprenorii tulceni, 
prin care aceștia vor amenaja și vor 
întreține pe cheltuiala lor aceste spații 
publice, având în schimb posibi litatea 
de a-și promova activitățile comerciale.

Bineînțeles, materialele de pro- 
mo vare vor fi confecționate după  
un anu mit standard, ales prin consul- 
tare publică și vizat de specialiști în 
domeniu.

În felul acesta, vor scădea și costu- 
rile de întreținere din bugetul local și 
va fi încurajată dezvoltarea activităților 
economice private.

Propuneri, sugestii sau opinii cu 
valoare de recomandare pot fi transmise 
pe această adresă de mail: contact@
primariatulcea.ro”. 
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Giratoriul de la Orășelul Copiilor a scăpat de balon

Dezinsecție II – o nouă bătălie împotriva țânțarilor



Sunteți a doua la coadă, într-un magazin de încălțăminte, 
exact la ora aprovizionării cu ultimele modele. În spatele 
vânzătoarei este o pereche de pantofi superbi, pe care vi-i 
doriți foarte tare. Clienta din fața dumneavoastră i-a remarcat 
și ea și îi admiră cu jind. Dar niciuna dintre voi nu are porto- 
felul asupra sa!

Ar fi nepoliticos să intrați în față fără să aveți banii necesari 
pentru a plăti pantofii, dar dacă i-ați avea, clienta din fața 
dumneavoastră nu ar mai avea ce să spună. Vânzătoarea 
așteaptă în continuare – la casă.

Coincidență sau nu, o colegă probează – în magazin – 
niște cizmulițe și intuiește care e problema dumneavoastră. 
Scoate un card de credit și se pregătește să vi-l arunce.  
Dacă face acest gest, puteți prinde cardul, treceți înaintea 
clientei din față și cumpărați pantofii mult doriți.

Trebuie să vă gândiți întotdeauna că, până când cardul  
nu este lansat către dumneavoastră, nu este în regulă să 
treceți în fața clientei care este prima la casă.

La ce vă ajută această poveste? Felicitări! – tocmai ați 
învățat regula ofsaidului la fotbal.

  

O gâscă intră într-un bar, se așază pe un scaun din fața 
tejghelei și întreabă:

— Aveți mămăligă?
— Nu, răspunde barmanul.
— Sigur?
— Nu, nu avem, n-auzi?!?

— Sigur, sigur ?
— Dacă mai întrebi o dată, iau un cui și un ciocan și-ți prind 

ciocul de tejghea!
— Aveți cuie și ciocane?
— Nu! – urlă barmanul, exasperat.
— Dar mămăligă? – revine gâsca.

  

Ea: Ce faci, treci pe la mine?
El: Nu, îmi pare rău. Sunt preocupat să meditez asupra 

sensului existenței umane.
Ea: Sunt singură și goală.
El: Toți suntem...

  

Un bărbat între două vârste stă trist într-un bar de o 
jumătate de oră. Suspină, privindu-și paharul cu bere, de care 
încă nu s-a atins.

Deodată, un tânăr vlăjgan în geacă de piele intră în bar, 
îl vede, îi arde o palmă pe spinare și îi bea paharul cu bere 
dintr-o sorbire.

Omul începe să plângă, în hohote, cu lacrimi de crocodil.
„Hei, stai puțin!” – îi spune dezolat tânărul. „A fost doar o 

glumă, îți iau altă bere, n-ai de ce să plângi!”.
„Nu-i nevoie”, răspunde bărbatul. „Plâng pentru că această 

zi a fost cea mai cumplită din viața mea. De dimineață, mașina 
mea n-a vrut să pornească, am întârziat la birou, iar patronul 
m-a concediat. Ajung acasă, îmi anunț soția, iar ea mă 
părăsește, luând cu sine și pe cei doi copii ai noștri. Nici n-a 
plecat bine, când explodează cuptorul în care pusese un pui la 
făcut. Fug din casă să anunț pompierii și mă lovește o mașină. 
Până am ajuns la spital, casa mea arsese din temelii. În cele din 
urmă, după ce plec de la spital în urma investigațiilor, intru în 
barul ăsta și un dobitoc care se crede amuzant îmi bea paharul 
cu bere în care pusesem otravă, ca să-mi pun capăt zilelor.  
Așa că, am să ajung și la închisoare, pentru crimă!”.

  

Un doctor veterinar se duce – cu o problemă de sănă- 
tate – la medicul său de familie:

— Bună ziua, doctore!
— Te salut, doctore!
Medicul de familie:
— Ia spune, ce te doare?
— Aaa, păi ... frățioare ... așa e simplu ...! 

23

Atelierul de voie bună
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