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LUCRAREA LUNII IULIE
la Muzeul de Artă Tulcea

Începe modernizarea 
sistemului de iluminat 
public din Tulcea

Sporturi urbane, 
activități creative și 
relaxare în Gravity Park



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

Construit între anii 1910 și 1914 de inginerii Ștefan Borș și 
Robert Flamm, prin contractul încheiat pe 10 martie 1910 cu 
Ministerul Agriculturii și Domeniilor, Palatul Pescăriilor Statului 
a fost amplasat în Piața Mircea cel Bătrân (denumită apoi, după 
1947, Piața Republicii), în preajma statuii marelui domnitor.

Terenul pe care s-a ridicat Palatul (devenit apoi Tribunal) 
a fost proprietatea Primăriei, care l-a cedat Ministerului Agri-
culturii și Domeniilor, în schimbul Lacului Ciuperca. Din anul 
1948, atribuțiile Administrației Pescăriilor Statului au fost pre-
luate de Inspectoratul Regional Piscicol Tulcea și de Societatea 
de stat „Compescaria” – pentru comercializarea și industrializa-
rea peștelui, iar mai târziu – de Centrala „Delta 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! 

99 de coșuri noi de gunoi în Tulcea
Monitorizând străzile municipiului, dar ținând cont și de 

sesizările concitadinilor, Primăria Tulcea a montat – doar într-o 
primă etapă – 99 de coșuri pentru gunoiul stradal, amplasarea 
acestora făcându-se astfel:

66 – Parcul Ciuperca și Orașelul Copiilor
12  – Strada 1848 (completare)
10 – Strada Unirii 
  9 – Strada Podgoriilor (completare)
  1 – Strada Podgoriilor (solicitat prin petiție)
  1 – Stație STP Strada Iuliu Maniu (solicitat prin petiție).

Edilii le mulțumesc tulceni-
lor pentru cooperare, asigurân-
du-i că așteaptă și în continuare 
sugestii referitoare la zonele în 
care lipsesc coșurile de gunoi.

De asemenea, reprezentan-
ții Direcţiei de Poliţie Locală a 
Municipiului Tulcea îi informea-
ză pe concitadini că persoa- 
nele surprinse aruncând gu-
noi fără a utiliza pubelele vor fi 
amendate și – ca măsură com-
plementară – vor fi „invitate” de 
angajații Poliției Locale să rea-
ducă terenul la starea inițială. 
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Festivalul este cofinanțat de Centrul 
EUdivers, Consiliul Județean Tulcea, Fun- 
dația Județeană pentru Tineret Tulcea, 
Asociația Psihologilor Antreprenori  
Tulcea.

Sponsorii evenimentului sunt: FAN 
CURIER Tulcea, SABILUC AUTO și ANGEL 
DENT.

Parteneriatul include, de asemenea, 
Centrul Cultural „Jean Bart”, Institutul de 
Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, 
Primăria municipiului Tulcea, Federa-
ția Comunităților Evreiești din România, 
 Centrul Cultural Turc YUNUS EMRE din 
Constanța, Partida Romilor PRO EURO-
PA – sucursala Tulcea, Comunitatea Ru-
șilor Lipoveni din Români – filiala Tulcea, 
Comunitatea Rușilor Lipoveni Jurilovca, 
Uniunea Ucrainenilor din România – fi-
liala Tulcea, Comunitatea Armână din 
România, Asociația ALTONA din Cerna, 
Primăria comunei Ceamurlia de Jos, Aso-
ciația SFITILINA, Primăria comunei Jurilo-
vca, Asociația Culturală Delta Dunării din 
Mahmudia, Uniunea Democrată Turcă 
din România – sucursala Tulcea, Uniu-
nea Armenilor din România – sucursala 
Tulcea, Forumul Democrat al Germanilor 
din Tulcea, Uniunea Democrată a Tătari-
lor Turco-Musulmani din România – or-
ganizația locală Tulcea, Uniunea Elenă 
din România – filialaTulcea, Comunitatea 
Elenă Sulina.

Astfel, în perioada 25 – 31 iulie, înce-
pând cu ora 20.00, pe scena din Piața 
Civică au fost programate spectacole  
artistice, după următorul program:

Duminică, 25 iulie 2021
Recitaluri:

»  Ansamblul de dansuri rome „BAH-
TALE” – Asociația Centrul European 
pentru Diversitate

»  Trupa de dansuri israeliene „HAVE-
RIM” 

»  Federația Comunităților Evreiești din 
România

»  Ansamblul de dansuri italiene  
„GJONDA” – Asociația Centrul Euro-
pean pentru Diversitate

»  Ansamblul “PHRALIPEN” – Partida 
Romilor PRO EUROPA, filiala Tulcea

Luni, 26 iulie 2021
»  „Iarmarocul din Sorocinți”, adaptare 

după povestirea omonimă a lui 
Nicolai Gogol, pusă în scenă de 
Asociația Centrul European pentru 
Diversitate, în parteneriat cu 
Ansamblul „Zadunaiska Sici” din 
cadrul Uniunii Ucrainenilor din 
România – filiala Tulcea

Marți, 27 iulie 2021
»  Ansamblul de dansuri germane 

“DONAU” – Asociaţia Centrul Euro-
pean pentru Diversitate

»  Ansamblul „IHOLU” – Comunita- 
tea Armână din România – filiala 
Constanța

»  Recitaluri: Florentina Gârțu, Elisa 
Scupra, Cristiana Roșca

Miercuri, 28 iulie 2021
»  Ansamblul de dansuri tradiționale 

bulgărești “SFITILINA” din satul Viși-
na, comuna Jurilovca

»  Grupul de dansuri megleno-româ-
ne „ALTONA” din Cerna

»  Ansamblul folcloric bulgăresc „ASI-
GA” din Ceamurlia de Jos

Joi, 29 iulie 2021
»  Ansamblul „REABINUȘKA” – Comuni-

tatea Rușilor Lipoveni din Jurilovca
»  Ansamblul de dansuri rusești „KATIU-

ȘA” – Căminul Cultural Mahmudia
»  Recital Alexandra Listrat
»  Grupul vocal „LODKA” – Comunita-

tea Rușilor Lipoveni din România - 
Filiala Tulcea

Vineri, 30 iulie 2021
»  Ansamblul de dansuri arme-

ne  “BAZMAZAN” – Asociaţia Cen-
trul European pentru Diversitate

»  Recital Melek Nurmambet

»  Ansamblul de dansuri tătare “SU 
DALĞALARI” – Asociaţia Centrul Eu-
ropean pentru Diversitate

»  Ansamblul  „TUNA”  – Uniunea 
Demo crată Turcă din România – 
sucursala Tulcea

Sâmbătă, 31 iulie 2021
»  Ansamblul de dansuri grecești  

“TA NOÚFARA” – Asociaţia Centrul 
European pentru Diversitate

»  Ansamblul „APOLLONAS” – Comu-
nitatea Elenă Sulina

»  Ansamblul „ELLADA” – Comunita-
tea Elenă Sulina

»  Ansamblul HILIA PERISTERIA - Uni-
unea Elenă din România – filiala 
Tulcea

»  Ansamblul „ARTEMIS” – Comunita-
tea Elenă Sulina.

De asemenea, în aceeași perioadă, 
dar în intervalul orar 17.00 – 19.00, se 
desfășoară la Casa Avramide șapte ate-
liere menite să promoveze meșteșuguri-
le tradiționale. Programul include două 
ateliere de gastronomie (duminică, 25 
iulie și luni, 26 iulie), pictură pe pânză 
(marți, 27 iulie), broderie (miercuri, 28 
iulie), pictură pe lemn cu motive tradiți-
onale tătare (de joi, 29 iulie până sâmbă-
tă, 31 iulie) și ebru (vineri, 30 iulie).

Atelierul de pictură tătară este re-
alizat cu sprijinul meșterului popular 
tulcean Nedin Geambai, iar atelierul de 
ebru este organizat de Centrul Cultural 
Turc Yunus Emre din Constanța.

Participarea la ateliere se face în li-
mita a 15 persoane, care trebuie să 
își anunțe intenția de participare pe 
e-mail-ul  centruleudiverstulcea@gmail.
com  cu cel mult 24 de ore înainte de 
desfășurarea atelierului.. 
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În perioada 25 – 31 iulie 2021, 
se desfășoară în municipiul  
Tulcea cea de-a XVI-a ediție a  
Festivalului „Săptămâna Inte- 
retnică”. Festivalul este orga- 
nizat – anual – în cadrul unui 
proiect omonim, care benefici-
ază de sprijinul financiar al Con-
siliului Județean Tulcea, ediția 
2021 fiind implementată în pe-
rio ada 22 iunie –1 august.

Festivalul „Săptămâna interetnică” – ediția a XVI-a



DESCRIEREA POSTULUI:
Funcția: șef serviciu, gradul II
DIRECȚIA URBANISM, AMENAJARE TERITORIU (Serviciul 

Urbanism, Amenajare teritoriu)
Număr posturi: 1

CERINȚE:
»  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de li-

cenţă (sau echivalentă) în domeniul urbanismului, arhi-
tecturii și construcțiilor;

»  absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master 
în domeniul administraţiei publice, management sau în 
specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice 
sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 
153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare;

»  minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exerci-
tării funcţiei publice.

CONCURS:
Dosarele se depun în perioada 16.07.2021 – 04.08.2021.
Proba scrisă se va desfășura la sediul Primăriei municipiului 

Tulcea, din strada Păcii nr. 20 în data de 18 august 2021, 
începând cu ora 10:00.

Interviul va fi susţinut în termen de maximum 5 zile lucră-
toare de la susținerea probei scrise, doar de către candidaţii 
declaraţi admiși la această probă.

Informații complete: www.primariatulcea.ro/cariere
Relații suplimentare se pot obține la:

»  sediul Primăriei Municipiului Tulcea din strada Păcii nr. 20;
»  telefon 0240/ 511440 sau 0240/ 511441 interior 208  

(persoană de contact: Țiu Mihaela – consilier în cadrul 
Compartimentului Resurse Umane);

»  site-ul instituţiei: www.primariatulcea.ro, secţiunea  
„Monitorul oficial local”/ ”Alte documente”/ „Concursuri și 
rezultate” https://www.primariatulcea.ro/cariere  
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Sorin Andrici: două noi medalii – 
pe podiumul de la Târgu Mureș
Jandarmul tulcean Sorin Andrici, po-

livalentul sportiv renumit prin perfor-
manțele sale atletice, a reușit din nou să 
urce pe podiumul unei competiții. De 
data aceasta, concitadinul nostru a câș-
tigat două medalii: una de argint și una 
de bronz, la Campionatul European și 
Național de Duatlon Standard și Sprint.

Sorin Andrici a participat – vineri, 2 
iulie 2021 și duminică, 4 iulie – la probe-
le din cadrul Campionatului European și 
Național de Duatlon Standard și Sprint, 
la categoria 45+ (vârsta de minimum 
45 de ani), care s-a desfășurat la Târgu 
Mureș, obținând două medalii: una de 
argint la Duatlon Sprint și o medalie de 
bronz – la Duatlon Standard.

Jandarmul tulcea a avut de parcurs – 
la proba standard – 10 kilometri în aler-
gare, 40 de kilometri pe bicicletă și, la fi-
nal, încă 5 kilometri de cros până la linia 
de sosire. La proba sprint, Sorin Andrici 
a trebuit să parcurgă aceeași succesiune 
pe traseu, dar cu distanțele înjumătățite.

Obiectivul declarat al lui Sorin – și 
îndeplinit, în cele din urmă – a fost să 
urce pe podium, să-și depășească limi-
tele, ca de fiecare dată, și să accepte o 
nouă provocare. Jandarmul tulcean s-a 
antrenat timp de o lună, special pentru 
această competiție, știind că la fel de 
importantă este și pregătirea psihică.

,,Am participat la un alt nivel, Cam-
pionat European și Național de Duatlon! 
Atunci când îmbrac echipamentul Ro-
mâniei, emoțiile sunt și mai mari pen-
tru mine! Am simțit o presiune în plus, 
știind că tulcenii mei așteaptă să mă  
întorc cu rezultate frumoase și de  
această dată. Jandarm de meserie, 
având și culorile naționale imprimate 
pe tricou, totul a devenit o misiune pen-
tru mine! E o onoare să reprezinți Ro-
mânia și sunt mândru că am concurat  
pentru Tulcea mea!”, a declarat Sorin  
Andrici la revenirea acasă. 

Primăria Tulcea angajează șef serviciu pentru Direcția Urbanism
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Obiceiuri, credințe și năravuri în Dobrogea anilor 1870 (II)
Teodor T. Burada urmează Dreptul la Iași, apoi pleacă la 

Paris, unde se înscrie (tot) la Drept și la Conservator. Va fi 
primul român din Moldova care va studia la conservatorul 
parizian; revenit în țară, în 1877, devine profesor deplin de 
vioară la Conservatorul din Iași.

A susținut peste 150 de concerte (cele mai multe caritabile) 
de muzică clasică în orașe din toate provinciile românești, iar 
din sate culegea muzică folclorică. A realizat prima analiză 
a genului folcloric de bocet și multe studii etnografice și 
folcloristice pe diverse teme, fiind considerat un pionier în 
aceste domenii.

„O călătorie în Dobrogia”, apărută la Iași, în 1880, și scrisă 
de Teodor T. Burada, este considerată prima cercetare folclori-
că de tip monografic, care prezintă speciile populare în versuri 
(colinde, descântece, bocete, balade etc.) în cadru istoric, geo-
grafic și etnografic. Așa cum au apreciat cunoscătorii, Burada 
nu a fost interesat atât de valoarea literară a materialului cules, 
cât de vechimea acestuia, ori de noutatea tematică.

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

*  *  *
Folcloristul continuă lista obiceiurilor – prezentate de noi 

în prima parte a acestui material – cu Drăgaica și Păpăluga, 
întâlnite în Moldova încă din vremea lui Dimitrie Cantemir, 
dar care la vremea cercetării se zice că ar fi dispărut complet 
dintre obiceiurile populare.

Drăgaica se face în ziua de Sânzieni, la 24, de patru fete, 
dintre care două îmbrăcate bărbătește, apucându-se cruciș de 
mână cu celelalte două, dănțuiesc pe la case la cântecul unui 
fluierar, care zice diferite arii de danțuri, apoi li se dă câte un 
bacșiș. (pag. 24)

Despre Păpălugă ni se spune că se face într-a treia joi după 
Paști, numai de către țigănci, care merg pe la case, dansează și 
strigă: Păpălugă, suie-te în cer și deschide porțile și ne dă ploi, 
ca să crească grâul, păpușoiul și altele! În timpul strigăturii, stă-
pâna casei iese cu o găleată cu apă, aruncând conținutul peste 
femeile cărora, apoi, le dă ori un bacșiș, ori ceva de mâncare 
(mălai, mămăligă, făină), ori – cel mai frecvent – haine vechi.

Ajuns aici, Burada mai trece în revistă încă niște obiceiuri 
a căror origine rămânea de cercetat. Unul este Lăzărelul, 
ținut în Sâmbăta lui Lazăr, când trei fete mici (pe la 12 ani) se 
adună: una are capul împodobit cu tel (peteală), închipuită în 

mireasă, o alta e legată la cap cu un tulpan (basma), iar a treia 
duce un coș cu ouă. Fetițele merg din casă-n casă și dau ouăle 
de pomană.

Un alt obicei este practicat cu o zi înainte de Înălțarea 
Domnului (sau Ispas, cum se spunea în vechime). Mergând 
prin sat, mai multe femei de diferite vârste dau de  
pomană azime (turte de aluat nedospit) calde, ceapă verde  
și rachiu – pentru sufletul morților, ca aceștia din urmă să  
aibă pe drum, căci în acea zi ele cred că sboară morții în ceriu.

Saegii se fac în noaptea spre Sfântul Dumitru: mai mulți 
flăcăi pornesc pe la case a juca și a cânta din fluiere și cavale, 
unul dintre ei fiind costumat în haine femeiești de cadână, 
după care primesc bacșiș.

De Lăsatul secului de brânză se fac cucii (obicei, de 
asemenea, dispărut). Se adună 20 de tineri, dintre care unul 
– zis împăratul – se costumează în diavol cu coarne, haine 
împestrițate și se vopsește cu negru în obraz; flăcăii merg pe la 
case, joacă, primesc bacșiș la sfârșit.

Scaloienii se fac de către fete în joia dintr-a patra 
săptămână după Paști. Scaloianul – chipul unui om mititel ca 
de-o palmă de lungă făcut din lut – e așezat într-un sicriaș de 
papură și pus apoi (după caz) pe Dunăre sau baltă. Fetele se 
prefac că plâng și se văicăresc în versuri:

Scaloian, Scaloian,
Trupușor de dician,
Scaloiță, Scaloiță,
Trupușor de cuconiță,
Mă-ta că mi te-a cătat,
Te-a cătat, te-a întrebat
Prin pădurea rară,
Cu inima amară,
Prin pădurea deasă,
Cu inima arsă.
În multe locuri, precizează 

Teodor Burada, scaloianii se în- 
groapă trei zile în pământ 
înainte de a fi dați pe apă. Fete- 
le se întorc în case, pun masa, 
fac bucate și plăcinte, beau, mă- 
nâncă și horesc, flăcăii cântând 
din fluier și cimpoi. 

Ansamblul Artistic Profesionist  
„Baladele Deltei” al Municipiului Tulcea 

Folclorist, etnograf, muzico-
log, istoric al teatrului și me-
morialist, Teodor T. Burada 
s-a născut la Iași, în anul 1839, 
într-o veche familie boiereas-
că și a beneficiat de mic de o 
aleasă educație. A învă țat isto-
rie, literatură și științe naturale 
de la profesorii V. A. Urechia 
și Grigore Cobălcescu, a studi-
at vioară cu Alexandru Fletch-
enmacher, care se numă ră 
printre fondatorii educației 
muzicale din Țările Române.



6

În rețeaua de sub străzile municipiului Tulcea, canalele care 
colectează apa pluvială sunt serios afectate de abundența 
precipitațiilor, dar mai ales de lipsa de civism a cetățenilor, 
care aruncă în sistemul de canalizare recipiente de metal, 
sticlă și plastic.

Despre unul dintre cele mai încercate astfel de transoane, 
reprezentanții S.C. Aquaserv S.C. au scris pe pagina de 
socializare a societății.

„Astăzi (16 iulie 2021 – n.r.), a continuat activitatea de cură-
țare și deratizare a canalului colector pluvial de pe strada Gării. 
În ciuda condițiilor vitrege, vremea caniculară, dar mai ales lip-
sa educației a unora dintre concitadinii noștri care continuă să 
deverseze ape menajere, angajații Aquaserv au reușit să cure-
țe aproximativ 80% din canalul dalat, cărând în cursul acestei 
săptămâni circa 5 tone de nămol presărat cu diverse tipuri de 
deșeuri ( PET-uri, textile, cartoane și doze de aluminiu), al căror 
loc este în tomberoanele de colectare selectivă.

Deși, pe parcursul întregii săptămâni, domnul Ștefan 
llie, primarul municipiului, a fost informat despre stadiul 
acestei lucrări, astăzi a dorit să verifice personal situația din 

teren. Astfel, s-a convins de atitudinea lipsită de civiliza- 
ție a unora – cei drept, puțini la număr – dintre locuitorii și 
agenții economici tulceni din zonă. Drept urmare, operatorul 
Aquaserv a primit sarcina supravegherii deversărilor și 
anunțarea organelor competente – Garda de Mediu și Poliția 
Locală – pentru a sancționa orice încălcare a regulilor de bază 
de conviețuire civilizată.” 

Aquaserv a curățat canalul pluvial de pe strada Gării, 
evacuând 5 tone de nămol „împănat” cu deșeuri

Conform celor mai recente date 
oficiale, la sfârșitul lunii iunie a 
anului 2021, în evidențele Agenției 
Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Tulcea erau înregistrați 2730 
de șomeri (din care 1331 femei), rata 
șomajului fiind de 3,30%.

Comparativ cu luna precedentă, 
când rata șomajului a fost de 3,27%, 
în iunie 2021, acest indicator a înre-
gistrat o creștere cu 0,03 pp.

Din totalul de 2730 de persoane 
înregistrate în evidențele A.J.O.F.M. 
Tulcea, 620 erau beneficiari de in-
demnizaţie de șomaj, iar 2110 erau 
șomeri neindemnizați. În ceea ce 
privește mediul de rezidență, 1941 
șomeri provin din mediul rural, iar 
789 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de 
vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea 
cea mai mare (30,29%) din totalul șomerilor 
înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M. Tulcea, 
urmați de cei cu studii liceale (25,93%), iar 
26,52% au studii primare. Șomerii cu nivel de 
studii medii – submedii reprezintă 97,33% din 
totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii 
superioare sunt 2,67%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de 
ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezin-
tă astfel: 715 persoane foarte greu ocupabi-
le, 780 greu ocupabile, 888 mediu ocupabile, 
iar 347 sunt persoane ușor ocupabile. Înca-
drarea într-o categorie de ocupabilitate se rea- 
lizează ca urmare a activităţii de profilare a per-
soanelor 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 adresa  
https://www.anofm.ro/details.html?categ= 
1&subcateg=6&agentie=Tulcea 

3,30% - rata şomajului înregistrat în Tulcea în luna iunie a anului 2021
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În luna iulie 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 
„Compoziție 3” – placă de ceramică 
glazurată, care face parte din Colecția 
de artă decorativă europeană a Muzeului 
de Artă Tulcea și este expusă în cadrul 
expoziției temporare dedicate artistului 
Eugen Ispir.

Puţini îşi mai aduc aminte de Eugen 
Ispir, un important pictor român, dar şi   
scriitor, născut pe meleagurile nemţene în 
prima parte a secolului trecut.

A făcut studiile primare la şcoala 
din sat, iar pe cele gimnaziale – la Târgu 
Neamţ. Absolvă apoi Şcoala normală 
„Mihai Eminescu” din Botoşani şi Aca
demia de Arte Frumoase din Iaşi, la clasa 
profesorului Ştefan Dumitrescu. Îşi susţine 
licenţa, în 1935, apoi este profesor de 
desen la mai multe şcoli din Bucureşti şi 
Giurgiu.

A făcut parte din „Straja ţării” (Straja 
Ţării – cunoscută şi sub numele de  
Străjeria – a fost o organizaţie de tine 
ret ideată şi patronată de regele Carol  
al IIlea. A luat fiinţă în virtutea decre 
tuluilege din 15 decembrie 1938, care 
prevedea că toţi băieţii între 7 şi 18 ani 
şi toate fetele între 7 şi 21 de ani erau  
obligaţi să facă parte din Straja Ţării. A 
fost o organizaţie paramilitară, obliga
torie, instrumentată politic şi propagan
distic. Ea avea şi rolul de a contrabalansa 

influenţa crescândă a  Mişcării Legionare 
în rândurile tineretului român. Nu întâm
plător, Straja Ţării a adoptat un stil ca
re aducea multe asemănări cu Mişcarea  
Legionară sau „Tineretul lui Hitler” (or
ganizare, disciplină, simbolistică etc..  
Comandantul suprem al Străjeriei era 
Carol al IIlea, supranumit şi „Marele 
Străjer”. Deviza străjerilor era „Credin
ţă şi muncă, pentru ţară şi rege”. Străjerii 
aveau o organizare elaborată şi desfăşu
rau diverse activităţi specifice cercetaşilor,  
care cuprindeau educaţie sportivă, gim
nastică etc. Organizaţia avea propriile 
drapele, fanioane şi cântece străjereşti. 
Străjerii erau implicaţi în acţiuni de muncă 
voluntară colectivă, concertate de Minis
terul Propagandei.), organizaţie în cadrul 
căreia conduce revista „Cuibul nostru”.

Eugen Ispir debutează, în anul 1932, 
cu articole şi caricaturi în „Cuvântul li
ber”, dar colaborează şi la alte publicaţii 
precum „Curajul”, „Veghea”, „Naţionalul 
Nou”, „Ogorul”, Cuvântul Românesc, Po
runca Vremii, Viaţa literară, Sfarmă Piatră, 

România, Curentul, „Frontul”, „Neamul  
Românesc”, „De strajă” ş. a. Şia comple
tat studiile artistice la Paris şi Veneţia, în 
anii 1937 – 1938. A expus la Salonul oficial  
al României (1932 – 1939), a avut expo
ziţii personale la Botoşani, Piatra Neamţ,  
Sala Mozart, Sala Dalles.

În anul 1932, Eugen Ispir a fost ins
pector în Ministerul Artelor, iar după înce  
perea războiului devine pictor de război. 
A îndeplinit şi după 1944 funcţii de răs
pundere în Ministerul Artelor. Sa remar
cat ca „un pictor laborios prin picturi 
în ulei şi tempera, apropiat de maniera 
fauvistă: culori vii, spontane, contrastante, 
subiectiv interpretate”, cum scria criticul 
de artă Mircea Deac, în „Lexiconul critic şi 
documentar”.

Eugen Ispir a publicat cărţile „Zdrobo
leanca” (roman), la Editura Cugetarea, în 
1932, şi „Străjerul din Cuibul doi”, în 1935. 
Unele articole ale lui Eugen Ispir au fost 
publicate sub pseudonul Eftimie Isochie. 
Pictorul a murit, în 1974, la Bucureşti. 
(Nicolae Sava) 

Pe întreaga perioadă a vacanței de vară, în fiecare zi de joi, între orele 12:00 și 
13:00, la Sala de carte în limbi străine (a Bibliotecii Județene „Panait Cerna” Tulcea) 
se vor întâlni copiii pasionați de învățarea limbilor străine, pentru a descifra 
împreună tainele unui alfabet creat de regele Sejong cel Mare, în anul 1443.

Numit „hangul”, alfabetul coreean a fost proiectat „astfel încât chiar și un om 
de rând să poată învăța să scrie și să citească”. Numeroși lingviști au adus laude 
alfabetului hangul pentru designul său bazat pe trăsături, descriindu-l drept 
„remarcabil” și „cel mai apropiat de perfecțiune sistem fonetic conceput vreodată”.

Limba coreeană se clasează pe locul 9 la nivel mondial, după numărul de 
vorbitori (aproximativ 80 de milioane de oameni cunosc această limbă).

Copiii doritori de cunoaștere sunt invitați să afle mai multe, participând la 
acest curs.

Pot participa – în același timp – maximum 8 copii, cu vârste cuprinse între 8  
și 14 ani.

Înscrierile se fac la numărul de telefon 0240/513833 interior 18. 

EXPONATUL 
lunii iulie la 

Casa Avramide

Inițiere în tainele scrierii coreene – 
la Biblioteca Județeană Tulcea
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Structurat pe viziunea tinerilor arhi-
tecți ieșeni care au câștigat licitația or-
ganizată de Primăria Tulcea, viitorul Gra-
vity Park (așa cum se va numi noul parc 
pentru sporturi urbane, activiți creative 
și relaxare) este în pragul execuției, fiind 
finalizată etapă de proiectare, cu toate 
evaluările, măsurătorile și avizele presu-
puse de aceasta.

Despre viitorul parc al municipiului 
Tulcea a scris și domnul Ștefan Ilie, edi-
lul-șef al orașului, pe pagina sa oficială.

„Proiectarea parcului a fost finalizată, 
urmează faza de execuție.

Tinerii tulceni vor avea un spațiu de 
socializare care va integra activitățile 
sportive și evenimentele culturale. Știu 
că sunt nerăbdători, însă, pe lângă faza 
de proiectare, a fost nevoie să parcur-
gem și alte etape mai puțin vizibile: mă-
surători topografice, studiu de fezabili-
tate, licitație etc.

Sigr, cu o floare nu se face primăva-
ră; tinerii tulceni au nevoie de mult mai 
multe spații dedicate lor. Important este 
că sunt creativi, au idei și propuneri, că-
rora noi suntem pregătiți să le dăm curs.

Pentru acest proiect, am avut grijă ca 
arhitecții să țină cont de cerințele tineri-
lor tulceni, practicanți ai sporturilor ur-

bane: pumptrack pentru biciclete, skate 
park, scenă, perete pentru graffiti, jocuri 
interactive, zonă de relaxare.

Din punct de vedere peisagistic, a 
fost păstrată o zonă de vegetație, arbo-
rii de pe amplasament fiind integrați în 
proiect, pentru a asigura și o zonă um-
brită natural. Vor fi folosite materiale na-
turale și elemente «land art».

Pe lângă activitățile sportive și eve-
nimentele artistice, se va urmări crearea 

unui spațiu propice pentru relaxare și 
socializare.

Pe viitor, în funcție de preferințele și 
nivelul pe care îl vor dobândi skaterii și 
bikerii tulceni, vom avea în vedere com-
pletarea traseelor cu alte elemente și ex-
tinderea acestor activități și în alte zone 
ale orașului.” 

În urma analizei făcute de specialiști din cadrul Inspec-
toratului de Poliție Județean Tulcea și de salvatorii ISU 
Delta, asupra evenimentelor înregistrate în ultima perioadă, 
finalizate fatidic prin înec în fluvial Dunărea, s-a constatat că 
numărul tragicelor accidente de acest fel a crescut.

Din această analiză a mai rezultat că, în general, cazurile de 
înec s-au produs – majoritar – pe fondul:
»   nerespectării zonelor special amenajate pentru scăldat;
»  ignorării de către persoanele în cauză a problemelor 

medicale de care sufereau anterior;
»  trecerii bruște a corpului de la temperatura mediului 

ambiant la temperatura scăzută a apei (hidrocuție);
»  epuizării morale, din cauza spaimei caracteristice celor care 

nu știu să înoate sau nu-și pot aprecia forțele, avântându-se 
prea mult în largul apei;

»  consumului de băuturi alcoolice;
»  nerespectării prevederilor legale care impun purtarea vestei 

de salvare în ambarcațiunile de agrement sau la practicarea 
sporturilor nautice;

»  lipsei de supraveghere a minorilor de către părinți sau de 
reprezentanții legali ai acestora.

Pentru prevenirea producerii unor nedorite evenimente 
similare, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean 
Tulcea și cei ai Biroului Județean de Poliție Transporturi fac 
următoarele precizări și recomandări:
»  este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic 

în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens;
»  este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența 

băuturilor alcoolice;
»  se recomandă să nu se înoate în zonele periculoase, neame-

najate;
»  celor care nu înoată foarte bine li se recomandă să nu se 

aventureze în zone periculoase, nesupravegheate, existând 
risc mare de înec;

»  nu lăsați copiii nesupravegheați în apropierea apei! – fluviul 
are maluri abrupte și curenți puternici;

»  se recomandă să se țină cont de temperatura apei și de 
condițiile de mediu. 

Sporturi urbane, activități creative și relaxare în Gravity Park

Polițiștii și salvatorii tulceni – aliați în prevenirea  
incidentelor din apele Dunării
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În ziua de 13 iulie 2021, cu prilejul 
serbării Soborului Sfântului Arhanghel 
Gavriil, P.S. Visarion s-a aflat la Capela Sf. 
Arh. Gavriil din incinta sediului adminis-
trativ al Protopopiatului Tulcea, pentru 
oficierea slujbei de hram.

În fruntea unui sobor de preoți și 
dia coni, Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Li-
turghie arhierească, prilej cu care a vor-
bit credincioșilor despre rolul Sfinților 
îngeri în istoria mântuirii, despre Sfân-
tul Arhanghel Gavriil și despre misiunea 
îngerului păzitor în viața fiecărui om. La 
sfârșitul Sfintei Liturghii au fost oficiate 
atât slujba de sănătate pentru cei vii, cât 
și slujba de pomenire pentru cei ador-

miți, mai ales că Sediul Protopopiatului 
și capela lui sunt situate la intrarea în  
Cimitirul Eternitatea – Nou.

Răspunsurile la strană au fost oferite 
de către grupul coral Tebe Poem, al 
Episcopiei Tulcii.

Capela a fost ridicată în perioada 
2012 – 2015 și binecuvântată pe 13 iulie 
2015 de către P.S. Visarion, Episcopul 
Tulcii, la această dată fiind serbată – de 
atunci, an de an – slujba de hram, cu 
prezența arhierească.

În momentul de față, capela se 
găs ește în stadiul final de lucrări la 
pictură interioară în tehnica frescă. 
Protopopiatul Tulcea intenționează să 

finalizeze lucrările în acest an come-
morativ dedicat celor adormiți întru 
Domnul şi valorii liturgice şi culturale a 
cimitirelor.

La Sfânta Liturghie a participat și Pc. 
Pr. Vasile Dumitru Irimia de la Parohia 
Schimbarea la Față (Vichy – Franța), 
care a făcut – la sfârșitul slujbei – o 
prezentare a realităților cotidiene ale 
vieții bisericești și sociale pentru români 
din diaspora franceză.

Cimitirul municipal Eternitatea a fost 
înființat în anul 1893, în locul vechilor 
cimitire ale comunităților etnice din 
orașul Tulcea. 

Pr. Felix Neculai

Pe 30 iunie 2021, cu prilejul serbării Soborului celor 12 
Apos toli, P.S. Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat slujba de hram a 
Schitului Periprava din Delta Dunării, metoc al Mănăstirii Cocoș.

În fruntea unui sobor de preoți, Preasfinția Sa a oficiat 
Sfânta Liturghie arhierească la altarul de vară, recent 
amenajat, prilej cu care a vorbit despre viața și pătimirile 
Sfinților Apostoli, după care a oficiat un parastas în memoria 
foștilor deținuți din lagărul de exterminare de la Periprava.

La slujbă au participat credincioși veniți atât din localita- 
tea C.A. Rosetti (comuna de care aparíne satul Periprava),  
cât și din țară, oameni care – în decursul slujbei – au purtat  
și steaguri tricolore.

În perioada anilor 50 – 60 ai secolului XX, aici, la Periprava, 
în cel mai estic și inaccesibil loc din Delta Dunării, a funcționat 
– în vremea regimului comunist – o colonie de muncă, unde 
au suferit și au murit sute și mii de oameni, mărturisitori și 
martiri creștini, cunoscuți și necunoscuți, printre care și mulți 
preoți și cântăreți bisericești – cunoscuți sub numele de 
„brigada preoților olteni”.

Cunoscută în limbajul birocrației penitenciare drept For-
maţiunea 0830, Colonia de muncă Periprava era compusă 
din trei părți. Două dintre acestea se aflau pe uscat, iar cea 
de-a treia pe apă. Prima dintre ele, cea mai mare, locul în care 
se afla conducerea lagărului, era întinsă pe o suprafață de 
aproximativ două hectare, înconjurată cu un gard din sârmă 
ghimpată, înalt de 2,5 metri, susținut din loc în loc de foișoare 
de observație. Aici se aflau clădirile administrative, corpul de 
gardă, infirmeria, un club destinat deținuților, pentru activități 
de reeducare mai puțin violente fizic, uzina electrică, fabrica 
de pâine, fabrica de cărămidă, o fermă de animale. În interiorul 

lagărului se mai afla o zonă înconjurată la rândul ei cu sârmă 
ghimpată, zona barăcilor dormitor ale deţinuţilor, construite 
din chirpici, acoperite cu stuf, așezate direct pe pămînt, fără 
niciun fel de pardoseală.

Din rațiuni de mobilitate, dar mai ales din lipsa spațiului, 
ca urmare a valului de internări în coloniile de muncă prilejuit 
de arestările care au urmat Decretului-lege nr. 89/1958, 
coloniei i s-a mai adăugat o secție plutitoare, formată din trei 
– patru bacuri, ancorate la malul drept al Dunării. Bacurile 
erau destinate exclusiv deținuților care lucrau la stuf, pe toată 
perioada anului.

În anii 70 ai secolului trecut, lagărul de exterminare de la 
Periprava era deja abandonat, nu însă și memoria celor care 
au suferit aici. 

Pr. Felix Neculai, consilier eparhial

Slujire arhierească în Delta Dunării, la Periprava

Hramul capelei Sf. Arh. Gavriil din cadrul Protopopiatului Tulcea



Sub denumirea „Prevenirea și com-
baterea crimei organizate și cooperarea 
poliției prin Centre transfrontaliere la 
frontiera România – Ucraina”, un proiect 
finanțat de UE a fost lansat – pentru im-
plementare, în parteneriat – de către Pri-
măria Municipiului Tulcea, în cadrul unei 
conferințe de presă, susținută pe 13 iulie 
2021, în sala Mihail Kogălniceanu, din 
sediul municipalității.

În calitate de beneficiar lider,  
Municipiul Tulcea va dispune de:

SISTEM DE MONITORIZARE A TRA-
FICULUI RUTIER în sensurile giratorii de 
la intrările principale dinspre Isaccea și 
Constanța (Kaufland, Dedeman, Bariera 
Mahmudiei) și în cadrul centrului de po-
liție transfrontalier, respectiv al dispece-
ratului din acest centru, amplasat pe str. 
Mahmudiei nr. 18 – 20.

Acesta va fi compus din 4 camere in-
teligente cu infraroșu, rezoluție minimă 
de 12 MP, unghi de captare de 180 de 
grade. Se vor efectua lucrări de montare 
a stâlpilor, instalarea cablurilor electrice, 
conectarea la baza de date a orașului.

LUCRĂRI DE EXTINDERE A SEDIU-
LUI POLIȚIEI LOCALE TULCEA pentru 
dezvoltarea unui Centru Transfrontalier 
de Prevenire și Combatere a Criminalită-
ții Organizate în Tulcea. Acesta va avea 
un regim de înălțime P + 1, cu următoa-
rele destinații:

» parter: parcare pentru autoturisme;
»  etaj: dispecerat, baza de date a  

biroului, compartiment de monitori-
zare și control.
Dotări: 4 PC-uri, 1 multifuncțională, 4 

UPC-uri, 2 vehicule auto specializate.

PARTENERII PROIECTULUI:
ORAȘUL IZMAIL va beneficia de in-

stalarea unui sistem de monitorizare a 
traficului și de lucrări de renovare și mo-
dernizare pentru dezvoltarea unui cen-
tru transfrontalier.

Dotări: 2 PC-uri, 1 multifuncționa-
lă, dotări pentru centrul de prevenire 
și combatere a criminalității organizate 
transfrontaliere.

INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE 
POLIȚIE TULCEA va efectua lucrări de 
modernizare a 6 secții de poliție din  
județul Tulcea, pentru dezvoltarea a  
6 centre transfrontaliere în următoarele 
localități: 3 – Tulcea, 1 – Isaccea, 1 – Lun-
cavița și 1 – I.C. Brătianu.

Se vor face lucrări la sediile: Poliția 
Municipală Tulcea (357 mp), Inspecto-
ratul de Poliție Județean Tulcea (335 

mp), Inspectoratul Județean de Poliție 
Tulcea (527 mp), Poliția Orașului Isac-
cea (223 mp), Secția de Poliție Luncavița 
(101 mp), Secția de Poliție I.C. Brătianu 
(118.20 mp).

Lucrările vor consta în: înlocuire tâm-
plărie uși și ferestre, reparații tencuieli 
interioare și exterioare, reparații ferestre, 
montaj gresie, montaj parchet de trafic, 
înlocuire obiecte sanitare și gresie în băi, 
armătură din fibră de sticlă, șlefuire, fini-
sare pereți și plafoane, vopsire interioară 
și exterioară, montarea grătarului me-
talic, repararea instalațiilor electrice, re-
pararea instalațiilor sanitare, reapararea 
sistemului de încălzire etc.

Dotări suplimentare: 1 barcă de pa-
trulare.

DEPARTAMENTUL POLIȚIEI NAȚIO-
NALE DIN REGIUNEA ODESSA

Dotări: 1 laborator criminalistic mo-
bil, 3 vehicule specializate, 1 barcă de 
patrulare pentru combaterea criminali-
tății organizate transfrontaliere.

ACTIVITĂȚI COMUNE ÎN CADRUL 
PROIECTULUI:

» organizarea de cursuri și ateliere 
de lucru (work-shop-uri) pentru polițiști;

» schimburi de experiență în Româ-
nia și Ucraina pentru polițiști, angajați ai 
autorităților publice locale și părți intere-
sate din alte structuri în lupta împotriva 
criminalității organizate transfrontaliere;

» servicii de informare, materiale in-
formative, chestionare pentru 4000 de 
persoane din județul Tulcea și din regi-
unea Odessa.

Partenerii proiectului vor întocmi 
Protocolul comun de cooperare și inter-
venție România – Ucraina.

FINANȚAREA PROIECTULUI:
Valoarea totală a proiectului: 

1.702.311,44 euro, din care cofinanțarea 
UE este de 90%.

UAT Municipiul Tulcea (Lider) benefi-
ciază de 495.066,31 euro, din care con-

tribuția proprie este de 49.506,63 euro, 
restul de 445.559,68 euro fiind contribu-
ția UE.

Despre acest parteneriat, domnul 
Ștefan Ilie, primarul municipiului Tulcea, 
a scris pe pagina sa oficială.

„Lansarea acestui proiect a fost și 
un prilej de întâlnire cu vechi parteneri 
și colaboratori, oameni pe care mă pot 
baza oricând, grație calității lor profe- 
sionale și morale, de care au dat înto-
deauna dovadă.

Ca urmare a implementării acestui 
proiect cu finanțare europeană, orașul 
nostru se va înzestra cu un sistem de 
monitorizare a traficului rutier, vor fi re-
alizate lucrări de extindere a sediului Po-
liției Locale, care ulterior va fi dotat cu 
echipamente specifice, inclusiv autove-
hicule. Polițiștii vor beneficia de cursuri 
și ateliere de lucru (workshop-uri).

Scopul proiectului este de a dezvol-
ta relațiile bilaterale de cooperare poli-
țienească în județul Tulcea – România și 
regiunea Odessa – Ucraina, în contextul 
prevenirii și combaterii criminalității or-
ganizate transfrontaliere.

Suntem vecini, iar cooperarea ține 
de normalitate. Ne dorim ca, pe viitor, să 
dezvoltăm împreună proiecte culturale, 
economice și sociale.

Mulțumesc echipei Biroului de 
Proiec te din cadrul Primăriei pentru im-
plicare.” 
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Tulcea – Izmir – Odessa: parteneriat pentru un proiect de prevenire 
și combatere a crimei organizate transfrontaliere
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În parteneriat cu Asociația „Drumuri Dobrogene”, Biblio-
teca Județeană „Panait Cerna” Tulcea organizează „Atelier de 
caligrafie”, în perioada 7 iulie – 9 septembrie 2021.

Lecțiile se vor ține pentru o singură grupă, formată din ze-
ce copii, cu vârste cuprinse între 8 și 11 ani, iar pentru înscrieri 

se va apela numărul de telefon 0240.513833 interior 20, al 
„Centrului pentru copii și tineret”.

Alături de exploratorul caligraf Mihaela Militaru, partici-
panții vor avea parte de o experiență de învățare ghidată, vor 
discuta despre instrumente de scris, cu unele chiar se vor îm-
prieteni, vor parcurge – împreună cu organizatorii – formele și 
liniile de bază, literele mici și mari ale alfabetului, se vor folosi 
de culoare și de creativitate pentru a realiza mici scrisori și vor 
aplica sigilii de ceară.

Organizatorii îi asigură pe potențialii participanți că vor pe-
trece împreună o vară de vis, renunțând la „eu nu scriu frumos” 
și redescoperind cu entuziasm scrisul de mână, într-un mod 
mai distractiv decât la școală.

Atelierul se va desfășura în fiecare zi de miercuri, între ore-
le 10:00 și 11:00, în cadrul Centrului pentru copii și tineret al 
Bibliotecii Județene „Panait Cerna”  Tulcea. 

În culegerea de folclor literar-muzical Din tradiția populară a 
Dobrogei, apărută la mijlocul anilor ’70, autorul – prof. Dumitru 
Galavu – dedică un subcapitol cântecelor și obiceiurilor de 
primăvară și de vară: lăzărelul (despre care am scris – detaliat – 
în numărul din aprilie), paparuda și caloianul.

Constând în cântec și joc, întâlnit atât în nordul, cât și în 
sudul regiunii noastre, paparuda era cunoscută în toată zona, 
dar nu se mai practica decât izolat și doar în câteva localități, 
constata autorul la acea vreme. Gazdele stropeau cu apă 
paparuda și ziceau: Aşa să curgă ploile,/ În toate joile! După cum 
se știe, prin acest text se invoca ploaia, iar la final se făceau 
urări de sănătate, bine și belșug.

Iată un text de Paparude, cules din satul Agighiol,  
comuna Valea Nucarilor, în 1970:

Paparuva, ruvelei, Crească păpuşoaie,
Sai în sus la nourei; Ştiuleții săndoaie.
De îmi ia cheițele, Unde dai cu sapa,
Să sloboade ploiele, Să curgă ca apa;
Să curgă şiroaiele, Undeai dat un bob,
Să ne ude holdele; Rodească o mie;
Ia ieşi cu cofița, Undeai dat o mie,
De ne udă vița; Numărul
Ia ieşi cu ulciorul, Să nu se ştie.
De udă chiciorul; Paparuvă, ruvă,
Ia ieşi cu găleata, Vino de ne udă;
De ne udă fața; Cu ploaie măruntă,
Ia ieşi cu cănița, Crească iarbă multă;
De udă cosița! Adă ploaie lină,
Paparuvă ruvă, Să avem fărină;
Vino de ne udă; Ploaie, uvă, ploaie,
Vin’ de neadă ploaie, Să avem mălaie;
Să curgă şirloaie; Apă, ruvă, apă,
Dăne, ruvă, ploi, Pământul adapă;
În fiece joi; Sară,
Câmpul sănverzească, Şi răsară,
Rod bun să rodească Rod bogat în țară.
Grâiele, Curgă
Cât brâiele, Şi săncurgă:
Oarzele, Grâul în hambare,
Cât boazele, Laptelen şiştare,
Vinul roş’ pe masă, Bucurien casă.

La anu’ şi la mulți ani!

Obiceiurile secetei: Paparuda și Caloianul –  
așa cum se cântau și se jucau, cândva, în Dobrogea

Atelier de caligrafie la Biblioteca Județeană „Panait Cerna”

Ca obicei tradițional, caloianul consta într-o manifestare 
„complexă de joc dramatic, cântec și acte rituale”, conținând 
elemente de magie primitivă, utilizate pentru a aduce 
ploaia, pentru ca solul să fie fertil. La această ceremonie luau  
parte mulți copii, uneori chiar peste 30. Autorul lucrării 
Din tradiția populară a Dobrogei precizează că în anumite 
localități – iar aici dă exemplul satului Garvăn – la caloian 
luau parte fete, femei și chiar femei în vârstă. Acum 50 de ani, 
obiceiul rămăsese încă viu și era practicat cu deosebire în 
satele din nordul Dobrogei și pe limesul dunărean. 

Text cules în 1968 de la baba Sultana din satul  
Dunăreni, comuna Aliman, județul Constanța:

Scaloiță, Iță, Scaloiță, Iță,
Trupă de coconiță, Trup de coconiță,
Te căta măta Te căta măta,
Prin pădurea rară, Pe de vale,
Cu inima friptă,  Cu un braț de tavale, 

amară Şi cun pumn de sare.
Scaloene, Scaloene, Ene,

Ene, Trup de diciene,
Trup de diciene, Te căta măta
Te căta măta Prin curte, prin curnic,
Prin pădurea deasă, Cu inima friptă,
Cu inima friptă, arsă.  Cuo frântură de covrig. 

Ansamblul Artistic Profesionist   
„Baladele Deltei” al Municipiului Tulcea
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În primele șase 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 1352 de persoa-
ne, dintre care 692 de femei.

Din totalul persoanelor ocupate 
până la data de referință, 554 au peste 
45 de ani, 257 au vârsta cuprinsă între 
35 și 45 de ani, 180 au între 25 și 35 de 
ani, iar 361 sunt tineri sub 25 de ani (244 
de tineri NEET).

În funcţie de rezidenţă, din totalul 
persoanelor încadrate în muncă, 546 
provin din mediul urban, iar 806 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 (472), 
urmate de cele cu studii gimnaziale 
(368). Numărul celor cu studii profesio-

nale este de 357, iar cei cu studii prima-
re sunt în număr de 109.

Dintre persoanele angajate în pe-
rioada menţionată, prin intermediul 
A.J.O.F.M. Tulcea, 260 au făcut parte din 
categoria persoanelor greu sau foarte 
greu ocupabile. Precizăm că încadrarea 
într-o categorie de ocupabilitate se rea-
lizează ca urmare a activităţii de profila-
re a persoanelor înregistrate în eviden-
ţele 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 for-
ţei de muncă în a cărei rază au domiciliul 
sau reședinţa beneficiază de pachete 
personalizate de măsuri active prevăzu-
te de Legea nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea 
ocupării forţei de muncă, modificată și 
completată.

Astfel, până la data de 30 iunie 2021, 
numărul persoanelor care au benefici-
at de asistenţă pentru înregistrarea în 
evidenţă ca persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă, în vederea asigură-
rii protecţiei sociale privind acordarea 
indemnizaţiei de șomaj sau cuprinderea 
în măsuri active, a fost de 3989.

Pentru mai multe informații despre 
activitatea Agenției Județene pentru 
Ocu parea Forței de Muncă Tulcea, pu-
teți accesa https://www.anofm.ro/index.
html?agentie=Tulcea 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Tulcea îi informează pe 
cei interesați că angajatorii din Spa ţiul 
Economic European oferă, prin inter-
mediul reţelei EURES România, 261 de 
locuri de muncă vacante, după cum 
urmează:

Belgia – 1 loc de muncă pentru: bu-
cătar-șef;

Danemarca – 3 locuri de muncă 
pentru: dezvoltator Software-Full-Stack, 
responsabil produs, specialist marketing 
proiecte digitale;

Germania – 16 locuri de muncă 
pentru: șofer profesionist, șofer cami-
on, tehnician service, mecanic de proces 
– turnare prin injecţie, electrician, lăcă-
tuș-mecanic de întreținere și reparații;

Irlanda – 10 locuri de muncă 
pentru: șofer vehicul greu de transport 
marfă;

Malta – 54 de locuri de muncă 
pentru: tehnician, inginer de proces, 
frizer, șofer de mașină de mare tonaj, 
însoțitori / mâncare și băutură, nivelator 
șapă de beton;

Norvegia – 116 locuri de muncă 
pentru: zidar / faianțar, medic dentist, 
mecanic motociclete, mecanic auto (ve-
hicule ușoare), mecanic auto (camioa-
ne și autobuze), tinichigiu auto, inginer 
/ inginer principal / operator în cadrul 
controlului proceselor nucleare, cercetă-
tor principal / superior, maseur terapeut 
SPA, lucrător în producția de crabi, dul-
gher, operator CNC, muncitor forestier, 

șofer și asistent bucătărie, brutar, bucă-
tar, cercetător principal în științe fizice, 
cercetător principal în cadrul realității 
virtuale și augmentate, cercetător prin-
cipal în domeniul resurselor umane și 
automatizarilor, cercetător principal în 
departamentul de digitalizare centrată 
pe om, cercetător principal în știința da-
telor aplicate, cercetător principal în do-
meniul riscului, sigurantei și securității, 
cercetător principal în științe fizice, cer-
cetător principal în cadrul departamen-
tului Smart Cities, șef departament de 
științe fizice aplicate, programator CNC, 
maseur terapeut;

Olanda – 54 locuri de muncă pen-
tru: culegător căpșune, legumicultor, 
culegător ciuperci, lucrător în fermă de 
vaci, culegător flori;

Polonia – 7 locuri de muncă pen-
tru: șlefuitor, strungar, sudor MAG, lăcă-
tuș, operator CNC.

Persoanele interesate să ocupe un 
loc de muncă în U.E. / S.E.E. pot viziona 
ofertele accesând www.anofm.ro/eu-
res, pot suna la numarul de telefon 0240 
512 298, pot solicita informaţii folosind 
adresa de e-mail elena.diaconu.tl@ano-
fm.gov.ro sau se pot prezenta la sediul 
Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Tulcea (strada Grigore 
Antipa nr. 10, camera 107, etajul 1), iar 
consilierul EURES îi poate îndruma. 

261 de locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

1352 de persoane şi-au găsit serviciu cu sprijinul A.J.O.F.M. Tulcea
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Conform estimării constructorilor, 
între 60 și 80 de locuri de parcare sunt 
în curs de amenajare pe strada Meduzei 
din cartierul tulcean E3. Această viitoare 
parcare este amplasată pe locul fostelor 
garaje, care au fost deja demolate.

„Au fost desfiinţate și ultimele două 
garaje din zona strada Meduzei din car-
tierul E3. A început amenajarea parcării. 
Marţi, pe 20 iulie 2021, s-a intervenit cu 
buldoexcavatorul, pentru a curăţa restu-
rile de moloz, iar în ziua imediat urmă-
toare a fost programată vizita în teren 
a proiectantului, în urma căreia se va 
trece imediat la nivelarea și sistematiza-
rea terenului. Odată pregătit terenul, se 
trece – apoi – la pietruire și asfaltare”, i-a 

informat pe tulceni domnul Ștefan Ilie, 
primarul municipiului, printr-o postare 
pe pagina sa oficială.

În aceeași postare, edilul-șef tulcean 
spune că numeroși (foști) proprietari de 
garaje realizează necesitatea demersu-
rilor de desfiinţare a acestor construcții.

„Tot mai mulţi proprietari înţeleg 
faptul că trebuie să facem acest pas, în 
beneficiul întregii comunităţi. Mai multe 
locuri de parcare înseamnă și trotuare 

eliberate de mașini, astfel încât pietonii 
să poată circula civilizat în fiecare cartier 
al orașului. Copiii noștri trebuie să circu-
le în siguranţă. Părinţii trebuie să-i poată 
plimba pe cei mici în cărucior. Persoane-
le cu deficienţe locomotorii și vârstnicii 
trebuie să aibă libertate de mișcare. Tre-
buie să luăm în calcul și aspectul estetic 
al cartierelor, care va fi îmbunătăţit sim-
ţitor”, a mai scris primarul Ștefan Ilie.

Direcţia de Întreţinere și Administra-
re a Patrimoniului (DIAP) Tulcea a notifi-
cat, până la jumătatea lunii iulie, 82 de 
persoane, care trebuie să își desfiinţe-
ze garajele în termenul prevăzut; în caz 
contrar, aceștia riscă să fie amendaţi cu 
sume cuprinse între 1.000 și 100.000 de 
lei. Construcţiile respective au fost iden-
tificate pe Aleea Meduzei, Aleea Merișor 
și pe strada Mărășești.

Pe terenurile astfel eliberate vor fi 
amenajate, într-o primă etapă, parcări, 
spaţii verzi și locuri de joacă. Ulterior, 
odată ce vor fi disponibile surse supli-
mentare de finanţare, Primăria Muni-
cipiului Tulcea preconizează realizarea 
unor parcări modulare multifuncţionale, 
în cadrul unor proiecte de regenerare 
urbană a cartierelor.

În municipiul Tulcea, DIAP are încă 
în derulare 1.778 de contracte pentru 
garaje. 

Un tlcean a decis să scape de câţi-
va saci cu moloz – rezultat din niște lu-
crări de amenajare – lăsându-i lângă 
pubelele de gunoi, dar a fost surprins 
de un echipaj al Poliţiei Locale. Pentru 
această faptă constatată, bărbatul în ca-
uză a fost sancţionat contravenţional cu 
o amendă în valoare de 1.000 de lei.

„Aproape toate spaţiile de depozita-
re a gunoiului sunt umplute fie cu de-
șeuri care ar trebui depozitate în locuri 
speciale de depozitare, fie cu deșeuri 
menajere, carton sau plastic, aruncate la 
întâmplare, pe jos, deși recipienţii pen-
tru colectarea acestora sunt goi. Îi ru-
găm pe toţi cetăţenii să fie responsabili. 
Vom efectua controale la toate punctele 
de colectare și vom sancţiona, ca și pe 
acest cetăţean depistat că a aruncat gu-
noiul fără a respecta regulile stabilite, cu 
amenda maximă de 1000 de lei”, au scris 
reprezentanţii Poliţiei Locale Tulcea pe 
pagina de socializare a instituției, într-o 
postare ilustrată prin imaginea sacilor 
cu moloz abandonați lângă pubele.

După doar o zi, un alt cetăţean din 
municipiu a fost surprins de poliţiștii 
locali aruncând la întâmplare – de data 
aceasta – mobilier vechi. Și acest contra-
venient a fost amendat, reprezentanții 
Direcției de Poliție Locală a Municipiu-
lui Tulcea reamintindu-le concitadinilor 
că singurele locuri în care pot depozi-
ta aceste resturi sunt punctele din care  
SC SERVICII PUBLICE SA ridică și trans-
portă molozul. 

Aruncatul la întâmplare – un nou „sport” 
de stradă „premiat” de Poliția Locală

Zeci de noi locuri de parcare în locul garajelor demolate
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Ion TheodorescuSion face parte din generația inovatoare de 
pictori de la începutul secolului al XXlea, care propune o temati
că şi o tehnică moderne, raportate la naționalitatea românească.

Studiile gimnaziale şi liceale le urmează la Brăila, iar în peri
oada 1894 – 1897 studiază la Şcoala Naţională de Arte Frumoase 
din Bucureşti. Alături de Camil Ressu, se distinge prin urmărirea 
înverşunată a creării unui stil național, în urma asocierii naturii – 
ca simbol, cu omul, drept receptor al simbolului.

La sfârşitul anului 1904, primind o bursa în valoare de 300 de 
franci, pleacă la Paris, la Academie des BeauxArts, unde studiază 
cu Jean Paul Laurens şi Luc Oliver Merson. Acolo îl întâlneşte pe 
Brâncuşi. La scurt timp, însă, bursa îi este anulată şi este nevoit 
să lucreze întro fabrică. În drumul înapoi spre țară, execută pe 
vapor cinci portrete, care se aflau în 1971 în colecțiile Naumescu 
şi IonescuParapeanu (vezi Doina Schobel, catalog, 1971).

Una dintre cele mai importante influențe pe care lea resimțit 
estetica şi gândirea artistică a lui TheodorescuSion (în diverse etape 
de creație) sa conturat în jurul pasiunii acestuia față de simbolism 
(în special cel literar). Dacă această înțelegere a menirii produ 
sului artistic venea dinspre acest fond afectiv, maniera de creație 
se mula şi ea pe caracteristicile simbolismului, drept urmare, 
pentru începutul carierei, ArtNouveauul devenea un stil preferat.

În 1908, Ion TheodorescuSion publică desene satirice în 
revistele umoristice din Bucureşti. Anul următor, expune la 
Salonul Oficial, iar în 1910, la Tinerimea Artistică, alături de 
Luchian, Ressu, Segal, Petraşcu şi CuțescuStorck. Tot în perioada 
respectivă, participă la expozițiile permanente ale societății 
„Arta” şi execută ilustrații pentru „Viața Socială” şi „Facla”. Între 
anii 1911 şi 1913, continuă să expună uleiuri şi lucrări de grafică 
la Salonul Oficial şi Tinerime, la care se adaugă tablourile de 
la Cercul Artistic şi cele de la Expoziția Oficială a Pictorilor în 
Viață. În 1917, fondează, alături de alți artişti cu idei similare, 
„Arta Română”, cu prima expoziție organizată un an mai târziu. 
Următorii ani vor fi încărcați atât de expozițiile personale, cât şi 
de cele ale Artei Române, dar şi de călătorii prin țară, la Braşov, 
împreună cu Ressu, la Curtea de Arges şi pe litoralul Mării Negre – 
cu Satmary, Iser şi Dărăscu. Lucrările realizate atunci se înscriu în 
cea dea doua perioadă de creație a lui Sion, când înspirația din 
legende, obiceiuri şi tradiții populare e cât se poate de evidentă, 
iar pictorul îşi desăvârşeşte capacitățile de organizare în spațiu şi 
dispunerea armonioasă a elementelor. 1924 este anul culminant 
al acestei perioade, marcând realizarea unor opere majore.

Ion TheodorescuSion ia parte la luptele din timpul războiului 
de întregire a neamului şi se numără printre artiştii mobilizaţi 
de Marele Cartier General pentru a crea opere cu subiecte din 
război. În perioada interbelică, Ion TheodorescuSion a avut 
atribuțiuni de inspector al Ministerului Artelor, în direcțiunea 
Artelor, condusă de Ion Minulescu şi a fost prieten fidel al Şcolii de 
Arte din Chişinău.

Viziunea sa de basm, stilul rafinat şi exigența tehnicii de 
desen lau determinat să abordeze cu o mare sensibilitate şi 
originalitate o gamă largă de teme, strânse dea lungul călă
toriilor în spațiul românesc. Participă, de asemenea, la expoziţiile 
de artă românească organizate la Barcelona (1929), Haga şi 
Amsterdam(1930), Paris (1937), New York (1939) şi face parte 
din grupul artiştilor care decorează interiorul Palatului Regal, 
actualul Muzeu de Artă al României.

Câteva dintre creaţiile sale sunt vândute, în prezent, prin  
cele mai mari case de licitaţii, cu sume importante. (Alina  
Ruxandra Mircea) 

Lucrarea lunii iulie la 
Muzeul de Artă Tulcea

În luna iulie a acestui an, Institutul de Cerce- 
 tări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea – prin 
Muzeul de Artă din str. Grigore Antipa nr. 2 – supune 
atenției iubitorilor de artă opera „Autoportret” 
(pastel pe carton), aparținând colecției de grafică, 
lucrare al cărui creator este Ion Theodorescu-
Sion (născut pe 2 ianuarie 1882, la Ianca, județul  
Brăila – decedat pe 31 martie 1939, la București).



Printr-o postare publicată pe pagina de socializare a municipalității, Primăria 
Municipiului Tulcea anunța – pe 7 iulie 2021 – că a instalat încă două containere 
speciale (ultimele – din primul lot de 10) pentru colectat haine și încălțăminte 
– gata de utilizare – în centrele comerciale Coral Plaza Mall și Lidas Market Vest. 

Acestea se adaugă rețelei formate din primele opt containere similare, 
montate inițial – în cursul iunii iunie – 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 (Capela „Sfântul Arhanghel Gavril”).

Tulcenii sunt rugați să introducă în containere doar articole curate și 
ambalate, iar Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea le garantează 
concitadinilor că va asigura atât mentenanța containerelor, colectarea (de două 
– trei ori pe săptămână) a articolelor introduse, cât și modul de repartizare a 
obiectelor donate. Și le mulțumește donatorilor anonimi și partenerilor. 
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Municipalitatea tulceană a demarat 
o procedură de licitaţie publică pentru 
achiziţia de noi echipamente de joacă 
și servicii de amenajare a unor locuri 
de joacă pentru copii. Anunţul pentru 
organizarea licitaţiei a fost postat în  
Sistemul Electronic de Achiziţii Publice 
în ziua de 15 iulie 2021, iar suma 
estimată ca buget se apropie de 1 milion 
de lei. Administraţia locală precizează că 
noile echipamente vor înlocui aparatele 
învechite din 18 locuri de joacă din 
oraș. Potrivit unuia dintre viceprimarii 
municipiului Tulcea, domnul George 
Șinghi, există în prezent 34 de locuri de 
joacă în orașul nostru.

Viceprimarul Șinghi a mai precizat că 
locurile de joacă vor avea – la finalizarea 
lucrărilor – o nouă înfăţișare, dorindu-se 
reabilitarea lor în întregime. Pentru a-i 
proteja pe copii de posibilele acciden-
tări, suprafaţa solului va fi acoperită  
cu covoare din tartan, iar toboganele 
și leagănele vor fi din lemn sau inox, 
punându-se accent pe calitate.

De asemenea, a fost realizată și 
o hartă tematică a orașului, pe care 
reprezentanţii Primăriei vor putea 
identifica zonele în care ar fi posibilă 
înființarea unor noi locuri de joacă.

Cele mai multe dintre echipamentele 
de joacă existente în prezent în zonele 
de agrement ale municipiului Tulcea 
au o vechime cuprinsă între 25 și 30 de 
ani, necesitând întreţineri și reparaţii 
frecvente. Achiziţia de echipamente de 
joacă are în vedere aspecte referitoare, 
în special, la eficienţa, fiabilitatea și 

gradul de siguranţă pe care acestea 
le oferă, în general, utilizatorilor și, în 
particular, copiilor. Dezvoltarea locurilor 
de joacă are ca obiectiv și creșterea 
numărului de beneficiari aparţinând 
mai multor categorii de vârstă.

„Copiii învaţă să-și folosească abili-
tăţile și să-și stimuleze simţurile, dezvol-
tându-se, totodată, din punct de vede-
re cognitiv-lingvistic, social, emoţional, 
fizic și creativ. Achiziţia se realizează 
într-un concept de parc senzorial, dina-
mic, colorat și inovativ, gândit pentru a 
facilita interacţiunea copiilor cu mediul 
înconjurător, într-un mod plăcut și rela-
xant. Necesitatea achiziţiei este dictată 
de nevoia și oportunitatea creării unui 
proiect complex, bazat pe naturale- 
ţea formelor, segmentat pe grupe de 

vârstă, atractiv, oferind zone de joacă 
și relaxare pentru copii, compartimen-
tat în funcţie de vârstă”, se precizează în  
caietul de sarcini.

Locurile de joacă supuse – în viito-
rul apropiat – reabilitării sunt cele din 
zonele: strada Progresului, Sala Sportu-
rilor, Lac Ciuperca, Vest (Vărăriei – Ghio-
cel), Alunișului, E3, Lotizare, Navaliștilor, 
Babadag, Viticulturii, Aleea Rozmarin, 
I.L. Caragiale, Complex Nep tun, Eterni- 
tăţii și Grădinarilor. 

18 locuri de joacă din Tulcea intră în reabilitare totală

Încă două containere pentru colectarea de haine și încălțăminte



Pe 12 iulie 2021, polițiștii Bri-
găzii de Combatere a Criminalității 
Organizate Constanța – Serviciul de 
Combatere a Criminalității Organi-
zate Tulcea, împreună cu procurorii 
D.I.I.C.O.T. – B.T. Tulcea au efectuat o 
percheziție la persoane bănuite de 
trafic de minori și proxenetism.

Din cercetări a reieșit că, din anul 
2017 și până în prezent, persoanele 
bănuite ar fi determinat și înlesnit 
practicarea prostituției de către pa-
tru persoane, dintre care una mino-
ră, pe teritoriul Germaniei, Spaniei și 
Greciei, prin metoda ,,lover-boy”.

În urma perchezițiilor, au fost 
descoperite și ridicate, în vederea 
continuării cercetărilor, patru tele-
foane mobile, actele a două autotu-
risme, un înscris, o agendă și 1.600 
de euro.

Polițiștii au pus în aplicare două 
mandate de aducere, față de cele  

două persoane, de 28 și 30 de ani,  
am bele din județul Tulcea, bănu-
ite de trafic de minori și proxene- 
tism, care au fost reținute, pentru  
24 de ore.

În cursul aceleiași zile, cele două 
persoane suspecte au fost prezen-
tate Tribunalului Tulcea, fiind dispu-
să măsura arestării preventive, pen-
tru 30 de zile.

La acțiune au participat și lup-
tători ai Serviciului pentru Acțiuni 
Speciale din cadrul Inspectoratului 
de Poliție Județean Tulcea. 

PE SCURT
de la Poliţia Tulcea

  Sesizați, în dimineața zilei de 8 iulie 2021, 
de un locuitor din Murighiol, despre faptul 
că, în noaptea precedentă, persoane necu-
noscute i-au sustras autoturismul, care era 
parcat în fața locuinței sale, polițiștii Postu-
lui de Poliție Murighiol, împreună cu cei ai 
Secției de Poliție Rurală nr. 1 Tulcea, Servi-
ciului de Investigații Criminale și Serviciului 
Criminalistic au efectuat investigații și cău-
tări pe raza localităților Murighiol și a celor 
învecinate, autovehiculul fiind identificat, 
abandonat, în extravilanul localității Plopu, 
pe câmp. Autovehiculul nu prezenta avarii 
și a fost predat persoanei vătămate.
În urma investigațiilor efectuate, polițiș- 
tii au reușit să identifice persoanele care 
au comis fapta, fiind vorba despre doi 
minori, de 16, respectiv 17 ani, ambii din 
Murighiol.
A fost întocmit dosar penal privind 
infracțiunile de furt și conducerea unui 
vehicul pe drumurile publice fără permis.

   În conformitate cu mandatele de perche-
ziție emise de Judecătoria Măcin, privind 
încuviințarea efectuării de percheziții do-
miciliare și asupra unor vehicule, la data de 
15 iulie a.c., polițiștii Serviciului de Inves-
tigare a Criminalității Economice Tulcea, 
împreună cu polițiști din cadrul Serviciu-
lui Criminalistic și ai Secției 2 Poliție Rurală 
Măcin, au pus în executare trei mandate de 
percheziție domiciliară și șase mandate de 
percheziție vehicule, în localitatea Turcoaia, 
suspectându-se infracțiuni de contrabandă 
cu țigări.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptăto-
rilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni 
Speciale Tulcea.

  În cursul zilei de 22 iulie 2021, lucrători 
din cadrul Poliției Orașului Sulina au fost 
sesizați cu privire la faptul că un bărbat ar 
fi intrat în apă și nu a mai ieșit. Din primele 
verificări, a reieșit că era vorba despre un 
bărbat de 55 de ani, din București, care a 
intrat, din zona plajei Sulina, în apa mării, 
pentru a înota.
La fața locului s-au prezentat un echipaj  
de poliție din cadrul Poliției Orașului Sulina, 
un echipaj din cadrul Unității de Primiri 
Urgențe Sulina și un elicopter SMURD.  
La finalul efectuării manevrelor de resus-
citare, de către echipajul SMURD, asupra 
corpului recuperat, a fost declarat – din 
păcate – decesul bărbatului.
În continuare, polițiștii efectuează cerce- 
tări, în vederea stabilirii cu exactitate a 
tuturor cauzelor și circumstațelor producerii 
incidentului. 
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În ziua de 7 iulie 2021, polițiștii 
Serviciului de Investigare a Crimi-
nalității Economice, împreună cu 
reprezentanți ai Direcției de Sănă-
tate Publică Tulcea, Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Tulcea, Birou-
lui Județean pentru Străini Tulcea, 
Serviciului Poliției Delta Dunării și 
Biroului Județean al Poliției Trans-
porturi Tulcea au acționat pe raza 
județului Tulcea, pentru prevenirea 
și combaterea infracțiunilor de na-
tură economică comise în dome-
niul comerţului cu mărfuri, muncii 
la negru, migrației ilegale și pentru 
verificarea modului de respectare 
a măsurilor dispuse prin instituirea 
stării de alertă pentru prevenirea 
răspândirii Sars-Cov2.

Au fost verificați mai mulți 
agen ți economici, au fost aplicate 

trei sancțiuni contravenționale, în 
valoare de 14.000 de lei (una apli-
cată de polițiști, una aplicată de  
reprezentanții Direcției de Sănăta-
te Publică Tulcea și una aplicată de  
reprezentanții Inspectoratului Teri-
torial de Muncă Tulcea).

În cadrul acțiunii au fost verificați 
și patru cetățeni străini, cu privire 
la dreptul de muncă și dreptul de 
ședere pe teritoriul României și au 
fost făcute verificări cu privire la  
20 de sesizări referitoare la dreptul 
la muncă și nerespectarea măsur- 
ilor dispuse prin instituirea stării de 
alertă pentru prevenirea răspândirii 
Sars-Cov2.

Reprezentanții instituțiilor impli - 
cate îi asigură pe tulceni că astfel 
de acțiuni se vor desfășura și în 
perioada următoare. 

Acțiune pe linie economică  
a polițiștilor tulceni

Arestați pentru trafic de minori și proxenetism



Având în vedere implicarea autove-
hiculelor de transport marfă și persoa-
ne în mai multe accidente rutiere, atât 
în anul 2020, cât și în primul semestru 
al anului 2021, și faptul că activitățile de 
poliție rutieră au ca obiective principale 
creșterea gradului de siguranță rutieră, 
prin reducerea numărului de accidente 
rutiere grave în care sunt implicate au-
tovehicule destinate transportului pu-
blic de persoane / mărfuri, și impunerea 
respectării normelor legale care regle-
mentează acest domeniu, activitățile 
desfășurate de polițiștii tulceni pe dru-
murile publice au fost intensificate, în 
vederea identificării și sancționării con-
ducătorilor de autovehicule care nu res-
pectă normele în vigoare.

Astfel, în perioada 19 - 25 iulie 2021, 
rutieriștii tulceni au efectuat mai multe 
acțiuni pentru creșterea gradului de 
siguranța rutieră și reducerea numărului 
de accidente rutiere în care sunt im-
plicate autovehicule de transport  
marfă / persoane.

În cadrul acestei acțiuni, au fost veri-
ficate aproximativ 350 de autovehicule, 

din care circa 50 de astfel de vehicule au 
prezentat nereguli.

Totodată, pentru nerespectarea regi-
mului legal de viteză, au fost sancționați 
15 conducători auto, iar alți 13 au fost 
amendați pentru neutilizarea centurilor 
de siguranță.

În același timp, pentru realizarea ma-
nagementului consecințelor, raportat la 
situația epidemiologică de răspândire a 
noului coronavirus, s-a urmărit și depis-
tarea, identificarea și sancționarea per-
soanelor care încalcă prevederile legale, 

precum și a celor care nu respectă mă-
surile stabilite la nivel național pentru 
prevenirea infectării cu COVID-19.

În acest sens, polițiștii vă suge- 
rează să țineți cont de următoarele re-
comandări:
»  în condiții de trafic aglomerat, păstrați 

o distanță de siguranță mai mare față 
de autovehiculul care circulă în fața 
dumneavoastră;

»  circulați cu viteză redusă, adaptată 
condiţiilor meteo-rutiere;

»  respectați limitele legale de viteză, 
atât în localități, cât și în afara acestora;

»  nu vă angajați în depășiri riscante;
»  asigurați-vă temeinic înainte de orice 

schimbare a direcției de mers;
»  respectați indicațiile polițiștilor rutieri 

aflați în trafic;
»  respectați măsurile impuse la nivel na-

țional pentru prevenirea infectării cu 
noul coronavirus.

Polițiștii rutieri sunt prezenți pe dru-
murile naționale din județul Tulcea și pe 
toate arterele importante, pentru flui-
dizarea traficului și prevenirea acciden-
telor rutiere, asigurându-vă că astfel de 
acțiuni vor fi desfășurate și în perioadele 
următoare. 

Aflată în plin proces de reamenajare, faleza tulceană a  
Dunării aduce riveranilor – pe lângă speranțele unei perspec-
tive cu peisagistică modernă și mobilier urban la standarde 
europene – și disconfortul specific zonelor adiacente șantiere-
lor: zgomot, praf, risc de accidente etc.

Unul dintre aceste aspecte mai puțin plăcute este abordat 
într-o postare pe pagina oficială a Direcției de Poliție Locală a 
Municipiului Tulcea, text – pe care îl redăm mai jos – însoțit de 
imaginea unui astfel de exemplu negativ.

„Cu toții ne bucurăm că faleza Dunării se modernizează și 
suntem nerăbdători să se finalizeze lucrările. Acest lucru nu-i 
scutește, însă, pe cei care transportă în și din șantier materia-
le de construcții de obligația de a asigura și etanșa încărcătu-
ra pe care o transportă. Praful care acoperă zone importante 
din apropiere, publice sau private, parcuri etc. este generat de 
aceste transporturi neetanșate. De asemenea, există pericolul 
ca acel material să sară pe autovehiculele care circulă în spate-
le autoutilitarei și să provoace pagube sau accidente rutiere. 
Colegii noștri din cadrul Compartimentului Circulație Rutieră 
au sancționat acest șofer pentru neîndeplinirea obligațiilor 
precizate și vor monitoriza în continuare situația.” 
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Transportatorii – în vizorul rutieriștilor tulceni

Poliția Locală monitorizează lucrările de pe faleză
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Anul acesta se împlinesc 20 de ani 
de la descoperirea moaștelor celor mai 
vechi sfinți – cunoscuți cu numele – de 
pe teritoriul României, Sf. Mucenici Epic-
tet preotul și Astion monahul. An de an, 
în aceste două decenii de la descoperi-
rea lor, sărbătoarea din data de 8 iulie 
adună neîncetat la mănăstirea Halmyris, 
unde se construiește poate cea mai ma-
re biserică din Eparhia Tulcii, numeroși 
credincioși din Dobrogea, dar și din alte 
regiuni românești.

Anul acesta, sărbătoarea prilejuită 
de împlinirea a 20 ani de la descoperirea 
Sfinților Epictet și Astion a început din 
ajunul sărbătorii, pe 7 iulie, și a continu-
at pe 8 iulie, când un sobor de arhierei, 
ieromonahi, preoți și diaconi au oficiat 
sfânta liturghie, de față fiind numeroși 
credincioși și pelerini, atât din Tulcea, 
cât și din alte părți ale țării.

Pe tot parcursul slujbei, credincioșii 
au putut să cinstească moaștele Sfinților 
Epistet și Astion, depuse spre venerare 
într-un spațiu special, în afara bisericii.

Din soborul ierarhilor au făcut parte: 
I.P.S. Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, 

I.P.S. Casian, arhiepiscopul Dunării de 
Jos și P.S. Visarion, episcopul Tulcii.

Sfinții Mucenici Epictet și Astion sunt 
socotiți întocmai cu Sfinții doctori fără 
de arginți: Pantelimon, Ermolae.

Pericopa evanghelică a fost explicată 
credincioșilor de către I.P.S. Teodosie, ar-
hiepiscopul Tomisului.

La sfârșitul sfintei liturghii, au mai 
adresat cuvinte de învățătură și de mul-
țumire I.P.S. Casian, Arhiepiscopul Dună-
rii de Jos, P.S. Visarion, Episcopul Tulcii și 
Pcuv. Iov Archiudean, starețul mănăsti-

rii, care le-a oferit înalților oaspeți câte 
o icoană cu Maica Domnului, în semn  
de mulțumire și de prețuire, cu prilejul 
împlinirii celor 20 de ani de la descope-
rirea sfinților.

În luna august a anului 2001, în urma 
cercetărilor arheologice efectuate de o 
echipă româno-americană în antica ce-
tate aflată pe brațul Sfântul Gheorghe al 
Dunării, a fost descoperit martirionului 
care adăpostea sfintele moaște ale Sfin-
ților Epictet și Astion.

Sfântul Epictet preotul și tânărul 
Astion au fost martirizaţi în cetatea 
Halmyris (Myris) în data de 8 iulie, în 
anul 290, pe teritoriul fostei Sciţia Mi-
că, Dobrogea de astăzi, urmele cetății 
găsindu-se la câteva sute de metri de 
mănăstire, fiind astfel vizitate anual de 
numeroși credincioși și turiști.

Biserica Mănăstirii Halmyris se află 
în lucrări de construcție încă din anul 
2002, iar din anul 2008, păstrează spre 
venerare, la demisolul bisericii, raclele 
cu cei mai vechi sfinți din România. 

Pr. Felix Neculai,  
consilier eparhial

Parohia tulceană „Sf. doctori fără de arginți Cosma şi 
Damian” și-a serbat în prima zi de Cuptor cel de-al doilea său 
hram și pe ocrotitorii ei spirituali.

Preasfinţitul Părinte Visarion s-a aflat – ca în fiecare an – și 
pe 1 iulie 2021 în mijlocul credincioșilor din acea stă parohie, 
unde a fost înconjurat la Sfânta Liturghie de un sobor de 
preoţi și diaconi, precum și de alți credincioși din parohiile 
tulcene care au venit să cinstească pe ocrotitorii bisericii și pe 
sfinții tămăduitori de suferințele trupești și sufletești.

La finalul slujbei, Preasfinţia Sa a adresat credincioșilor un 
cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre viaţa și activitatea 
Sfinților doctori fără de arginți Cosma și Damian din Roma și 
despre evlavia pe care credincioșii au arătat-o întotdeauna ce-
lor care – cu dragoste și devotament – îi tratează și îi îngrijesc 
pe cei bolnavi.

În cadrul slujbei s-au făcut rugăciuni de sănătate, iar  
la finalul Sfintei Liturghii s-a oficiat și slujba de pomenire a 
celor adormiți.

Unică în Episcopia Tulcii cu aceste hramuri, biserica Sf. Trei 
Ierarhi Vasile Grigorie şi Ioan și Sf. doctori fără de arginți Cosma  
şi Damian din Roma a fost construită „la roșu” în perioada  
2007 – 2013, recent fiind finalizată și pictura interioară.

La demisolul bisericii au fost amenajate mai multe spații, 
între care și un centru social multifuncțional, cu o capacitate 
de 30 de locuri, pentru copiii din parohie. 

Pr. Felix Neculai

Slujire arhierească de hramul bisericii Sf. doctori fără de arginți 
Cosma și Damian din Tulcea

20 de ani de la descoperirea celor mai vechi sfinți 
din România, Epictet și Astion de la Halmyris

20 de ani de la descoperirea celor mai vechi sfinți 
din România, Epictet și Astion de la Halmyris



Unul dintre evenimentele deja pro-
gramate în cadrul manifestărilor dedicate 
Zilelor Municipiului Tulcea este Târgul de 
creaţii de autor „Iarmaroc Design Fair”, 
organizat în perioada 14 – 15 august, 
la Casa Avramide, la care vor participa 
designeri locali, dar și din alte localități 
ale țării.

„Ideea a fost lansată de un designer 
vestimentar din Tulcea, care a propus or-
ganizarea unei prime ediţii a unui astfel 
de eveniment, urmând ca ulterior să de - 
vină manifestare anuală”, a declarat unul 
dintre consilierii primarului Ștefan Ilie.

În cadrul târgului, la care – până 
acum – și-au confirmat participarea  
11 artiști, vor fi expuse spre comerciali-
zare obiecte de design, bijuterii de au-
tor, creaţii vestimentare, dar și preparate  
culinare specifice.

„Acest târg ar reprezenta o întâlnire 
cu designerii din România și cu creaţiile 
lor – obiecte de design, bijuterii de autor, 
creaţii vestimentare, bunătăţi etc. Produ-
sele comercializate sunt obiecte auten-
tice, concepute și fabricate în România, 
obiecte de serie mică, unicat sau perso-
nalizate. Datorită acestui eveniment, Tul-
cea ar putea intra în circuitul evenimen-

telor de design la nivel naţional”, se arată 
în proiectul de hotărâre supus votului 
consilierilor locali.

Prin proiect se aprobă asocierea  
Municipiului Tulcea cu Institutul de Cer-
cetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” 
Tulcea, instituţie de care aparţine   Casa 
Avramide, în vederea organizării târgului.

Din programul Zilelor Municipiului 
nu vor lipsi nici spectacolele și ospitali-
tatea teraselor cu mici și bere, program 
care va fi stabilit de autorităţile locale în 
următoarele zile.

Din pricina pandemiei, anul trecut, 
toate manifestările cultural-artistice din 
mu nicipiul Tulcea au fost anulate, sume-
le alocate iniţial acestor evenimente fiind 

redirecționate pentru subvenţia necesară 
căldurii furnizate în sistem centralizat, dar 
și Spitalului Judeţean de Urgenţă, care 
avea nevoie de ventilatoare mecanice.

În anul 2019, circa 10.000 de tulceni 
au fost prezenţi – ca spectatori – la cele 
două seri de concerte din cadrul Zilelor 
Municipiului, care s-au desfășurat în 
zona aferentă lacului Ciuperca. Suma 
alocată atunci evenimentelor a fost de 
circa 50.000 de euro.

Zilele Municipiului Tulcea se orga - 
ni zează, anual, în perioada 12 – 15 
august, ultima zi a evenimentului fiind 
cea în care creștinii o sărbătoresc pe 
Sfânta Maria, ocrotitoarea marinarilor de 
pretutindeni. 

„Categoria 63 kg feminin are, de 
acum, o nouă regină, o sportivă care a 
dominat cu autoritate marea finală. Este 
vorba despre Amalia Niţă, impresionan-
ta noastră campioană, care i-a uimit și 
pe specialiștii Europeanului, prin viteza 
de reacţie, bagajul consistent din punct 
de vedere tehnico-tactic, forma fizică și 
atitudinea de mare campioană. Finala ei 
cu Kuhn Karolina a fost fără istoric, con-
trolată cu autoritate de Amalia, dovadă 
și lacrimile de neputinţă ale sportivei 
poloneze după ultimul gong”, s-a scris 
imediat după victorie pe pagina de soci-
alizare a Federaţiei Române de Box.

În cadrul aceleiași rețele de sociali-
zare, domnul Ștefan Ilie, primarul muni-
cipiului Tulcea, a publicat o postare cu 
același subiect.

„Astăzi (15 iulie 2021 – n.r.), am avut 
onoarea de a întâlni o mare campioa-
nă – Amalia Niță. Sportiva dobrogeană 
are 15 ani și a a cucerit medalia de aur la 
Campionatele Europene de box pentru 
juniori de la Tibilisi.

A uimit specialiștii acestui sport, iar 
pe noi ne-a impresionat prin tempera-
mentul ei echilibrat și inteligență. Între-
gul nostru oraș trebuie să îi mulțumeas-

că pentru că ne-a reprezentat, Amalia 
fiind legitimată la Clubul Sportiv Muni-
cipal Danubiu Tulcea.

Maximă apreciere părinților – pentru 
susținere și pentru eforturile depuse!

Felicitări antrenorului Ștefan Simion 
– pentru pasiune și iscusință!

O vom susține fără rezerve pe 
Amalia, iar ușile primăriei îi vor fi întot-
deauna deschise.” 

Pe 11 iulie 2021, pugilista 
română Amalia Niţă a cucerit 
medalia de aur, în limitele cate-
goriei 63 de kilograme, la Cam-
pionatele Europene de box pen-
tru juniori, desfășurate la Tbilisi, 
după ce a învins-o în finală pe 
poloneza Karolina Kuhn, la 
puncte (5 – 0).

Campioana europeană Amalia Niță – omagiată de Primăria Tulcea

„Iarmaroc Design Fair” – la Zilelor Municipiului 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

Amintirile mele culinare baleiază 
între peștii mici (chitici) fripți pe tablă 
sau pe plita de fontă a sobei, la foc 
de coceni și de araci (pe care bunica 
Safta îi valorifica după lungul proces 
de susținere a roșiilor din grădină), și 
maiestuoșii pești aduși de tata de la 
diverși prieteni, fie din Delta Dunării, 
fie din bălțile care mărgineau generos 
orașul. Peștii aveau dimensiuni impresio-
nante, chiar și acum îmi amintesc de un 
cap de somn mare cam cât mingea de 
baschet!

Mama nu excela în gătitul peștilor, 
ba chiar îi repugna, spunând că au gust 
de mâl; de aceea, tata mai intra uneori 
în bucătărie, să-și facă pofta cu vreo sa-
ramură, vreun borș de cap de crap sau 
cu pește prăjit. Mămăliga cu mujdei de 
usturoi era și garnitura și sosul preferat.

Când am crescut, am trecut și eu la 
cratiță, memorabilă fiind o plachie pe 
care atât am pigulit-o, că i-am înnebunit 
pe toți ai casei cu mirosul, până am 

hotărât că este gata, ca o adevărată 
operă de artă.

Galațiul este asociat cu scrumbia, ca-
re atunci când ajunge în năvoadele pes-
carilor are greutatea numai bună pentru 
a fi pusă pe grătar. Cred că nu există mi-
ros mai apetisant ca acela al scrumbiei 
fripte pe grătar. Tot acolo urcă, atunci 
când este deja mare, chefalul. În rest, 
crap, caras, plătică, roșioară, babușcă, 
știucă, somn – pești cu care mi-am bu-
curat papilele gustative în copilărie și 
adolescență. Nici prin gând nu ne trecea 
o posibilă poluare cu metale grele, deși 
toate apele erau în jurul celul mai ma-
re combinat siderurgic din România, iar 
despre microbi și paraziți am aflat abia 
în facultate, când, recunosc, și apetitul 
pentru pește mi s-a diminuat simțitor! 
„Fericiți cei săraci cu duhul” a avut, în 
sfârșit, un înțeles și pentru mine.

Urmând singura facultate de profil 
din România, Tehnologia şi chimia 
produselor alimentare şi tehnica piscicolă, 
am avut privilegiul de a fi colegă cu 
peste 100 de studenți din alte orașe și 
sate ale țării, ori din străinătate, iar faptul 
că am făcut studenția acasă nu m-a 
privat de bucuria colegilor la primirea 

coletelor de la părinți ori rude, fiind 
suficient de simpăticuță ca să fiu invitată 
și la festinul lor. Fetele stăteau câte cinci 
în cameră și nu era săptămână să nu se 
primească un colet. Nici nu aveau mari 
condiții de păstrat, așa că mâncarea era 
repede distribuită, cel puțin cea gătită. 
Doar Vali de la Tulcea, dar și alte colege 
de prin județul Tulcea sau Constanța, 
primeau alimente care țineau mai mult, 
precum scrumbie uscată sau scrumbie 
marinată, așadar am simțit gustul 
adevărat al acestor produse, pe care 
l-am regăsit bucuroasă la maturitate, la 
tanti Tina de la Sfântu Gheorghe.

Toată adolescența am tânjit după 
stațiunile mai exclusiviste de pe litoral 
(Neptun, Olimp, Cap Aurora), iar după 
ce m-am măritat, am mers ani buni la 
2 Mai, apoi la Sfântu Gheorghe, unde 
am înțeles că fericirea nu stă în șezlon-
guri cu umbrelă, ci în cântecul matinal 
al cocoșului, mesele întinse cu 10 – 12 
oameni la masă, cinele târzii și jocurile 
de canastă și yamms, presărate cu glu-
me bune, de care râzi până simți că te 
dor mușchii abdominali! Acolo mi-am 
crescut și copilul, pe care mersul – pe jos 
– trei kilometri până la plajă și alți trei 

Dunărea și aminitirile mele culinareM-am născut la Galați, oraș 
portuar aflat la confluența a 
două râuri, Prutul și Siretul, și a 
unui fluviu, Dunărea cea frumos 
și lin curgătoare.
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 Pentru 6-8 porții de aproxima-
tiv 350 grame: 

1 crap întreg, de circa 2,5 kg,
3 cepe, 2 ardei grași,
4  roșii mari, un păhărel de ulei de 

floarea-soarelui,
2 căței de usturoi
1 lingură de pastă de tomate,
1 linguriță de sare,
o linguriță rasă de piper măcinat
4 – 6 crenguțe de cimbru
2 – 3 frunze de dafin
 o legătură de pătrunjel și o legă-
tură de mărar.

către casă, cu soarele în vârful umbre-
lei, nu-l descuraja. La 2 Mai am mâncat 
prima oară guvizi, de care am rămas în-
drăgostită, dar și saramură de hamsii, că 
hamsii prăjite știe toată lumea.

Amintirile mele culinare au nume: 
rețeta tantei Valerica, vecina noastră 
pricepută la toate, rețeta tantei Nușa, 
dar și rețeta lui nea Johnny de la 2 Mai, 
rețeta tantei Tina de la Sfântu Gheorghe, 
a Irinei de la casa de lângă biserică, a 

Tasiei de la Caraorman, a Corneliei de la 
Crișan și așa mai departe.

N-am știut unde mă vor duce drumu-
rile astea culinare, pentru că mă visam 
făcând alimente sau cercetare în dome-
niul alimentelor. Iată-mă ajunsă „expert 
culinar”, cu trei cărți scrise ca unic autor, 
alte trei în colectiv și a peste 100 de arti-
cole dedicate alimentului, sectorului de 
producție culinară din industria ospitali-
tății și educației în domeniu.

Mă bazez pe amintirile mele pentru 
că rețetele mele scrise au rămas prin mai 
toate casele prin care m-am perindat, de 
la mama și până acum, de aceea ele nu 
vor avea o succesiune temporală.

Voi începe cu două rețete tare  
dragi mie: „Plachie de crap” și „Cremă 
de zahăr caramel”, pe care le-am folosit  
și la teza de doctorat, așa că vă confirm 
că pot fi făcute și la cuptorul cu 
microunde! 

Crapul se curăță de solzi, apoi se des-
pică pe abdomen și se scoate conținu-
tul abdominal și operculii. Se aleg icrele 
(dacă sunteți norocoși) și se curăță de 
pielița în care stau, apoi se pun cu sare 
grunjoasă într-un borcan, la frigider. Vor 
deveni după câteva zile de maturare o 
delicioasă salată de icre, din aceea bună, 
fără griș fiert! Dacă sunteți norocoși și 
peștele are lapți, îi scoateți, îi condimen-
tați cu sare și piper și îi dați prin mălai. 

Prăjiți în ulei sunt o nebunie, compara-
bilă gustativ cu măduvioarele pane!

După ce crapul s-a curățat, se poate 
spăla, dar dacă s-a lucrat îngrijit, sângele 
se poate absorbi cu hârtie-prosop. Dacă 
vreți să-l spălați, țineți peștele în jet de 
apă, apoi ștergeți-l bine cu un prosop 
de bucătărie curat, ori cu hârtie-prosop. 
Se porționează, păstrând capul și coada 
pentru un borș rapid. Medalioanele de 
crap se presară cu sare și piper și se pră-
jesc ușor în tigaie, fără să se rumenească. 
Se scot și se așază într-un vas de sticlă ori 
ceramică termorezistentă, ori într-o tavă 
de tablă emailată, sau chiar din fontă.

Ceapa, curățată, se taie peștișor, 
foarte fin. Ardeii grași se spală și se cu-
răță de semințe, se taie fâșii subțiri. Ro-
șiile se crestează în vârf, se opăresc în 
apă clocotită, apoi se curăță de pieliță. 
Se taie rondele. Usturoiul se curăță și se 
taie mărunt. Pasta de tomate se dizolvă 
în puțină apă rece.

Legumele se înăbușă într-o tigaie cu 
restul de ulei, în ordinea: ceapă, usturoi, 
ardei, pastă de tomate diluată.

Asamblare:
Peste bucățile de pește din tavă se 

toarnă legumele sotate, se decorează cu 
felii de roșii, se adaugă restul de sare și 
piper măcinat, cimbrul și foile de dafin.

Se acoperă vasul cu folie de aluminiu 
și se întroduce la cuptorul încălzit la 180 
grade Celsius, pentru 25 – 30 de minute. 
După ce timpul s-a scurs, se scoate folia 
și se mai lasă 10 – 15 minute în cuptor.

Verdeața aleasă și spălată se taie 
mărunt.

Plachia se servește caldă, un med-
alion de pește cu legumele alături și 
mult sos, cu verdeață tocată deasupra, 
cu pâine, lipie sau mămăligă. O osieră 
sau farfurioară pentru oase este 
obligatorie atunci când se servește 
pește nefiletat! 

Plachie de crap

Într-un vas (cratița cu două mânere 
e perfectă) se pune 2/3 din zahăr la to-
pit cu circa 100 ml apă. Apa temperea-
ză topirea rapidă a zahărului, care într-o 
secundă de neatenție poate arde, com-
promițând iremediabil gustul.

Pe măsură ce zahărul se topește, apa 
începe să fiarbă și să se evapore, lăsând 
zahărul să se coloreze, întâi galben-pai, 
apoi auriu și în cele din urmă brun-ară-
miu. Aceasta este culoarea dorită; prin 
urmare, apucând toartele cratiței cu un 
prosop de bucătărie, se înclină vasul cu 
grijă pentru a îmbrăca cât mai uniform 

pereții cu zahărul caramelizat. Lucrați 
cu grijă: arsurile cu zahăr caramel sunt 
foarte periculoase! După ce zahărul ca-
ramel s-a distribuit uniform pe fundul și 
pereții vasului, lăsați cratița pe masă.

Într-un castron așezat într-un vas 
cu apă caldă, pe flacăra mică a celui 
mai mic ochi al aragazului, amestecați 
ouăle sparte cu sarea și zahărul, până 
se albesc și își măresc volumul. Trageți 
castronul de pe bain-marie și turnați 
laptele treptat, amestecând cu un tel, 
adăugând apoi coaja rasă de portocală.

Turnați amestecul în cratița cu zahăr 
caramel, așezați vasul într-o cratiță mai 
mare, cu apă caldă pe fund, introduceți 
în cuptorul încălzit la 160 grade Celsius. 
Coacerea durează circa 2 ore. Nu 
măriți temperatura, pentru 
că altfel crema de zahăr 
caramel va ieși cu as-
pect buretos în sec-
țiune, iar ea trebuie 

să rămână compactă, fără goluri de aer. 
După ce timpul s-a scurs, lăsați să se ră-
cească pe masă, apoi acoperiți cratița cu 
un platou și răsturnați rapid prin întoar-
cerea cratiței. Nu ridicați cratița, forța 
gravitațională își va face treaba, crema 
compactă se va detașa singură de fun-
dul și pereții cratiței. Ca să nu se rupă în 
bucăți, crema de zahăr caramel trebuie 
să fie rece-rece. Platoul trebuie să aibă 
bordură, pentru a păstra siropul de za-
hăr caramel.

Se porționează și se servește pe far-
furioară, cu siropul lăsat. Ce bucurie mai 
mare, după o zi dogoritoare, o porție 
de cremă de zahăr caramel cu un pahar 
mare de apă rece, gheață? Ce? 

Cremă de zahăr caramel Pentru 10-12 porții de aproxi-
mativ 150 grame: 

8 ouă
1 litru lapte
300 g zahăr
un vârf de linguriță de sare
 o linguriță de coajă rasă de por-
tocală.



O poveste absurdă și tristă, care pare o compilație între 
scrierile lui Caragiale, Kafka și Eugen Ionescu, s-a derulat timp 
de 15 ani la Tulcea. Un scurt rezumat al acesteia și finalul său 
fericit sunt consemnate într-o postare a domnului Nicolae 
Bibu, city manager al municipiului Tulcea.

„Timp de 15 ani, doamna Aurelia Grosu nu a putut 
obține acte pentru o căsuță cumpărată de la Primărie. A 
achitat înainte de termen suma pentru plata imobilului, iar 
demersurile pentru eliberarea documentelor au început încă 
din anul 2006. Doamna Grosu este farmacistă și crește – ca 
mamă singură – un copil în acea căsuță.

Zeci de adrese către primar, vicepri mari, director DIAP, 
Consiliul Local. A făcut tot ce i s-a cerut. Fără răspuns, fără 
rezultat. Până în anul 2020, au fost nenumărate întâlniri față în 
față cu primar, viceprimari, director DIAP.

Promisiuni scurte și seci, însoțite de rugămintea de a 
pleca liniștită acasă. Aurelia Grosu are bibliorafturi întregi de 
corespondență referitoare la imobil.

Săptămâni întregi pierdute pe holurile primăriei și ale 
instituțiilor din subordinea acesteia, timp în care doamna 
Aurelia Grosu a așteptat cu orele pe la ușile birourilor, a fost 
plimbată de la un birou la altul, pentru ca, în final, chiar și 
prezența ei fizică să fie ignorată sau evitată.

Zilnic, pe biroul meu ajung nenu mărate situații încâlcite 
de un mana gement defectuos, însă la acest caz m-a frapat 
insolența reprezentanților instituției. Timp de 15 ani nu au 
mișcat nici măcar un deget; au preferat să se ascundă și să-și 
paseze problema.

Între timp, situația s-a rezolvat. I-am chemat pe respon-
sabili, în câțiva pași simpli am soluționat problema din punct 
de vedere birocratic, iar doamna Aurelia Grosu a intrat în 
posesia actelor.

De ce s-a ajuns la acest calvar, când totul se putea rezolva 
atât de simplu?

De ce un cetățean de bună credință trebuie să ajungă în 
situația de a se simți neputincios și epuizat psihic?

Nu putem spune că insolenții mai sus-amintiți nu erau 
preocupați de anumite aspecte edilitare – în acești 15 ani 
au aprobat PUZ-uri pe bandă rulantă, cele mai multe dintre 
acestea având drept consecință mutilarea iremediabilă a 
orașului. Fiind atât de ocupați cu această activitate, au uitat să 
mai ceară inventarierea patrimoniului municipiului, cât despre 
eliberarea unor banale documente pentru simpli cetățeni, 
pare să fi fost sub demnitatea lor.” 
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Aflată pe lista priorităților actualilor 
edili încă din perioada campaniei elec-
torale pentru alegerile locale, moder-
nizarea sistemului de iluminat public al 
orașului va începe în cel mai scurt timp, 
fiind deja finalizate formalitățile con-
tractuale.

Informații detaliate despre această 
complexă lucrare aflăm dintr-o postare 
a domnului Ștefan Ilie, primarul munici-
piului Tulcea, publicată pe pagina sa ofi-
cială, în data de 28 iulie 2021.

„Astăzi am semnat contractul cu fir-
ma câștigătoare a licitației inițiate de 
Municipiul Tulcea pentru implementa-
rea proiectului «Modernizarea sistemu-
lui de iluminat din Municipiul Tulcea». 
Concret, se realizează:

 Extinderea iluminatului public pe 
străzile Corneliu Gavrilov, Mică și Viito-
rului, prin construirea unei rețele noi pe 
același amplasament, cu:

» linie electrică subterană
» stâlpi noi
» corpuri cu LED, cu durată mare de 

viață, dotate cu module de telegestiune
» sistem de control de la distanță, tip 

telegestiune.
  Înlocuirea corpurilor de ilumiat 

pe 208 străzi din municipiul Tulcea.

Implementarea acestui proiect cre-
ează și premizele realizării unor stații de 
încărcare, de mică putere, pentru auto-
mobile electrice.

Precizare foarte importantă: se are 
în vedere modernizarea sistemelor de 
iluminat din intersecții. În acest scop, aș-
tept sugestile dumneavoastră.

 În rest, în cazul oricărei probleme 
ce privește iluminatul public, puteți ape-

la telefonic dispeceratul Flashlight, la nu-
mărul 0751 586 462 (0751 LUMINA).

Proiectul «Modernizarea sistemului 
de iluminat din municipiul Tulcea» are 
o valoare totală de 21.437.020,77 lei, cu 
finanțare nerambursabilă, în cadrul POR 
2014 – 2020. Realizarea proiectului teh-
nic și execuția lucrărilor se vor efectua 
de către S.C. FLASH LIGHTING SERVICES 
S.A., câștigătoarea licitației.”  

Începe modernizarea sistemului de iluminat public din Tulcea

Happy-end pentru povestea Aureliei Grosu



Primul client intră în bar înainte de ora deschiderii, urcă pe 
scaunul din fața tejghelei și spune:

— Bună ziua! O vodcă, vă rog.
— Dar ... e 9 dimineața.
— Aveți dreptate. Rectific: bună dimineața! O vodcă, vă rog.

  

Discuție între prieteni, la o bere:
— Un prieten de-al meu și-a cumpărat un bilet la finala 

turneului de fotbal, de la Olimpiadă.
Cand l-a cumpărat, nu a realizat că data coincide cu cea a 

nunții sale – care era deja reprogramată, din cauza pandemiei, 
de anul trecut.

Așa că, dacă vreun cunoscut este liber pe data de 6 august 
2021 și dorește să meargă în locul lui, evenimentul are loc la 
Biserica Sfântul Elefterie din București, apoi la restaurantul 
Pescăruș, iar pe mireasă o cheamă Andreea.

  

În ziua în care a obținut permisul, un șofer traversează 
Bucureștiul – la oră de vârf – de la sud la nord. La Piața Romană 
acroșează un biciclist, își continuă drumul, dar este oprit de un 
agent de circulație în Piața Victoriei.

— Dumneata ai lovit cu mașina un om. Știi cum trebuie să 
procedezi în astfel de cazuri?

— Da știu, răspunde speriat șoferul începător: opresc, îl iau 
în mașină și îl duc la un spital de urgență!

— Și atunci de ce nu ai procedat așa cu biciclistul pe care 
l-ai acroșat în Piața Romană?

— Nu aveam cum. Am deja patru accidentați în ma- 
șină – pe care îi duc la spital. Aș fi depășit numărul maxim 
permis de lege...

  

Un pensionar își sună fiul:
— Dragul tatii, voi fi foarte direct. Ți-am dat telefon pentru 

a-ți spune că eu și mama ta divorţăm! 45 de ani de mizerie mi-
au ajuns!

Fiul răspunde derutat :
— Tată, despre ce vorbești? Nu pot să cred așa ceva.
Tatăl continuă:

— De un timp nu ne mai suportăm și m-am săturat să 
discutăm despre acest subiect! Sun-o pe soră-ta și anunț-o și 
pe ea, că nu mai vreau să vorbesc desprea asta.

Apoi, bătrânul închide telefonul. După ce află de la fratele 
său, fiică își sună – alarmată – tatăl și îi spune:

— Nu putem accepta să divorțați! Mâine venim amândoi 
acasă să discutăm! 

Bătrânul închide telefonul și îi spune soţiei:
— Gata, am aranjat! De Crăciun vin sigur! Nu știu ce mai 

putem inventa ca să vină și de Paști...
  

Discuție între doi șmecherași de cartier:
— Frate, vine ziua iubitei mele și nu știu ce cadou să-i iau, 

să-mi mai rămână și pentru câteva bilete – la pariuri.
— Mergi pe varianta clasică, minimalistă: cumpără-i un 

buchet de flori.
— Da, dar ziua ei e chiar de revelion...
— Atunci, pune și o petardă în buchet.

  

Un contorsionist se prezintă la o probă de angajare la circ:
— Ce știi să faci? – îl întreabă directorul.
—  Păi, în numărul meu special, pun o sticlă pe masă și 

intru în ea!
— Nici măcar n-am mai auzit așa ceva, în 30 de ani de când 

lucrez în lumea circului! Ia să te văd! Uimește-mă cu asta!
Contorsionistul așază o sticlă pe masa directorului, pune o 

pâlnie în gâtul acesteia și se strecoară în sticlă.
— Aaa! Păi, de ce nu zici așa? Cu pâlnia? Următorul 

candidat! 
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