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COMUNA BEŞTEPE 
 

 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 

 

Comuna Beştepe este situată în vestul judeŃului 
Tulcea, la 25 km distanŃă de municipiul Tulcea. 
Comuna se învecinează la est cu comuna 
Mahmudia şi la vest cu comuna Valea Nucărilor. 

Comuna este recent înfiinŃată, prin reorganizarea 
administrativă a comunei Mahmudia în anul 2003. 
Unul din vestigiile care amintesc despre istoria 
îndelungată a comunei este cetatea getică Piatra 
lui Sava. 

Sub raport climatic – clima este temperat 
continentală, cu veri fierbinŃi şi ierni geroase cu vânturi puternice; temperatura medie anuală 
este de 11°C; cantitatea medie de precipitaŃii este de 440mm/mp anual. 

Comuna este alcătuită din localităŃile: Beştepe – reşedinŃă de comună, Băltenii de Sus şi 
Băltenii de Jos. 

 

1. POPULAłIA 

În comuna Beştepe, în 2008 se înregistrau 1785 de locuitori marea majoritate a acestora 
declarându-se de etnie română. 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Legătura rutieră directă cu municipiul Tulcea şi comuna Mahmudia a comunei Beştepe este 
asigurată de DJ 222 C, care străbate teritoriul comunei pe o lungime de 7,9 km. CondiŃiile de 
circulaŃie pe DJ 222 C vor fi îmbunătăŃite prin execuŃia în 2009 şi 2010 a lucrărilor la obiectivul 
cu finanŃare externă “Modernizarea infrastructurii de acces către zona turistică Murighiol – 
Uzlina – DunăvăŃ – Lacul Razim “ . DJ 229K; DJ 222 C – Băltenii de Sus – Mahmudia – DJ 
222C, străbate teritoriul comunei pe o lungime de 6,9 km. Este pietruit pe o lungime de 2,7 km 
şi din pământ pe 4,2 km. Sectorul de drum din pământ este în stare foarte rea. 

Comuna are acces spre Tulcea şi pe cale fluvială prin braŃul Sfântu Gheorghe.  

ReŃeaua stradală a comunei însumează 22,5 km drumuri din pământ în stare rea, din care: 
16,0 km în localitatea Beştepe; 2,5 km în localitatea Băltenii de Sus şi 4,0 km în Băltenii de 
Jos. 

b. Apă şi canal 

Comuna Beştepe nu dispune de  canalizare dar există un studiu de fezabilitate pregătit pentru 
un proiect viitor în valoare totală de 300.000 euro, care acoperă un număr de 1700 locuitori.  
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Comuna Beştepe nu este conectată la o staŃie de epurare. Nu există un studiu de fezabilitate în 
prezent. AutorităŃile au evaluat un proiect viitor la suma de 300.000 euro. 

c. ComunicaŃii 

ComunicaŃiile sunt acoperite pe toate căile: telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, 
internet. Se înregistrează, totuşi, un grad scăzut al accesului populaŃiei la aceste mijloace: 30% 
telefonie mobilă, 50%  televiziune prin cablu şi 220 persoane au acces la internet. 

d. Deşeuri  

Comuna Beştepe este membră în „AsociaŃia de Dezvoltare InterjudeŃeană a Infrastructurii de 
Deşeuri menajere” Tulcea, organism ce are ca obiectiv general monitorizarea, supervizarea şi 
implementarea „Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeŃul Tulcea”, proiect 
finanŃat din fonduri europene nerambursabile, prin POS Mediu.  

 

3. FINANłE LOCALE  

Gradul de îndatorare al Primăriei este 0. Primăria nu are deschise linii de creditare 

În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 2.416.000 lei, atât la venituri cât şi 
la cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Dezvoltarea comunei Beştepe din punct de vedere economic se bazează pe sectoarele 
agricultură, turism şi producŃie energie alternativă. În opoziŃie, se înregistrează un declin al 
activităŃilor tradiŃionale de zootehnie şi piscicultură. 

Primăria colaborează cu cele 3 IMM-uri din comună prin informări şi consultări reciproce. Cu 
toate acestea, Primăria doreşte intensificarea relaŃiilor cu mediul privat, cu obiectivul central de 
creare de locuri de muncă pentru populaŃia tânără. 

Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenŃialii investitori rămân potenŃialul eolian, 
resursele naturale din Deltă, aşezarea geografică a localităŃii şi resursele de sol favorabile 
pentru agricultură.  

Mediul de afaceri s-a îmbunătăŃit în ultimii trei ani iar baza economică este stabilă. 

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ 

Proiectele considerate prioritare pentru dezvoltarea localităŃii sunt: infrastructura rutieră, servicii 
publice şi infrastructura de mediu. Primăria a iniŃiat un parteneriat public-privat pentru 
realizarea unor turbine eoliene. 

Proiectele prioritare ale comunei Beştepe (Sursa: Primăria Beştepe) 

Nr. 
crt. 

Titlu proiect  FinanŃare 
(surse) 

Valoare 
(mii lei ) 

Stadiu 
proiect  

Termen 
finalizare 
proiect 

ObservaŃii  

I. Lucrări în  

continuare 

1. Gradinita cu program 
normal , teren de joaca si 
imprejmuire  

F.G 1.030,648 In executie 2009 In prezent s-au 
intrerupt 
lucrarile la acest 
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obiectiv din 
lipsa de fonduri  

II. Lucrări noi  

1. Proiect integrat masura 
3.2.2.-Retea de 
alimentare cu apa si 
retea de canalizare in 
loc. Baltenii de Sus , jud. 
Tulcea, Retea de 
canalizare si statie de 
epurare, comuna 
Bestepe, sat Bestepe , 
judetul Tulcea, Asfaltare 
drumuri comunale in 
Baltenii de Sus , comuna 
Bestepe , judetul Tulcea , 
Constructie centru de 
sprijin copii tip after 
school , comuna 
Bestepe,  judetul Tulcea , 
Traditii si continuitate in 
comuna Bestepe  

F.E. 14.097,734 evaluare 2010 Depus la 
Agentia 
Regioanal a 2 
Constanta 
pentru evaluare  

2. Alimentare cu apa in 
localitatea Baltenii de 
Sus , comuna Bestepe 
judetul Tulcea 

F.G. 2.053 P.T. 2010  

3. Extindere electrificare 
LEAJT , in localitatea 
Bestepe  

F.G. 1273,67 S.F 2010 Depus pentru 
finantare  

4. Extindere electrificare 
LEAJT in localitatea 
Baltenii de Sus , comuna 
Bestepe , judetul Tulcea 

F.G. 1601,11 S.F 2010 Depus pentru 
finantare 

5. Infiintare spatii verzi in 
localitatea Bestepe si 
Baltenii de Sus  

F.G. 502,668 S.F 2011 Depus spre 
finantare la 
Ministerul 
Mediului  

6. Reabilitare camin cultural 
in comuna Bestepe , 
judetul Tulcea  

F.E. 1.986,324 S.F. 2011  

7. Reabilitare sediu primarie  F.E. 2.223,067 S.F. 2011  

8. Construire dispensar 
medical in comuna 
Bestepe , judetul Tulcea 

F.G. 1.500 P.T. 2010  

9. Reabilitare derea in 
localitatea Bestepe , 
comuna Bestepe , judetul 
Tulcea 

F.G. 10.000 S.F. 2011  

10. Incalzire termica-Scoala 
cu clasele I-VIII Bestepe , 
judetul Tulcea 

F.G. 200 S.F 2010  
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11. Reabilitare strazi in 
comuna Bestepe judetul 
Tulcea  

F.E 800 S.F 2011  

 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Comuna Beştepe este situată într-o vale mărginită de dealuri de înălŃimi medii, de unde şi 
numeroasele probleme generate de inundaŃii toamna şi primăvara sau pe vreme de ploaie 
abundentă.  

Un element de relief şi turistic important de pe teritoriul comunei este rezervaŃia „Dealurile 
Beştepe” cu suprafaŃa de 15 ha, situată atât pe teritoriul comunei Mahmudia cât şi Beştepe. 

 

Resursele de subsol 

Cele mai vechi roci de pe teritoriul comunei, de vârstă devoniană, se află la est de localitatea 
Beştepe şi sunt reprezentate prin gresii, şisturi, calcare şi silicolite. Resursele de roci 
devoniene sunt foarte mari. Urmează în ordinea vechimii roci care s-au format în Triasicul 
inferior şi se găsesc la vest de Beştepe: conglomerate, gresii cuartitice, şisturi şi calcare. 
Resursele lor sunt substanŃiale. 

La sudul localităŃii Beştepe, de sub pătura de loess, apar calcare cu vârste anisiene şi ladiniene 
(Jurasic mediu) în trei zone principale (vezi harta comunei). Analiza chimică a probelor 
recoltate indică: 51,5-53,6 % CaO; 92,00-95,80 % CaCO3; 0,5-1,6 % MgO; 1,3-2,0 % SiO2. 
Rezervele sunt mari, resursele, de asemenea sunt foarte mari iar condiŃiile de exploatare sunt 
favorabile. 

Cea mai mare parte a acestei comune, insuficient de bine conturată pe harta administrativă a 
judeŃului (pentru a o despărŃi de teritoriul comunei Mahmudia), este acoperită de depozite 
loessoide. Ele depăşesc 10 m grosime şi prezintă resurse importante.  

 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

Întrucât localităŃile  Băltenii de Sus  şi Băltenii de Jos sunt aşezate pe aluviunile Deltei Dunării, 
exploatarea substanŃelor minerale s-a efectuat doar în jurul localităŃii Beştepe, aflată pe 
cealaltă parte a braŃului Sfântu Gheorghe, în zona deluroasă, continentală. Aici, la 2 km sud de 
localitate, în apropierea drumului, s-au extras calcare de culoare cenuşiu deschisă, conŃinând 
94% CaCO3.  

7. DIRECłII DE ACłIUNE RECOMANDATE (Studiu realizat de Grupul de Economie 
Aplicată – 2008) 

1. EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ: REALIZARE 
CANALIZARE 

Considerăm că asigurarea unor servicii publice de bază precum reŃele de apă şi canalizare 
funcŃionale reprezintă o premisă importantă în vederea dezvoltării durabile a comunei şi 
păstrarea şi atragerea populaŃiei. Stabilirea obiectivului strategic de extindere şi reabilitare a 
infrastructurii de bază va permite comunei să-şi canalizeze resursele existente în vederea 
atingerii obiectivului. Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR) poate susŃine acest 
obiectiv. In situaŃia lipsei fondurilor proprii necesare efectuării studiilor, propunem contractarea 
unui credit bancar.  
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Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 322 „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale”, fonduri proprii şi/sau atrase: contractare credit bancar. 
 

2. DEZVOLTAREA TURISMULUI  

Crearea unui circuit integrat care să cuprindă obiectivele turistice principale ale zonei. 

BogăŃia obiectivelor turistice de pe perimetrul comunei şi situarea acesteia pe braŃul Sf. 
Gheorghe reprezintă un avantaj competitiv pe care comuna poate să îl exploateze. 
Considerăm că în paralel cu reabilitarea infrastructurii de bază (extinderea reŃelelor de apă şi 
realizarea sistemului de canalizare) dezvoltarea turismului este o direcŃie strategică accesibilă 
autorităŃilor locale din comună. Propunem realizarea unui circuit integrat care să pună în 
valoare diversele atracŃii turistice existente în zonă. Realizarea infrastructurii necesare este o 
premisă de bază în realizarea acestui demers.  

Surse de finanŃare:  

- Programul OperaŃional Regional (POR) Axa 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului,” 
domeniul de intervenŃie 5.2 „Crearea, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurilor specifice pentru 
valorificarea durabilă a resurselor naturale cu potenŃial turistic” şi surse proprii sau atrase (credit 
bancar) în vederea cofinanŃării (dacă fondurile proprii sunt insuficiente).  

- Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR) Axa 3  "Calitatea vieŃii în zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale", Măsura 313 „Încurajarea activităŃilor turistice.” 

 

8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Un punct de atracŃie al comunei Beştepe este posibilitatea de navigaŃie pe braŃul Sf. Gheorghe.  

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei BEŞTEPE, cod 827133 

Primar Dumitru łIPIRIGAN – P.S.D. 

Telefon 0240/545334, 0240/545335 

 

 


