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COMUNA C.A. ROSETTI 
 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 

 
Comuna C.A. Rosetti este delimitată la nord şi 
est de braŃul Chilia, la sud de teritoriul 
administrativ al oraşului Sulina şi la vest de 
teritoriul administrativ al comunei Chilia Veche.  

Sub raport climatic - clima este continentală, cu 
veri fierbinŃi, cu precipitaŃii slabe; ierni nu prea 
reci, cu viscole puternice. 

Satele componente ale comunei sunt: C.A. 
Rosetti - reşedinŃa de comună, Cardon - 
situat la 8 km distanŃă de reşedinŃa de 
comună, Letea-situat la 4 km faŃă de 
reşedinŃa de comună, Sfistofca- situată la 2 
km de reşedinŃa de comună şi Periprava - situat la 14 km de reşedinŃa de comună.  

 

1. POPULAłIA  

Conform datelor furnizate de Primărie, la ultimul recensământ realizat în teritoriul administrativ al 
comunei C. A. Rosetti, se înregistrau 1.179 de locuitori. 

Principalele etnii  la recensământul populaŃiei  din 18 martie 2002: 

• Români – 803 persoane 

•  Lipoveni – 354 persoane 

Marea majoritate a forŃei de muncă în comuna C.A. Rosetti, 84,15%, este ocupată în domeniile 
primare: agricultură, silvicultură. 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

DistanŃa faŃă de municipiul Tulcea este de 102 km şi distanŃa de cel mai apropiat centru urban, 
Sulina, este de 18 km. 

Localitatea C.A.Rosetti este una din cele mai izolate aşezări umane din RBDD. Cu excepŃia 
satului de reşedinŃă, toate celelalte 4 sate (inclusiv Cardon) sunt conectate la un curs de apă: 
Letea la Canalul Magearu, Periprava la BraŃul Chilia, iar Sfiştofca şi Cardon la canalul dintre 
Sulina şi Amenajarea Piscicolă Popina. Pe uscat legătura între localităŃi se face prin :  

- DC 2: Sulina – Cardon - C.A.Rosetti, drum pietruit în stare rea în lungime totală de 16 
km, din care 8 km pe teritoriul administrativ al comunei C.A.Rosetti.  

- DC 3: C.A.Rosetti – Periprava, în lungime de 15,0 km. Este din pământ (nisip) în stare 
foarte rea. Legătura cu Tulcea se face cu navele de pasageri, spre Periprava sau Sulina. 
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 - DC 4: Letea - C.A.Rosetti – Sfiştofca în lungime de 7,0 km. Sectorul de drum dintre 
Letea şi C.A.Rosetti în lungime de 4,0 km a fost pietruit în anul 2006 cu fonduri finanŃate prin 
Programul de Dezvoltare Rurală (PDR), iar sectorul dintre C.A.Rosetti şi Sfiştofca în lungime de 
3,0 km este din pământ în stare foarte rea. 

 ReŃeaua stradală a comunei însumează 20,2 km drumuri din pământ în stare foarte rea, 
din care 4,8 km în localitatea C.A.Rosetti; 5,3 km în Letea ; 7,2 km în Periprava; 2,6 km în 
Sfiştofca şi 0,3 km în satul Cardon. 

b. Apă şi canal 

Pentru comuna C.A.Rosetti au fost realizate două proiecte de alimentare cu apă şi anume: 

1. ,,Alimentarea cu apă a comunei C.A. Rosetti’’, care tratează alimentarea cu apă a 
localităŃilor: Sfistofca, C.A. Rosetti şi Letea din cadrul comunei. Acest proiect se află în 
faza de execuŃie 

2. „Alimentarea cu apă a localităŃii Periprava’’. Pentru acest proiect nu s–a început 
activitatea de execuŃie, din lipsă de fonduri 

Nici una din localităŃile comunei C.A. Rosetti nu este prevăzută cu reŃele de canalizare şi nici cu 
staŃie de epurare. 

c. Deşeuri 

Comuna C.A. Rosetti 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 

În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 1.910.000 lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE  

Terenurile de păşunat sau terenurile agricole sunt folosite pentru creşterea animalelor şi 
agricultură.  

Zootehnia este una dintre ramurile cu tradiŃie, prosperă şi în prezent în comuna C.A. Rosetti. In 
fapt, aceasta a constituit, principala ocupaŃie agricolă a locuitorilor încă de la începutul populării 
Deltei. Este binecunoscută calitatea de locaŃie de iernat a grindului Letea în transhumanŃă, fapt 
care a stat la originea stabilirii populaŃiei româneşti în aceste locuri (formarea satului C.A. Rosetti, 
de exemplu). 

Pentru atragerea investiŃiilor în zonă autorităŃile locale oferă diverse facilităŃi: 

- terenuri disponibile în vederea concesionării pentru dezvoltarea activităŃii economice; 

- reducerea cu 50% a impozitelor şi tarifelor la energia electrică;  

- transport naval subvenŃionat cf. HG 595/2000; 

- impozite reduse; 

- conexiune la telefonie mobilă şi digitală. 
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5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ 

 Proiecte propuse de Consiliul JudeŃean Tulcea în care comuna C.A. Rosetti este partener 
(prezentate în Planul Local de AcŃiune al Consiliului JudeŃean din AGENDA LOCALĂ 21) 

Titlul 
Proiectului 

FinanŃare Valoare 
estimativă 
proiect  

Perioada de 
timp 

InstituŃiile 
responsabile 

Parteneriat 

1. Amenajare 
reŃea de 
foişoare 
turistice de 
observare în 
localităŃile din 
Delta Dunării 
 
2. Sistemul 
integrat pentru 
gestionarea 
deşeurilor din 
localităŃile din 
Delta Dunării 

POR, Axa 5 
 
 
 
 
 
 
 
H.G. 
920/2007 
Ministerul 
Mediului 

3.000.000 euro 
 
 
 
 
 
 
 
15.510.949 lei 
4.696.141 euro 
 

2008-2012 
 
 
 
 
 
 
 
2008-2010 
 

Consiliul 
JudeŃean 
Tulcea 
 
 
 
 
 
Consiliul 
JudeŃean 
Tulcea 
 
 

ARBDD şi 
Consiile 
Locale 
Murighiol, 
Crişan,  
C.A Rosetti şi 
Maliuc 
 
Comuna C.A. 
Rosetti 

 

 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Resursele de substanŃe minerale solide 

Ca în cazul majorităŃii comunelor din Delta Dunării, comuna C.A. Rosetti nu dispune de resurse 
de substanŃe minerale solide valorificabile economic. Nisipul dunelor maritime şi grindurilor, care 
este prezent în mari cantităŃi, nu prezintă interes din punct de vedere al valorificării, în lipsa 
existenŃei unui beneficiar.  

Calitatea acestor nisipuri nu a fost investigată iar beneficiari ai unei eventuale exploatări nu 
există. 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

Amplasate pe aluviunile fluvio-maritime ale Deltei Dunării, localităŃile din componenŃa comunei 
(C.A. Rosetti, Cardon, Letea, Periprava şi Sfistofca) nu au dispus de substanŃe minerale solide 
pentru a fi exploatate în mod profitabil. 

 

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

I. REABILITAREA ŞI CREAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 

Se constată o stare generală precară a infrastructurii de bază (reŃele învechite de apă şi canal, 
drumuri comunale, căi de acces spre alte zone din judeŃ). Un motiv în sprijinul susŃinerii unor 
proiecte care să răspundă acestor probleme îl reprezintă abordarea Uniunii Europene. UE 
accentuează necesitatea creării unei infrastructuri de bază corespunzătoare. Altfel spus, crearea 
unei infrastructuri de bază moderne este o prioritate la nivelul Uniunii în ceea ce priveşte noile 
state membre (respectiv statele care au aderat în 2004 şi 2007). Există, în plus, raŃiuni 
economice care fundamentează necesitatea existenŃei unei infrastructuri de bază adecvate; 
infrastructura e premisă a unei dezvoltări economice susŃinute, pe termen mediu şi lung.  

 



4 

 

Surse de finanŃare:  

- Programul OperaŃional Regional 2007-2013 (POR), Axa Prioritară 2: „ÎmbunătăŃirea 
infrastructurii de transport regionale şi locale,” Domeniul major de intervenŃie 2.1: „Reabilitarea şi 
modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane” şi surse proprii şi/sau atrase.  

II. DEZVOLTAREA TURISMULUI  

Specificul zonei Deltei Dunării oferă potenŃial ridicat pentru dezvoltarea industriei ospitaliere. 
Având în vedere potenŃialul sectorului turistic (crearea de noi locuri de muncă, contribuŃia la 
economia locală, impactul social), dezvoltarea agroturismului pe teritoriul comunei reprezintă o 
prioritate pentru dezvoltarea coerentă a acesteia.  

Surse de finanŃare:  

- Programul OperaŃional Regional 2007-2013 (POR), Axa Prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului”, Domeniul major de intervenŃie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă 
a patrimoniului cultural şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe” şi 5.2. “Crearea / 
dezvoltarea / modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor 
naturale şi pentru creşterea calităŃii serviciilor turistice” şi surse proprii şi/sau atrase. 

- Programul NaŃional de Dezvoltare Rurala Axa III - "Calitatea vieŃii in zonele rurale şi 
diversificarea economiei rurale" ; 
- Măsura 3.1.3. „Încurajarea activităŃilor turistice”;  
- Măsura 3.2.2. "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaŃia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" . 

 

8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Punctele de atracŃie ale comunei C.A. Rosetti sunt: 

- Moara de vânt în C.A. Rosetti; 
- Biserici lipoveneşti Periprava; 
- Fântânile cu cumpănă; 
- Pădurea Letea; 
- Dunele de nisip; 
- Sărăturile mari; 
- Canalul Magearu. 

Încurajarea practicării activităŃii de turism/agroturism/ecoturism este unul dintre sectoarele care 
poate duce la dezvoltarea durabilă a comunei C.A. Rosetti. 

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei C.A.ROSETTI, cod 827015 

Primar Antonel POCORA– P.S.D. 

Telefon/Fax 0240/546200 

 

 


