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COMUNA CARCALIU 

 

DESCRIEREA LOCALITĂłII  

 

Comuna Carcaliu are în componenŃă un singur 
sat, reşedinŃa de comună Carcaliu. 

 

Comuna Carcaliu se învecinează la nord cu 
oraşul Măcin, înspre est cu teritoriul comunei 
Greci, înspre sud cu teritoriul comunei  
Turcoaia. Comunitatea urbană cea mai 
apropiată de comuna Carcaliu este oraşul 
Măcin, situat la 10 km distanŃă. 

 

Sub raport climatic - climă continentală, cu veri 
fierbinŃi cu precipitaŃii slabe; ierni geroase cu 
viscole puternice; temperatura medie anuală este de 11,1°C; cantitatea medie de precipitaŃii 
este de  440mm/mp anual. 

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de Primărie, la ultimul recensământ realizat în teritoriul administrativ 
al comunei Carcaliu în 2002 se înregistrau 3.394 de locuitori. 

Principalele etnii  la recensământul populaŃiei  din 18 martie 2002: 

• Români – 326 persoane 

• Lipoveni – 2.780 persoane 

• Ruşi – 266 persoane  

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Localitatea Carcaliu este conectată la DN 22D prin DJ 222 L, în lungime de 5,3 km din care 2,8 
km pe teritoriul administrativ al comunei. În intravilan, pe lungimea de 1,3 km drumul a fost 
recent  reabilitat. În perioada 2010 – 2012 se va reabilita şi restul drumului. 

ReŃeaua stradală are în componenŃă 12,1 km drumuri,  din care 2,1 km asfaltaŃi în stare bună 
şi 10,0 km străzi pietruite.   

Drumul comunal aflat în administrarea Consiliului Local este de 15 km.  

În comuna Carcaliu, există mijloace de transport care tranzitează localitatea, permiŃând 
circulaŃia către comunităŃile învecinate.  

b. Apă şi canal  
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Localitatea Carcaliu nu dispune de un sistem de canalizare şi nici nu este conectată la o staŃie 
de epurare. 

S-a iniŃiat un proiect de alimentare cu apă în baza OG nr.7/2006, în prezent proiectul a fost 
finalizat, localitatea dispunand de ce mai buna si pura apa potabila , in urma analizelor 
efectuate. 

c. ComunicaŃii 

Principalii operatori de telefonie, fixă (RomTelecom) şi mobilă (Vodafone şi Orange), sunt 
prezenŃi în localitate în proporŃie redusă. ReŃeaua de televiziune prin cablu şi accesul la 
internet sunt limitate. 

d. Deşeuri 

Comuna Carcaliu 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 5128.000 lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ    

 

AutorităŃile locale consideră că proiectele care pot duce la dezvoltarea comunităŃii sunt: 
reabilitarea infrastructurii rutiere, alimentarea cu gaze, canalizarea si tratarea apelor uzate, şi 
ecologizarea sistemului de gestiune a deşeurilor.  

Principalele probleme sociale, percepute drept obstacole în calea dezvoltării locale sunt: 
sărăcia, slaba calificare a forŃei de muncă şi migraŃia populaŃiei. 

Localitatea Carcaliu este membru al AsociaŃiei de comune coordonate de către Consiliul 
JudeŃean. 

 

Proiectele prioritare ale Comunei Carcaliu (Sursa: Primăria Carcaliu) 

 
Proiect 

Termen de 
finalizare 

Stadiul  Valoare proiect 
-mii lei- 

AducŃie şi alimentare gaz natural 2011 în fază de execuŃie Nu s-a estimat 

Asfaltare strazi comunale, 7.8 km 2011 In faza de executie Nu s-a estimat 

Infiintare parc,comuna Carcaliu 2010 In faza de executie 100 

Reabilitare  si modernizare camin 
cultural 

2010 In faza de executie 200 

Constructie piata acoperita ,dotata cu 
toaoe utilitatile 

2010 In faza de executie 300 
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Constructie baza sportiva  2010 In faza de executie 100 

Reabilitare  iluminat public –toate 
strazile din comuna 

2010 Lucrare incepută, 
realizată in proporŃie 
de 40% 

300 

Extindrere retea iluminat public-
cartierul nou 

2010 In faza de executie 300 

 

5. RESURSE NATURALE GENERALE 

Resursele de subsol 

Cea mai mare întindere a comunei Carcaliu este acoperită de aluviunile braŃului Macin şi nu 
conŃine substanŃe minerale solide valorificabile în mod economic. Restul este acoperit de loess, 
cu grosimi de până la 15 m şi resurse imense. 

De sub pătura de depozite loessoide se ivesc mici petice de formaŃiuni devoniene şi de granit. 
Devonianul este constituit din gresii, şisturi şi calcare iar resursele sunt medii. Cel mai 
important corp se află în marginea de sud-vest a localităŃii. 

Granitul, care s-a format în Paleozoicul mediu, este de tip gnaisic, ca şi în zona Măcin şi are 
resurse substanŃiale, putând fi exploatat în bune condiŃii. Se găseşte la aproximativ 1 km nord-
est de localitatea Carcaliu. 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

Nu se cunosc date despre vechi exploatări aflate pe teritoriul acestei comune formate doar 
dintr-o singură localitate. Este posibil sa se fi exploatat sporadic, artizanal, un corp de granite 
aflat la mai puŃin de un km est (est-nord-est) de localitatea Carcaliu. 

 

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

I. IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI REALIZARE 
SISTEM DE CANALIZARE 

Întrucât se manifestă tendinŃe de emigrare a tinerilor, comuna trebuie să furnizeze servicii 
publice de bază pentru a-şi păstra locuitorii şi atrage noi locuitori. Premisa de la care placăm 
este că dezvoltarea sa durabilă curentă şi ulterioară este direct legată de existenŃa 
infrastructurii de bază. Pe lângă aceste argumente, infrastructura de bază (reŃele de apă, 
canalizare, drumuri) se înscrie în priorităŃile Uniunii Europene privind noile state membre, 
cerinŃe reflectate şi în programele şi strategia de dezvoltare a României. 

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 (credit bancar). 
 

II. DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL 

Pe baza potenŃialului agricol existent, propunem crearea unei structuri de sprijinire a activităŃii 
de procesare a produselor agricole, prin stimularea firmelor existente, crearea de 
microîntreprinderi şi atragerea de noi investitori. Astfel, recomandăm ca autorităŃile locale ale 
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comunei să-şi canalizeze eforturile în vederea desfăşurării de campanii de informare a 
unităŃilor din sectorul agricol privind oportunităŃile de dezvoltare oferite prin Programul NaŃional 
de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 „Creşterea competitivităŃii sectorului agricol şi silvic.” 
Rolul de catalizator pe care Primăria trebuie sa şi-l asume se justifică întrucât există informaŃii 
conform cărora agenŃii din domeniul agricol nu cunosc oportunităŃile de dezvoltare existente. 

Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 „Creşterea 
competitivităŃii sectorului agricol şi silvic”, Măsura 121 „Modernizarea exploataŃiilor agricole” şi 
Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere.”   

 

7. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Cu excepŃia reliefului MunŃilor Măcin, comuna Carcaliu nu deŃine elemente cu real potenŃial 
turistic. 

 

 

8. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei CARCALIU, cod 827020 

Primar Mişa PANAIT – P.D.L. 

Telefon 0240/574884, 0240/574802 
0751087625  /  0571087628 


