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COMUNA LUNCAVIłA 

 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 
 

Comuna LuncaviŃa este amplasată la 52 km de Tulcea, 
pe DN 22. Teritoriul administrativ al comunei LuncaviŃa se 
învecinează: la nord cu teritoriul administrativ al comunei 
Grindu şi fluviul Dunărea, la est cu teritoriul oraşului 
Isaccea – la o distanŃă de 13 km -,  la sud cu teritoriul 
administrativ al comunei Greci şi teritoriul administrativ al 
comunei Hamcearca iar la vest cu teritoriul comunei Jijila. 
Comuna LuncaviŃa are 2 sate în componenŃă: Rachelu 
şi LuncaviŃa, reşedinŃa de comună. 

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de Primărie, la ultimul 
recensământ realizat în teritoriul administrativ al comunei LuncaviŃa se înregistrau 4.780  locuitori, în majoritate 
de etnie română. 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Legătura rutieră directă cu localităŃile învecinate este asigurată de drumul naŃional DN 22 Brăila – Măcin-
LuncaviŃa – Isaccea-Tulcea. Tot prin DN 22 şi în continuare prin DN 22E se realizează legătura cu municipiul 
GalaŃi.  

Drumul judeŃean 222A străbate comuna pe direcŃia S-N şi lungimea de 15,0 km. Pentru acest drum în anul 2009 
au început lucrările de reabilitare.  

ReŃeaua stradală din intravilanul comunei însumează 22,0 km din care: 15,0 km în LuncaviŃa şi 7,0 km în 
Rachelu.  

Primăria a început lucrările de pietruire a străzilor cu piatră de la cariera Valea Fagilor.  

c. Apă şi canal 

Comuna LuncaviŃa dispune de un sistem de canalizare, dar acesta acoperă nevoile doar a 1700 locuitori.  

Totodată, comuna LuncaviŃa se numără printre localităŃile din judeŃul Tulcea care este racordată la o staŃie de 
epurare. Capacitatea acestei staŃii, 500 m³, acoperă integral nevoile comunei. 

d. ComunicaŃii 

Infrastructura de telecomunicaŃii este asigurată pe toate căile în comună: telefonie fixă, mobilă, televiziune prin 
cablu, internet. Majoritatea populaŃiei beneficiază de telefonie mobilă, televiziune prin cablu şi acces la internet. 

b. Deşeuri 

Comuna Jijila este membră în „AsociaŃia de Dezvoltare Interjudețeană a Infrastructurii de Deşeuri menajere” 
Tulcea, organism ce are ca obiectiv general monitorizarea, supervizarea şi implementarea „Sistemului de 
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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 5349 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

AutorităŃile locale consideră că dezvoltarea comunei LuncaviŃa din punct de vedere economic se va construi în 
viitor pe sectoarele: agricultură (cultura vegetală, zootehnia) şi confecŃii. In opoziŃie, se înregistrează un declin al 
activităŃilor de piscicultură şi turism.  

Deşi ramura locală de piscicultură este în declin în prezent, resursele piscicole ale comunei sunt semnificative (o 
suprafaŃă de 700 ha apă) şi se apreciază pe viitor renaturarea zonei cu încă 2000 ha pe viitor. 

Sectorul privat dispune de 54 IMM-uri înregistrate şi active. Cei mai atractivi factori din comunitate pentru 
potenŃialii investitori sunt resursele naturale de sol favorabile şi resursele eoliene.  

Mediul de afaceri s-a îmbunătăŃit în ultimii trei ani iar baza economică a înregistrat o creştere lentă. 

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ   

Proiectele prioritare, în curs de implementare ale Primăriei comunei LuncaviŃa sunt:  

• Reabilitare sistem canalizare şi epurare: 2 milioane euro, se finalizează în 2019; în prezent se află în 
faza de execuŃie; 

• Alimentare cu apă: 1 milion euro, finalizare în 2010; 

• Modernizare infrastructură: 5,4 milioane euro, finalizare în 2012; 

Comuna LuncaviŃa are un proiect de regenerare rurală şi o Strategie de Dezvoltare Locală care punctează 
priorităŃile de dezvoltare ale comunei. 

Comuna LuncaviŃa face parte din AsociaŃia localităŃilor alcătuită din comunele Văcăreni, Isaccea, NiculiŃel şi 
Valea Teilor, în parteneriat cu care pregăteşte un proiect pentru un sistem de gestionare selectivă a deşeurilor. 

In viziunea autorităŃilor locale priorităŃile pentru dezvoltarea durabilă a comunităŃii sunt: 

- creşterea nivelului de cultură al cetăŃenilor; 

- alimentare cu apă în localitatea Rachelu; 

- aducŃiune gaz metan în toată comuna; 

- dezvoltarea turismului şi agroturismului; 

- reabilitarea căminului cultural; 

- reabilitarea sistemului de canalizare. 
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Centralizator de proiecte furnizat de Primăria Comunei LuncaviŃa 

Nr. 
Crt. 

Titlu proiect Finanțare (surse) Valoare 
(mii lei) 

Stadiu 
proiect 

Termen 
finalizare  

Observații 

I. Lucrări în continuare      

1. Sistem de canalizare și 
Statie de Epurare in loc. 
Luncavița 

GUVERNUL 
ROMÂNIEI 
(OG7/2006) 

4000  Aproape 
de 
finalizare 

Decembri
e 2009 

Se așteaptă 
alocarea 
ultimelor sume 
de la capitolul 
diverse si 
neprevazute 

2. Impădurirea terenurilor 
degradate Valea Putu 
Popii loc. Luncavita 

Administratia 
Fondului pentru 
Mediu 

700 Anul II de 
executie 

2012 Programul merge 
conform 
graficului 

3. Sistem de alimentare cu 
apă în loc. Luncavita 

GUVERNUL 
ROMANIEI 
(HG.577/1997) 

1400 Execuție 2010 Se așteaptă 
alocarea urgenta 
a sumelor 
necesare 

4. Reparatie Capitală Școala 
cu cls. I-IV Rachelu, loc. 
Rachelu 

Bugetul COMUNEI 
LuncaviȚa 

460 Execuție 2009  

II. Lucrări noi      

1. Sala de Sport 
multifunctionala si cu 150 
de locuri in loc. Luncavita 

Guvernul Romaniei 

(Compaia 
Nationala de 
Investitii) 

2000 Aprobat 
spre 
finantare 

2010  

2. Modernizare Teren Sport 
in loc. Luncavita 

GUVERNUL 
ROMANIEI 
(OG.7/2006) 

1000 Aprobat 
spre 
finantare 

2010  

3. Construire Baza Sportiva 
Multifunctionala in loc. 
Rachelu 

F.E.A.D.R.-
P.N.D.R. 

700 Depus pe 
măsura 
3.2.2. 

2012  

4. Asfaltare drumuri 
comunale in Comuna 
Luncavita 

F.E.A.D.R.-
P.N.D.R. 

5000 Depus pe 
măsura 
3.2.2. 

2012  

5. Construire After-School in 
loc. Luncavita 

F.E.A.D.R.-
P.N.D.R. 

400 Depus pe 
măsura 
3.2.2. 

2012  

6. Dotări Camin-Cultural in F.E.A.D.R.- 600 Depus pe 2012  
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loc. Luncavita P.N.D.R. măsura 
3.2.2. 

7. Sistem de Calanizare si 
Statie de Epurare in loc. 
Rachelu 

F.E.A.D.R.-
P.N.D.R. 

1000 Depus pe 
măsura 
3.2.2. 

2012  

8. Modernizare sistem 
alimentare cu apă in loc. 
Rachelu 

F.E.A.D.R.-
P.N.D.R. 

300 Depus pe 
măsura 
3.2.2. 

2012  

9. Sistem de gestionare 
selectiva a deșeurilor în 
Comuna Luncavita 

F.E.A.D.R.-
P.N.D.R. 

800 Depus pe 
măsura 
3.2.2. 

2012  

 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Relieful comunei LuncaviŃa terizat de asocierea a trei subunităŃi morfostructurale bine diferenŃiate : Lunca Dunării, 
MunŃii Măcinului şi Podişul NiculiŃelului. Regionarea morfologică modifică relieful comunei, astfel că acesta se 
prezintă, în general, uşor vălurit, coborând în trepte de la peste 360 m, în sud, până aproape de nivelul mării, în 
nord. Culmile înalte de la sud de zona studiată (Depresiunea LuncaviŃa ) sunt reprezentate prin Dealul Mare, la 
sud-vest de Văcăreni, vârful Văcăreni- la sud de localitate, culmea Ciclăieşti la sud-vest de LuncaviŃa, dealul 
Pietriş, dealul Fetei (la sud-est şi, respectiv, est de LuncaviŃa), si, de asemenea, dealurile de la sud şi sud-est de 
Rachelu. Toate aceste înălŃimi sunt separate prin văi torenŃiale care au săpat trasee adânci în scoarŃă şi care au 
direcŃia de curgere de la sud la nord, descărcându-se în Lunca Dunării. LocalităŃile comunei LuncaviŃa se 
dezvoltă la piciorul dealurilor enumerate, pe malul sudic al luncii Dunării, în zona de contact cu acele culmi care 
alcătuiesc versantul nordic al MunŃilor Măcinului. 

Lângă localitatea LuncaviŃa s-a extras şi cuarŃit, în decursul timpului, din cariera Movila Mare, situate în culmea 
Pietrosul Teilor, aflată la 3 km de sat. S-a folosit pentru necesităŃi locale şi la întreŃinerea drumurilor.  

Resursa carnian este constituită din calcare cu accidente silicioase şi marnocalcare. Resursele cumulate ale 
corpurilor sunt mici spre medii iar posibilităŃile de exploatare trebuiesc analizate de la caz la caz, în general fiind 
favorabile. 

Depozitele loessoide, formate înaintea aluviunilor Dunării, în Pleistocenul mediu şi superior, are grosimi de până 
la 15 m şi ocupă suprafeŃe foarte mari. Resursele existente şi posibil de valorificat sunt imense iar condiŃiile de 
transport sunt favorabile. 

Rocile magmatice sunt reprezentate prin diabaze şi îndeosebi prin granite. Granitele sunt cele mai vechi, formate 
în Paleozoicul mediu. Unele sunt gnaisice, ca şi cele din Culmea Pricopan (Măcin) şi apar la 1-3,5 km sud-vest şi 
4 km sud de LuncaviŃa. Resursele sunt foarte mari şi condiŃiile de exploatare favorabile. 

Celălalt tip de granite, masive, se găsesc la mai puŃin de 1 km sud de satul Tichileşti (un corp foarte mare) şi la 
aproape 1 km sud-est de localitatea LuncaviŃa (mai multe cu dimensiuni mici şi medii). Acest granit are culoare 
roşcată, este dur, cu granulaŃie mare şi uniformă. Se poate valorifica îndeosebi ca pietriş pentru stratul de uzură 
al şoselelor şi mai rar ca piatră pentru construcŃia fundaŃiilor, lucrărilor inginereşti sau sub forma de criblura şi 
savură. Resursele sunt foarte mari şi condiŃiile de exploatare bune. 

Dintre cele trei sate ale comunei (Jurilovca, Salcioara şi Visina) numai în primul se regăsesc urme ale exploatării 
rocilor (nisip şi calcar). Nisipul s-a extras ocazional, pentru necesităŃi locale, în zona peninsulei Dolojman şi în 
lacul GoloviŃa. 
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Calcarul (de culoare alb-gălbuie, compact, alternând cu calcare marnoase şi conŃinând accidente silicioase) s-a 
folosit pentru necesităŃi locale, îndeosebi construcŃia locuinŃelor şi împrejurimilor. S-au putut extrage şi blocuri mai 
mari, care se prelucrau uşor. 

Perimetre cu contracte de cercetare sau exploatare în comuna LuncaviŃa sunt: 

1. LuncaviŃa  - EUROTEHNIC TOTAL PROIECT , permis pentru granit 

2. LuncaviŃa-Mimnia - CARBETA S.R.L. TULCEA, permis exploatare diabaz (02.08.2004) 

3. LuncaviŃa-Mimnia - CARBETA S.R.L. TULCEA, permis exploatare diabaz (29.07.2003) 

 

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

I. REABILITAREA ŞI CREAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 

La nivelul comunei LuncaviŃa, asemănător cu majoritatea localităŃilor de tip rural din judeŃul Tulcea, se constată o 
stare generală precară a infrastructurii de bază (reŃele învechite de apă şi canal, staŃie de epurare, drum 
municipal, căi de acces spre alte zone din judeŃ) şi o neadaptare a acesteia la nevoile actuale ale comunităŃii.  

In contextul favorabil al proximităŃii municipiului Tulcea, autorităŃile locale din comuna LuncaviŃa vor fi nevoite să 
realizeze investiŃii în reabilitarea infrastructurii pentru a putea facilita circulaŃia persoanelor, a mărfurilor şi a 
serviciilor, aspecte care vor avea ca finalitate îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii locuitorilor. 

De asemenea, pentru respectarea standardelor impuse de Uniunea Europeană şi a acquis-ului în sectorul apă, 
principalul obiectiv îl constitue extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată, astfel încât să se 
asigure servicii adecvate de furnizare a apei şi de canalizare. In acest sens, aceasta acŃiune va trebui să 
reprezinte o prioritate şi pentru comuna LuncaviŃa. 

In continuare propunem o serie de proiecte fezabile (acestea se justifică prin prisma motivaŃiei de mai sus). 

a. Sistem integrat de canalizare şi staŃie de epurare 

b. Sistem de alimentare cu apă 

c. Reabilitare infrastructură comunală 

Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală( PNDR), Măsura 3.2.2. „Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de baza pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale” pentru acŃiuni de: 

- extindere şi îmbunătăŃir  reŃea de drumuri de interes local şi extinderea şi îmbunătăŃire 
reŃea publică de apă – alimentare; 

- extindere şi îmbunătăŃire reŃea publică de apă uzată( staŃie de epurare; 

- extindere reŃea publică de joasă tensiune şi/sau a reŃelei  publice de iluminat. 

II. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM SI PROMOVAREA TURISMULUI 

Prin crearea şi reabilitarea infrastructurii de turism se va realiza una dintre pârghiile care va susŃine dezvoltarea 
durabilă a comunei LuncaviŃa. 

Surse de finanŃare: Programul OperaŃional Regional (POR), Axa prioritară 2: „ÎmbunătăŃirea infrastructurii de 
transport regionale şi locale” şi Axa Prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului.” 
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8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Cele mai vechi urme materiale (unelte şi aşchii de silex) descoperite pe teritoriul comunei LuncaviŃa - satul 
LuncaviŃa, punctul La Ceair şi pe terasa dintre Valea Moacii şi Valea lui Purice - aparŃin Paleoliticului (35 000-10 
000 i.Hr.) şi Mezoliticului (10 000-5500 î.Hr.). 

Comuna LuncaviŃa este situată la distanŃe accesibile de o serie de obiective de interes turistic, în ideea statuării 
unor trasee pentru turism cultural şi religios. Dintre aceste obiective: mănăstirea Saon, mănăstirea Celic-Dere, 
mănăstirea Cocoş, bazilica NiculiŃel, cetatea Noviodunum (Isaccea), cetatea Dinogetia (Garvan). 

Pe teritoriul comunei LuncaviŃa se află suprafeŃe declarate monumente ale naturii, printre care Parcul Natural 
MunŃii Măcinului, care ocupă teritoriul pădurii din sudul comunei. O importanŃă deosebită o deŃine RezervaŃia 
Valea Fagilor (154 ha). Pe pârâul Valea Fagilor, într-o vale îngustă, adăpostită de curenŃi, cu expoziŃie N-NE, cu 
pante cuprinse între 5º - 15º, s-a păstrat un făget (specia Fagus Orientalis) care, în condiŃiile de climat cald şi 
secetos al Dobrogei de Nord, constituie o excepŃie şi o curiozitate ştiinŃifică. In apropiere este situat motelul 
,,Valea Fagilor” care se află în renovare, dar care va putea oferi spaŃii de cazare. Zona forestieră cuprinde 
numeroase tipuri de tei, formând o importantă zonă meliferă a Ńării. 

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei LUNCAVIłA, cod 827120 

Primar Ştefan ILIE – P.D.L. 

Telefon 0240/541201 

 


