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COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU  
 

 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 
 

Comuna Mihail Kogălniceanu este situată în partea central-
nordică a judeŃului Tulcea, fiind delimitată de următoarele 
teritorii comunale: comuna FrecaŃei la nord, comuna Sarichioi 
la est, oraşul Babadag la sud-est şi comunele Mihai Bravu şi 
Nalbant la vest. 

Comuna este situată la o distanŃă de 20 km de Municipiul 
Tulcea. 

Sub raport climatic, clima este continentală: veri călduroase, 
ierni geroase cu vânturi puternice; temperatura medie anuală 
este de 11°C. Cantitatea medie de precipitaŃii este 
444,5mm/mp anual. 

Satele componente ale comunei sunt: Rândunica, Lăstuni 
şi reşedinŃa M. Kogălniceanu 

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea, la ultimul recensământ 
realizat în teritoriul administrativ al comunei Mihail Kogălniceanu se înregistrau 3261 locuitori.  

PopulaŃia activă înregistrată era reprezentată de 1700 de locuitori. 

Principalele etnii  la recensământul populaŃiei din 18 martie 2002: 

• Români – 3022 persoane 

• Aromâni – 225 persoane 

• Rromi – 5 persoane 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Comuna Mihail Kogălniceanu se află la 20 de km de Tulcea, comuna fiind  străbătută de DN 22 
Tulcea-ConstanŃa pe direcŃia nod-sud. ReŃeaua de drumuri mai cuprinde: 

- DC 6 din pământ cu lungimea de 7,0 km pe teritoriul comunei care face legătura cu 
satul Agighiol 

- DC 10 : DN 22-Rândunica, cu 1,5km asfalt şi 1,5 km pietruit 

- DC 11: DN 22 (Mihai Kogălniceanu) – Lăstuni  cu 2,0 km, pietruit şi 2,0 km asfalt 

Pentru DC 10 şi DC 11 s-au întocmit proiectele pentru execuŃia lucrărilor de modernizare, 
lucrări care vor începe în 2009. 

ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃilor comunei însumează 128,8 km, pietruiŃi din care: 
50,8 km în Mihail Kogălniceanu; 39,6 km în Lăstuni şi 38,4 km în Rândunica. 
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Pentru reabilitarea reŃelei stradale s-a întocmit proiectul tehnic şi urmează să se acceseze 
fonduri pentru execuŃia lucrărilor. 

c. Apă şi canal 

Comuna Mihail Kogălniceanu nu dispune de canalizare şi nici de staŃie de epurare. Deşi încă 
nu există un studiu de fezabilitate pentru astfel de proiecte, valoarea investiŃiei necesare pentru 
racordarea la staŃia de epurare este estimată la 10 milioane lei. De asemenea, necesarul 
pentru reŃeaua de canalizare este apreciat la 35,5 km. 

• ReŃeaua curentă de alimentare cu apă cuprinde 23,5 km, dintre care 16 km sunt reabilitaŃi.  

d. ComunicaŃii 

Comuna are acces la toate tipurile de comunicaŃii: telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, 
internet, gradul de penetrare fiind destul de ridicat comparativ cu alte localităŃi: 70% telefonie 
mobilă, 70% televiziune prin cablu şi 40% acces la internet. 

b. Deşeuri 

Comuna Mihail Kogălniceanu 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 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 6631 mii lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Activitatea economică de bază a comunei este agricultura. SuprafeŃele de teren arabil 
constituie 88,5% din suprafaŃa totală a comunei (iar 4% din teren este ocupat de păşuni/fâneŃe, 
0,5% de vii, 0,1% de păduri). ComerŃul este un alt domeniu care înregistrează o creştere rapidă 
în economia locală, în timp ce serviciile nu sunt încă bine reprezentate. 

Mediul de afaceri a rămas neschimbat în ultimi 3 ani iar baza economică este stabilă. Sectorul 
privat este reprezentat de 73 IMM-uri înregistrate şi active. Primăria doreşte intensificarea 
relaŃiilor cu mediul privat şi de aceea a desemnat 3 persoane dintre cele 6 angajate în 
departamentul economic să acorde asistenŃă IMM-urilor. 

Principalele surse de contribuŃie către bugetul local sunt bugetul de stat, în proporŃie de 47,2%, 
respectiv taxele şi impozitele locale, cu o pondere de 52,8%. Cei mai atractivi factori pentru 
potenŃialii investitori sunt  proximitatea Municipiului Tulcea, rata scăzută a şomajului, existenŃa 
aeroportului, creşterea treptată a puterii de cumpărare.  

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ   

Comuna Mihail Kogălniceanu dispune de un plan integrat de dezvoltare locală, unde sunt 
punctate priorităŃile de dezvoltare pe termen scurt. Proiectele considerate prioritare pentru 
comună sunt axate pe reabilitarea infrastructurii rutiere şi pe dezvoltarea infrastructurii de 
mediu. 
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Proiectele prioritare ale comunei Mihail Kogălniceanu (Sursa: Primăria M. Kogălniceanu) 

Nr. 
Crt. 

Titlu proiect Finantare Valoare 
mii lei 

Stadiu 
proiect 

Termen 
Finalizare 
proiect 

Observatii 

I Lucrari in continuare      
1. Construire biserica 

ortodoxa 
Loc. M.K 

Buget local 1.128 In executie Octomb. 
2010 

 

2. Consolidare, 
extindere si 
modernizare  sediu 
primarie M.K 

Buget local 1.009 In executie August 2010  

II Lucrari noi      
1. Alimentare cu apa sat 

Lastuni, comuna 
Mihail Kogalniceanu. 

H.G 
577/1997 

2.750 In executie Noiembrie 
2009 

 

2.  Construire Baza 
Sportiva –Teren de 
fotbal in localitatea 
M.K 

O.G. 7/2006 625 In  
Faza de 
Cerere de 
oferte 

Decembrie 
2010 

 

3. Infiintare sisten de 
canalizare cu statie de 
epurare si 
imbunatatire calitate 
strazi de pamant prin 
asfaltare localitatea 
M.K. 

PNDR-
Masura 322 

9.685 In faza 
evaluare  
oferte 
 

Decembrie 
2011 

 

 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Resursele de subsol 

La nord şi est de localitatea Mihail Kogălniceanu, la circa 5 km est de şoseaua Babadag - 
Tulcea, în colinele cuprinse între dealul Uzum Bair şi dealul Taş Bair, apar calcare triasice 
medii şi superioare. Calcarele triasice medii (anisiene şi ladiniene), care eflorează în partea 
sudică a culmii Uzum Bair şi în culmile Caralgic Bair, Ceatal Bair şi Taş Bair, reprezintă rezerve 
potenŃiale de roci utile.  

Calcarele dolomitice din această zonă pot fi întrebuinŃate ca piatră naturală pentru îngrijirea 
drumurilor, piatra pentru construcŃii, precum şi la fabricarea varului, sticlei şi ceramicii fine. 

Triasicul superior este reprezentat prin calcare cu accidente silicioase şi marnocalcare de 
vârstă Carniana. În nordul şi sudul comunei (un corp foarte mare la sud de satul Rândunica) 
există resurse în cantităŃi semnificative, care pot fi exploatate în condiŃii favorabile. 

Rezervele de gresii sunt prezente în trei corpuri apreciabile ca mărime. Două  dintre acestea 
(cele mai mari) se găsesc la câteva sute de metri spre sud (cel mai mare), într-un deal bine 
reliefat, respectiv la 2 km nord-nord-vest de localitatea Lăstuni. Un al treilea apare la câteva 
sute de metri de satul Rândunica, în partea de sud.  

Accesul este înlesnit de şoseaua şi calea ferată Babadag-Tulcea. StaŃia C.F.R. cea mai 
apropiată, M. Kogălniceanu, se află la 6 km. Resursele estimate sunt foarte mari şi pot fi 
exploatate eficient. 

 

 



 4 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

TradiŃional, în zona localităŃii Mihail Kogălniceanu s-au extras în decursul timpului gresie şi 
calcar dolomitic. În cariera Denis Tepe (în partea de SV, la 3,5 km nord-vest de gara Zebil şi la 
15 km de şoseaua Babadag – Tulcea), s-a exploatat o gresie cuartitică, cu granulaŃie de la fină 
până la conglomeratică, de culoare alb-gălbuie, conŃinând granule de cuarŃ şi feldspat, care se 
ciopleşte cu mare greutate. În trecut, gresia cu granulaŃie mare s-a întrebuinŃat la 
confecŃionarea pietrelor de moara. Celelalte varietăŃi s-au folosit la fabrica de ciment Comarnic, 
pentru cărămizi şi şamotă, precum şi în construcŃii, ca piatră fasonată şi spartă pentru drumuri. 

În celelalte locaŃii (cariera Uzum-Bair – 3km nord de Mihail Kogălniceanu, cariera Tausan Tepe 
– 3km est şi  cariera Takim-Bair, aflată la 2 km de satul Mihail Kogălniceanu şi la 6 km de staŃia 
CFR cu acelaşi nume), s-a exploatat cu caracter local un calcar dolomitic, cenuşiu-roşcat, cu 
structura fin-cristalină, marmoreană, valorificat ca piatră brută pentru construcŃii şi pietriş pentru 
întreŃinerea drumului. 

La distanŃă de un km nord-est de satul Rândunica, şi la 5 km de şosea, în malul stâng al 
pârâului TeliŃa, s-a extras un calcar cenuşiu cu nuanŃe roşietice, puternic fisurat şi cu o grosime 
de strat situată între 15 şi 35m, folosit ca piatra spartă pentru întreŃinerea drumurilor şi 
fabricarea varului. 

 

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

I. EXTINDEREA REłELELOR DE APĂ ŞI REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE  

Considerăm că este prioritar să se deruleze un proiect de extinderea a reŃelelor de alimentare 
cu apă şi de realizare a canalizării, cu execuŃie în perioada 2008-2013. łinând cont că se 
manifestă tendinŃe de emigrare a populaŃiei, comuna trebuie să furnizeze servicii publice de 
bază pentru a-şi păstra locuitorii şi atrage noi locuitori. Plecăm de la premisa că dezvoltarea sa 
durabilă curentă şi ulterioară (şi păstrarea locuitorilor şi atragerea de noi locuitori) este direct 
legată de existenŃa infrastructurii. 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. STIMULAREA SECTORULUI AGRICOL ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ 

Comuna dispune de un potenŃial agricol semnificativ dar insuficient exploatat (datele statistice 
prezentate pentru comuna M. Kogălniceanu susŃin această afirmaŃie). Programul NaŃional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) încurajează dezvoltarea sectorului agricol şi silvic prin sprijinirea 
creşterii competitivităŃii entităŃilor (IMM-uri, asociaŃii de producători) care activează în domeniu. 
Axa 1 a PNDR „Creşterea competitivităŃii sectorului agricol şi silvic” prin Măsura 121 
„Modernizarea exploataŃiilor agricole” şi Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor 
agricole şi forestiere” sprijină iniŃiativele în domeniu.  

Pe baza acestor observaŃii şi a problemelor identificate (rolul redus pe care Primăria îl deŃine în 
prezent în ceea ce priveşte sprijinirea sectorului privat) recomandăm ca Primăria să desfăşoare 
pe perioada 2008-2013 sesiuni de informare a unităŃilor agricole privind oportunităŃile de 
dezvoltare existente. Primăria trebuie să joace un rol de catalizator/iniŃiator în acest proces 
întrucât există informaŃii conform cărora producătorii sunt derutaŃi, neinformaŃi privind şansele 
existente. O altă măsură propusă este încurajarea asocierii producătorilor mici, pe baza 
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intereselor comune şi posibilităŃilor individuale limitate, în vederea creşterii expertizei şi puterii 
acestora.  

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.” 

 

8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Cu excepŃia resurselor naturale - Pădurea Mândra şi Dealul Beştepe – comuna nu dispune de 
alte obiective turistice.  

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei M. KOGĂLNICEANU, cod 827145 

Primar Alexe ANASTASE – P.N.L. 

Telefon 0240/563 001 

 

 

 

 

 


