COMUNA NUFĂRU

DESCRIEREA LOCALITĂłII

Comuna Nufăru este situată în partea de
nord-est a judeŃului Tulcea. Comuna se
învecinează la nord-est cu teritoriul
comunei Mahmudia; la vest cu teritoriul
municipiuluiTulcea; la sud cu teritoriul
comunei Valea Nucarilor şi la nord cu teritoriul comunei Maliuc.
Sub raport climatic, în comună se înregistrează o climă temperat-continentală cu veri fierbinŃi şi
precipitaŃii slabe şi ierni nu foarte reci dar cu viscole puternice. Temperatura medie anuală este
de 11°C iar cantitatea medie de precipitaŃii este de 400 mm/mp anual.
Din punct de vedere administrativ, localitatea Nufăru este reşedinŃă de comună. Comuna
este constituită din satele: Nufăru, Malcoci, Victoria şi Ilganii De Jos.
1. POPULAłIA
Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea, la ultimul recensământ
realizat în 18 martie 2002, în teritoriul administrativ al comunei Nufăru se înregistrau 2.427
locuitori, marea majoritate fiind de etnie română.
2. INFRASTRUCTURA
a. Drumuri
DistanŃa Tulcea-Nufăru este de 11 km. Comuna Nufăru este conectată prin DJ 222C de
municipiul Tulcea, care străbate teritoriul comunei de la V la E pe o lungime de 13,2 km. În
vara anului 2009, au început lucrările de reabilitare la acest drum.
Comuna Nufăru fiind străbătută de braŃul Sf. Gheorghe al Dunării , legătura cu localităŃile din
deltă se face şi pe apă.
Între Nufăru şi Ilganii de Jos traversarea Dunării se face cu bacul.
În Nufăru îsi are originea drumul DC2 Nufăru – Ilganii de Jos – Partizani – Gorgova - Sulina
care este pietruit pe o lungime de 10,6 km.
ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃilor comunei, însumează 20,432 km, din care 15,09
km în Nufăru; 12,894 km în Malcoci; 4,20 km în Victoria şi 1,248 km în Ilganii de Jos. Din
această reŃea 1,5 km au fost reabilitaŃi în anul 2006 şi 1,8 km in anul 2007. Pentru restul reŃelei,
există un studiu de fezabilitate şi se urmăreşte accesarea de fonduri pentru execuŃia lucrărilor
de reabilitare.
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b. Apă şi canal
Comuna Nufăru nu dispune de canalizare. Există un studiu de fezabilitate pregătit pentru un
proiect viitor, suma necesară fiind de 7.600.000 lei.
Comuna Nufăru nu este conectată la o staŃie de epurare.
c. ComunicaŃii
ComunicaŃiile sunt acoperite pe toate căile, telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu,
internet. Majoritatea populaŃiei, aprox. 90% beneficiază de telefonie mobilă şi de televiziune
prin cablu; 90 de persoane au acces la internet.
d. Deşeuri
Comuna Nufăru 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 10.131,28 mii lei, atât la venituri cât
şi la cheltuieli.
4. ACTIVITĂłI ECONOMICE
Sectorul economic activ în prezent în comuna Nufăru este comerŃul, mediul de dezvoltare a
afacerilor îmbunătăŃindu-se în ultimii trei ani iar baza economică înregistrând o creştere lentă.
Factorii atractivi pentru investitori sunt apropierea de Tulcea şi specificul zonei pentru investiŃii
în turism.
5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ
Proiectele considerate prioritare pentru comună sunt: infrastructura rutieră, servicii publice,
infrastructura de mediu şi instruirea resursei umane.
Proiecte ale comunei Nufăru (Sursa: Primăria Nufăru)
Nr.
crt.

Titlu proiect

I
1.

Lucrari in continuare
Sistem de canalizare si
statie de epurare in
localitatea Malcoci,comuna
Nufaru,judetul Tulcea
Sistem de canalizare si
statie de epurare in
localitatea Nufaru,comuna
Nufaru,judetul Tulcea
Alimentare cu apa in
localitatea
Ilganii de Jos,comuna

2.

3.

Finantare
( surse )

Valoare
(mii lei )

Stadiu
proiect

Ministerul
Mediului

7.310
3.212 Realizat
95,93 %

Ministerul
Mediului

3.526 Realizat
36,29 %

Ministerul
Mediului

572 Realizat
100 %

Termen
finalizare
proiect

Observatii

15.11.09

15.11.09
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II
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Nufaru,judetul Tulcea
Lucrari noi
SF + PT – Camin Cultural
Malcoci
Realizarea sistemului de
canalizare in satul
Victoria,comuna
Nufaru,judetul Tulcea si
extinderea retelei de
alimentare cu apa a
comunei Nufaru,judetul
Tulcea
Consolidarea malurilor
Dunarii pe teritoriul
comunei Nufaru, satele
Nufaru si Ilganii de Jos
Electrificare lotizari locuri
de casa in localitatea Ilganii
de Jos,comuna
Nufaru,judetul Tulcea
Electrificare lotizari locuri
de casa in localitatea
Malcoci comuna
Nufaru,judetul Tulcea
Imbunatatirea retelei de
drumuri de inters local in
comuna Nufaru

Ministerul
Mediului

47.057
10.000 Licitatie
proiectare
5.063 Proiect
Tehnic

Ministerul
Mediului

10.145 Proiect
Tehnic

20.12.09

Guvernul
Romaniei

180 Proiect
Tehnic

20.12.09

Guvernul
Romaniei

390 Proiect
Tehnic

20.12.09

21.279 Proiect
Tehnic

20.12.09

Buget local

MDRL

20.12.09
20.12.09

6. RESURSE NATURALE GENERALE
Resursele de subsol
Treimea nordică a comunei, aflată la nord de braŃul Sf. Gheorghe, se suprapune peste
aluviunile Deltei Dunării şi conŃine substanŃe minerale solide nevalorificabile de tipul
formaŃiunilor mâloase-nisipoase.
Celelalte două treimi din suprafaŃă, aflate la sud de braŃul Sf. Gheorghe, sunt acoperite
aproape în totalitate de o pătură de depozite loessoide, cu grosimi de până la 15 m, străpunsă
pe suprafeŃe restrânse de corpuri cu dimensiuni mici si medii, constituite de obicei din
formaŃiuni geologice devoniene şi triasice.
Devonianul este constituit din gresii, şisturi argiloase, calcare şi silicolite. Apar sub forma unor
mici corpuri, de până la câteva sute de metri lungime, răspândite în jurul localităŃii Victoria,
îndeosebi în partea sa vestică. Face excepŃie ca dimensiuni un corp mai extins, cu lungime de
1,5 km, aflat în sudul localităŃii respective.
FormaŃiunile triasice medii formează corpuri independente mici, cu extindere sub 1 km,
aproape în toate zonele comunei, mai puŃin în jurul satului Victoria. Resursele fiecăruia sunt
mici sau medii dar cumulat, la nivelul întregii comune sunt foarte mari. Corpurile sunt alcătuite
din calcare masive, calcare dolomitice şi calcare detritice.
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Exploatările de substanŃe minerale solide
Din cele 4 localităŃi ale comunei, doar în Malcoci se cunosc activităŃi de exploatare a
substanŃelor minerale solide. Astfel, în vatra satului s-a extras un calcar deschis la culoare,
prezent în alternanŃă cu şisturi calcaroase, care s-a folosit pentru diferite construcŃii locale şi la
fabricarea varului.
În cariera Dervent-Tepe, la 9 km de Tulcea, pe şoseaua spre Mahmudia, s-a exploatat o gresie
alb-roşiatică, cu granulaŃie de la fină la grosieră, compusă din granule de cuarŃ si feldspat. S-a
întrebuinŃat ca piatră spartă pentru întreŃinerea drumurilor şi secundar ca material pentru
realizarea construcŃiilor.
7. DIRECłII DE ACłIUNE RECOMANDATE (Studiu realizat de Grupul de Economie
Aplicată – 2008)
I.

EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ

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; în situaŃia lipsei fondurilor proporii necesare efectuării studiilor, propunem contractarea
unui credit bancar.
Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 322 „Renovarea,

dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea servicilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale”, fonduri proprii şi/sau atrase: contractare credit bancar.
II. 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 trebuie să îl valorifice. Considerăm
că în paralel cu reabilitarea infrastructurii de bază (extinderea reŃelelor de apă şi canalizare)
dezvoltarea turismului este o direcŃie strategică „la îndemâna” 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.”
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8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC
PotenŃialul turistic al comunei Nufăru este reprezentat de plasarea comunei pe braŃul Sf.
Gheorghe.
9. DATE DE CONTACT
Primăria Comunei NUFĂRU, cod 827170
Primar Tincu GAVRILĂ – P.D.L.
Telefon 0240/549062
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