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COMUNA PARDINA                      
 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 

 

Comuna Pardina este amplasată în nord – 
vestul judeŃului Tulcea, în perimetrul Deltei 
Dunării, fiind delimitată la nord de braŃul 
Chilia (frontiera cu Ucraina); la est de 
teritoriul administrativ al comunei Chilia 
Veche; la sud de teritoriul administrativ al 
comunei Maliuc şi al comunei Crişan şi la 
vest de teritoriul administrativ al comunei 
Ceatalchioi şi al oraşului Tulcea. 

Localitatea Pardina se întinde pe o lungime 
de 7 km pe braŃul Chilia şi este poziŃionată la 
o distanŃa de 42 km de municipiul Tulcea. 

Sub raport climatic în comuna Pardina se înregistrează un climat temperat-continental. 
Temperatura medie anuală este de 11,4°C. Umezeala aerului este ridicată, peste 80%, ca 
urmare a suprafeŃelor cu apă şi mlăştinoase şi a bazinului marin din apropiere. 

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea, la ultimul recensământ 
realizat în martie 2002 în teritoriul administrativ al comunei Pardina erau înregistraŃi 712 
locuitori. 

Pe teritoriul comunei Pardina, alături de populaŃia majoritară de naŃionalitate română, 
convieŃuiesc în deplină armonie şi alte naŃionalităŃi, situaŃie des întâlnită în întreaga Deltă, 
această zonă fiind cunoscută pentru diversitatea sa etnică.  

Principalele etnii  la recensământul populaŃiei din 18 martie 2002: 

• Români – 679 persoane 

• Ucraineni – 23 persoane 

• Lipoveni – 9 persoane 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 
Legătura rutieră directă a localităŃii asigurată de drumul comunal DC1: Tulcea – Tudor 
Vladimirescu – Ceatalchioi- Pardina- Chilia Veche. 
Acest drum este pietruit străbate teritoriul administrativ al comunei pe lungimea de 20,0 km, 
direcŃia V-E.  
Comuna urmăreşte accesarea de fonduri pentru reabilitarea drumului şi a lucrărilor de 
întreŃinere la podurile care traversează canalele. 



 2 

ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃii Pardina însumează 7,2 km , din pământ.  

b. Deşeuri 

Comuna Horia 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. FINANłELE LOCALE  

În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 2.474 mii lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

În ultimii ani cultivarea terenurilor arabile din perimetrul comunei Pardina a devenit domeniul de 
activitate principal al locuitorilor. Pe de altă parte, în comună s-a redus sensibil ponderea 
pescuitului ca activitate de bază. 

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ 

Problemele prioritare de mediu în comuna Pardina sunt: 

• inexistenŃa unui sistem de epurare a apelor uzate; 

• inexistenŃa reŃelei de canalizare, apa uzată scurgându-se direct în subsolul blocurilor; 

• este necesară împrejmuirea gropii de gunoi şi realizarea unui incinerator. 

PriorităŃile de intervenŃie pentru reabilitarea infrastructurii de bază în comuna Pardina sunt: 

• Terminarea lucrărilor de alimentare cu apă potabilă; 

• Protejarea zonei de locuit supuse inundaŃiilor. 

 

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 UE 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.  
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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 TURISMULUI  

Specificul zonei Deltei Dunării oferă potenŃial ridicat pentru dezvoltarea industriei ospitaliere. 
Având în vedere potențialul 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”; 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 si 
diversificarea economiei rurale" :  

- Măsura 3.1.3. „Încurajarea activităŃilor turistice”  
- Măsura 3.2.2. "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază 

pentru economia si populaŃia rurală și punerea în valoare a moştenirii rurale."  

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei PARDINA, cod 827180 

Primar Iordan CHISLIłCHI – P.N.G.-C.D. 

Telefon 0372/704582 

 


