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COMUNA PECENEAGA 
 

 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 
 

Localitatea Peceneaga este aşezată în sud–vestul 
judeŃului Tulcea, pe braŃul drept al Dunării (braŃul 
Măcin) la o distanŃă de 70 km de oraşul Tulcea si 40 
km de oraşul Măcin. Comuna este delimitată la nord 
de comuna Turcoaia, la est de comuna DorobanŃu, la 
sud de comuna Ostrov şi la vest de braŃul Dunării. 

Pentru prima dată Peceneaga este consemnată în 
registrele turceşti din anul 1573. În anul 1880 este 
construită şcoala generală iar în 1882 a fost construit 
sediul primăriei Peceneaga.  

Sub raport climatic se înregistrează climă 
continentală cu veri călduroase şi ierni geroase cu vânturi puternice. Temperatura medie 
anuală este de 11°C iar cantitatea medie de precipitaŃii este de 440 mm/mp anual.  

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea la ultimul recensământ în 
teritoriul administrativ al comunei Peceneaga erau înregistraŃi 2.051 de locuitori, în majoritate 
de etnie română. 

ForŃa de muncă este calificată în domenii precum agricultură, industrie şi zootehnie. În industria 
uşoară sunt 50 de persoane disponibile să lucreze, ceea ce facilitează amenajarea unor fabrici 
de confecŃii.  

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Legătura rutieră a comunei cu celelate localităŃi este asigurată de DJ 222F. Pe acest 

drum care străbate teritoriul adminstrativ al comunei pe o lungime de 12 km, direcŃia 

sud-nord, în cursul anului 2009 s-au executat lucrări de întreŃinere prin aşternerea 

unui covor continuu de asfalt . 

O legătură rutieră cu localitatea Turcoaia şi carierele din zonă se face prin DC50, care 

străbate teritoriulcomunei pe lungimea de 2,0 km , direcŃia NV-SE. 

Acest drum a fost pietruit în întregime, pe lungimea de 12,0 km în cursul anilor 2005 

şi 2006 cu fondurile de la Programul de Dezvoltare Rurală. ReŃeaua stradală din 
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intravilanul localităŃii Peceneaga însumează 13,8 km, din care 1,2 km asfaltaŃi, 2,0 km 

pietruiŃi şi restul din pământ. 

Pentru restul reŃelei a fost întocmit studiul de fezabiliatate şi se urmăreşte accesarea 

de fonduri pentru execuŃia lucrărilor de reabiliatare şi modernizare. 

b. Apă şi canal 

Comuna nu are un sistem de canalizare şi nici staŃie de epurare. Sunt pregătite studii de 
fezabilitate pentru canalizare, staŃie de epurare şi alimentare cu apă şi există proiecte pregătite 
pentru realizarea acestor sisteme. 

c. ComunicaŃii 

Infrastructura de telecomunicaŃii din comuna Peceneaga este bine dezvoltată, majoritatea 
populaŃiei având acces la telefonie mobilă 85% şi 90% acces la televiziune prin cablu. Cu toate 
acestea, doar 12 calculatoare din comună sunt conectate la internet. 

d. Deşeuri 

Comuna Peceneaga 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 2528 mii lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Dezvoltarea comunei Peceneaga din punct de vedere economic se bazează pe următoarele 
sectoare: agricultura şi industria uşoară (textilă). Datorită apropierii de Dunăre există locuri 
prielnice pentru dezvoltarea agroturismului, a pescuitului sportiv şi a activităŃilor de agrement. 

Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenŃialii investitori sunt: facilităŃi din partea 
Primăriei precum concesionări de terenuri şi scutiri de taxe şi apropierea de oraşul Măcin. 

Se înregistrează o îmbunătăŃire a mediului de dezvoltare a afacerilor în ultimii trei ani şi o 
creştere medie a dinamicii economice a comunităŃii. 

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ   

Proiectele considerate prioritare de către autorităŃile locale pentru dezvoltarea comunităŃii sunt: 
infrastructura rutieră, infrastructura de mediu, instruirea resursei umane, dezvoltarea de 
strategii integrate de turism şi dezvoltarea parteneriatelor public-privat. 
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Proiecte prioritare ale Comunei Peceneaga (Sursa: Primăria Peceneaga) 

NR 
CRT 

TITLU 
PROIECT 

FINANTARE 
(surse) 

VALOARE 
(mii lei) 

STADIU  
PROIECT 

TERMEN  
FINALIZARE 
PROIECT 

OBSERVAȚII 

I. LUCRĂRI ÎN 
CONTINUARE 

     

       
II. LUCRARI NOI      
1 Împădurire teren 

degradabil 
Fonduri 
Guvern + UE 

3.726,388 Documentație 
depusă 

  

2 Reabilitare 
sistem de 
alimentare cu 
apă 

Măsura 3.2.2. 3.735,43 Documentație 
depusă 

  

3 Rețea 
canalizare 

Măsura 3.2.2. 6.869,178 Documentație 
depusă 

  

       

 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

SuprafaŃa comunei cuprinde zona joasă de luncă a Dunării şi zona aluvială din jurul lacului 
Peceneaga, zonă de racord dintre zona joasă şi cele două unităŃi înalte ( bazinul Babadagului 
şi Podişul Casimcei) într-o zonă intermediară. Aşezarea conŃine o singură localitate. 

Resurse de sol 

Aproape jumătate din suprafaŃa comunei, reprezentând porŃiunea nordică şi două fâşii înguste 
(una la limita vestică, situată paralel cu braŃul Dunărea Veche, şi alta în porŃiunea sud-vestică) 
sunt acoperite de aluviunile nisipoase-mâloase depuse de Dunăre.  

În aceste zone nu există resurse de substanŃe minerale solide care pot fi valorificate rentabil. 

În restul suprafeŃei comunei se găsesc şisturi verzi şi depozite loessoide, ambele valorificabile. 
Şisturile verzi apar la suprafaŃă, de sub depozitele loessoide acoperitoare, sub forma a două 
mari corpuri. Unul porneşte din interiorul satului Peceneaga şi se extinde spre sud-est, având 3 
km lungime şi 1,6 km lăŃime. Celălalt se găseşte pe aceeaşi direcŃie cu primul, la aproximativ 1 
km spre est şi se extinde în comuna Cerna. Un altul, mult mai mic, este situat în marginea 
vestică a localităŃii. 

Şisturile verzi prezente sunt constituite îndeosebi din gresii arcoziene şi microconglomerate. 
Ele prezintă densitatea aparentă de 2,738 g/cm3. Caracteristicile fizico-mecanice determinate 
pe piatra spartă sunt următoarele: rezistenŃa la sfărâmare prin compresiune în stare uscată = 
78,35%; rezistenŃa la sfărâmare prin compresiune după 25 de cicluri îngheŃ-dezgheŃ = 57,62%.  

Materialul extras s-a utilizat drept piatră spartă pentru construcŃia şi întreŃinerea drumurilor şi 
piatră naturală pentru construcŃii. Resursele zonei sunt imense iar rezervele carierei din Dealul 
lui Glim (unde activitatea a încetat) determinate prin cercetare geologică, sunt mari. 

Resursele de loess sunt importante şi usor de exploatat în carieră. 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

Datorită alcătuirii geologice a zonei, în comună s-au exploatat şisturi verzi, de obicei ocazional 
şi sporadic şi în mici deschideri în apropierea malului Dunării. Singura carieră importantă 
cunoscută în zonă este amplasată în Dealul lui Glim.  
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Aici, în trei fronturi de lucru, s-au exploatat şisturi verzi constituite din gresii arcoziene şi 
microconglomerate. Materialul extras s-a utilizat drept piatră spartă pentru construcŃia 
(executarea fundaŃiei) şi întreŃinerea drumurilor ş drept piatră naturală pentru construcŃii.  

 

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

 

I. REALIZAREA ŞI EXTINDEREA REłELELOR DE APĂ ŞI CANALIZARE  

Primăria a identificat importanŃa strategică a realizării unor sisteme de alimentare cu apă şi 
canalizare funcŃionale şi are planificate proiecte în acest sens. Considerăm că este prioritar să 
se deruleze un proiect de realizare/extindere a reŃelelor de alimentare cu apă şi canalizare, 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 servicilor 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  

Comuna dispune de un potenŃial agricol semnificativ dar insuficient valorificat. 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, 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 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.” 
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8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Comuna Peceneaga poate exploata potenŃialul turistic al aşezării pe malul Dunării. Primăria a 
iniŃiat demersuri în acest sens prin amenajarea de campinguri în această zonă.  

  

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei PECENEAGA, cod 827185 

Primar MariŃa GURGU – P.N.G.-C.D. 

Telefon 0240/572 768 

 

 


