COMUNA SARICHIOI
DESCRIEREA LOCALITĂłII
Comuna Sarichioi este situată în zona centrală a
judeŃului Tulcea fiind delimitată de următoarele
teritorii comunale: la nord-est teritoriul administrativ
al comunei Valea Nucarilor, la est Lacul Razelm, la
sud teritoriul administrativ al comunei Ceamurlia şi
în vest teritoriul administrativ al comunei Mihai
Bravu.
Din punct de vedere al aspectului climatic, comuna
Sarichioi se încadrează în tipul de climă temperat
continentală, caracterizată de veri fierbinŃi, ierni
geroase cu vânturi puternice şi temperatura medie
anuală de 11°C. Cantitatea medie de precipitaŃii
este de 440 mm/mp anual.
Comuna Sarichioi are în componenŃă cinci sate: Sarichioi, Zebil, Enisala, Sabangia şi Visterna.
1. POPULAłIA
Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea, la ultimul recensământ realizat în
anul 2002 în teritoriul administrativ al comunei Sarichioi se înregistrau 7457 de locuitori. In urma acestui
criteriu, în prezent comuna Sarichioi este cea mai mare comună din judeŃul Tulcea.
Principalele etnii la recensământul populaŃiei din 18 martie 2002:
•
•
•
•

Români – 4027 persoane
Lipoveni – 2167 persoane
Ruşi – 1250 persoane
Rromi – 6 persoane

2. INFRASTRUCTURA
a. Drumuri
FaŃă de municipiul Tulcea, localitatea Sarichioi este situată la o distanŃă de 30 km prin
DJ 222: Tulcea- Agighiol- Enisala- Jurilovca- Sarighiol de Deal- limită judeŃ ConstanŃa şi la
41 km prin DJ 229: NiculiŃel-IntersecŃie Izvoarele – Nicolae Bălcescu- IntersecŃie Zebil- Sarichoi.
Pe la extremitatea vestică comuna se învecinează cu DN22: Tulcea- ConstanŃa.
În anul 2009 au început lucrările de reabilitare a DJ 222, tronson Tulcea-Sarichioi-Enisala.
Pentru DJ 229: IntersecŃie Zebil- Sarichoi în anul 2009 se va întocmi studiul de fezabilitate, proiectul
tehnic se va realiza la începutul anului 2010, iar lucrările de reabilitare sunt preconizate a se executa în
perioada 2010-2012.
Drumul judeŃean DJ 223A: Babadag- Enisala, străbate teritoriul comunei pe lungimea de 5,1 km,
direcŃia V-E. Acest drum a fost reabilitat în cursul anului 2007.
Teritoriul administrativ al comunei este străbătut pe direcŃia N-S şi de calea ferată Tulcea- Medgidia.
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Legătura rutieră cu gara Zebil este asigurată de DC 14: Zebil – Gara Zebil, pietruit, în lungime de 6,0
km.
Legătura satului Visterna cu sediul de comună Sarichioi şi oraşului Babadag se afce prin DC17: DJ
223A- Visterna pietruit, în lungime de 4,0 km .
ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃilor comunei însumează 67,0 km, din care 25,0 km Sarichioi;
11,0 km Enisala; 8,0 km Sabangia; 6,0 km Vistena şi 17,0 km Zebil. Cea ma mare parte a aceastei
reŃele este din pământ. Comuna a iniŃiat întocmirea studiului de fezabilitate pentru străzile principale din
toate localităŃile şi funcŃie de posibilităŃile apărute privind accesarea fondurilor, vor începe lucrările de
reabilitare.
b. Apă şi canal
Comuna Sarichioi se numără printre puŃinele localităŃi rurale din judeŃul Tulcea care dispune de o staŃie
de epurare dar capacitatea acesteia este insuficientă pentru nevoile locale. Studiile de pre-fezabilitate
au evaluat proiectul de extindere la 4.000.000 lei. AutorităŃile locale nu au pregătit un studiu de
fezabilitate.
c. ComunicaŃii
TelecomunicaŃiile sunt acoperite prin toate mijloacele, telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu,
internet, deşi accesul la aceste mijloace, mai ales la servicii de internet este limitată: doar 10% acces la
telefonie fixă, 30% telefonie mobilă şi 200 persoane beneficiază de acces la internet.
d. Deşeuri
Comuna Sarichioi 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 26.865 mii lei, atât la venituri cât şi la
cheltuieli.
4. ACTIVITĂłI ECONOMICE
Dezvoltarea comunei Sarichioi din punct de vedere economic se bazează pe următoarele sectoare, cu
potenŃial de dezvoltare: pescuit, legumicultură şi turism. In opoziŃie, se înregistrează un declin al
sectoarelor tradiŃionale de creştere a animalelor, agricultură de câmp şi viticultură.
Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenŃialii investitori rămân: poziŃia geografică favorabilă
pentru dezvoltarea agroturismului, posibilitatea de a înfiinŃa noi cariere de exploatare a pietrei şi
potenŃialul eolian.
5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ
Proiectele considerate prioritare pentru comună sunt: reabilitarea infrastructurii rutiere şi a infrastructurii
de mediu, valorificarea patrimoniului local, modernizarea serviciilor publice, instruirea resursei umane şi
dezvoltarea de proiecte turistice.
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A. Centralizator de Proiecte furnizat de Primăria comunei Sarichioi
NR
CRT

TITLU PROIECT

I.

LUCRARI IN
CONTINUARE
Construire retea
alimentare cu apa
potabila in sistem
centralizat in
localitatea Visterna,
com.Sarichioi
Construire
canalizare menajera
in sistem centralizat
si statie de tratare
ape uzate in
loc.Sarichioi,
jud.Tulcea
Construire Sala de
Sport, loc.Sarichioi,
jud.Tulcea
Realizare parcuri si
spatii de joaca
pentru copii
Reabilitare Scoala
cu clasele I-VIII
Zebil

1.

2.

3.
4.
5.

II.
1

2
3
4.

5.

LUCRARI NOI
Construire retea
alimentare cu apa
potabila in sistem
centralizat in
localitatea
Sabangia,
com.Sarichioi
Construire BAZA
SPORTIVA
Sarichioi
Reabilitare Scoala
cu clasele I-VIII
Sarichioi, corp 1
Construire
canalizare menajera
in sistem centralizat
si statie de tratare
ape uzate in
loc.Enisala,
jud.Tulcea
Construire
canalizare menajera
in sistem centralizat
si statie de tratare
ape uzate in
loc.Zebil,jud.Tulcea

FINANTARE
(surse)

VALOARE
(mii lei)

STADIU
PROIECT

TERMEN
FINALIZARE
PROIECT

HG
577/1997

2300, 00 lei

In executie

Decembrie
2009

OG
920/2007

3000,00

In executie

2010

CNI

2500,00

In executie

2010

Buget Local

400,00

Executate

2009

Cons.Jud.
Buget local
I.S.J. Tulcea

1200,00

In executie

2011

HG
577/1997

3000,00

Publicare
anunt de
licitatie
publica

2011

Buget local

400,00

Proiectare

2010

M.ED.

1200,00

Documentație
depusă spre
finantare
SF in
2012
realizare

M.Mediu

M.Mediu

SF in
realizare

OBSERVAȚII

2012
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6.
7.
8.
9.

Reabilitarea
Caminului Cultural
Sarichioi
Reabilitarea
Drumului Comunal
Visterna-DJ 223
Reabilitare dig
intravilan BabadagZebil
Dig de prevenire a
eroziunii lacustre
lac Razim Sarichioi

C.N.I.

1200,00

Depusa spre
finantare

2011

HG
577/1997

1500,00

Depusa spre
finantare

2011

1373,00

Se cauta
surse de
finantare
Se cauta
surse de
finantare

2013

4325,00

2013

B. Proiect din Portofoliul de proiecte prioritare ale Consiliului JudeŃean Tulcea
Amenajarea mini-porturilor turistice Sf. Gheorghe, Murighiol, Sarichioi
Obiectiv specific: Crearea structurilor de agrement turistic în vederea creşterii numărului de turişti,
încurajării si dezvoltării activităŃilor turistice şi a duratei sejurului în Delta Dunării.
C. Proiecte propuse de Consiliul JudeŃean Tulcea în care comuna Sarichioi este partener
(prezentate în Planul Local de AcŃiune al Consiliului JudeŃean din AGENDA LOCALĂ 21, 2007)
Titlul Proiectului

FinanŃare

InstituŃiile
Parteneriat
responsabile

H.G.
577/1997

Valoare
Perioada
estimativă de timp
proiect
mii Euro
30.000
20082011

Reabilitarea Drumului
JudeŃean Tulcea – Agighiol Sarichioi – Enisala – Jurilovca
– Două Cantoane (DJ 222) şi
conectarea
lui la DN 22 prin Babadag Enisala (DJ
223A)
ReŃea de centre de informare
turistică Tulcea – ConstanŃa
(în localităŃile Tulcea, Sarichioi
şi Murighiol)
Restaurarea, amenajarea,
echiparea şi îmbunătăŃirea
căilor de acces a salbei de
cetăti nord dobrogene
(Cetatea Enisala,
Argamum, Halmyris,
Noviodunum,
Dinogetia)

Consiliul
JudeŃean
Tulcea

Consiliile Locale
Tulcea, Agighiol,
Sarichioi,
Jurilovca şi
Babadag

POR, Axa 5

2.000

20082010

Consiliul
JudeŃean
Tulcea

POR, Axa 5

5.000

20092013

Consiliul
JudeŃean
Tulcea

ARBDD şi
Consiliile Locale
Tulcea, Sarichioi
şi Murighiol
DirecŃia
JudeŃeană pentru
Cultură, Culte şi
Patrimoniu
Cultural NaŃional
Consiliile Locale
Murighiol,
Sarichioi,
Isaccea,
Văcăreni
şi Jurilovca
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6. RESURSE NATURALE GENERALE
Din punct de vedere al resurselor de sol, Sarichoi este o comună acoperită predominant de depozite
loessoide. De sub aceste depozite se pot exploata cantităŃi importante de roci în condiŃii favorabile.
Dintre aceste tipuri de materiale amintim: resurse de gresie şi de argilite substanŃiale, resurse de
calcare substanŃiale. Pe marginea Lacului Razelm, îndeosebi la nord şi nord-est de satul Enisala, se
găsesc nisipuri şi maluri, dintre care nisipurile se pot exploata în continuare, la scară locală.
ReŃeaua hidrografică este reprezentată în special de accesul la cele două lacuri, lacul Babadag şi lacul
Razim.
7. DIRECłII DE ACłIUNE RECOMANDATE (Studiu realizat de Grupul de Economie Aplicată –
2008)
I. EXTINDEREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ
La nivelul comunei Sarichioi 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.
AutorităŃile locale din comuna Sarichioi vor fi nevoite să realizeze investiŃii în reabilitarea infrastructurii
pentru a putea facilita circulaŃia persoanelor, a mărfurilor şi a serviciilor şi pentru a îmbunătăŃi calitatea
vieŃii locuitorilor.
De asemenea, pentru respectarea standardelor impuse de Uniunea Europeană şi a acquis-ului în
sectorul apă, principalul obiectiv îl constituie 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 Sarichioi.
Proiecte propuse
In continuare propunem o serie de proiecte fezabile (acestea se justifică prin prisma motivaŃiei de mai
sus).
Extindere şi reabilitare infrastructură de bază: infrastructura rutieră, canalizare, staŃie de epurare
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 îmbunătăŃire a reŃelei de drumuri de interes local şi extindere şi
îmbunătăŃire a rețelei publice de apă – alimentare;

-

extindere şi îmbunătăŃire a rețelei publice de apă uzată (staŃie de epurare;

-

extinderea reŃelei publice de joasă tensiune şi/sau a reŃelei de publice de iluminat.

II. MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM ŞI PROMOVAREA TURISMULUI
Prin crearea şi reabilitarea infrastructurii de turism se va realiza una dintre pârghiile care va susŃine
dezvoltarea durabilă a comunei Sarichioi. Această direcŃie de acŃiune recomandă implicarea activă a
locuitorilor în promovarea potenŃialului turistic al comunităŃii.
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”.
III. REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE ÎNV ł MÂNT
Una dintre condiŃiile fundamentale de dezvoltare a comunităŃii locale este reabilitarea infrastructurii de
învăŃământ şi a procesului educaŃional. In acest sens propunem drept proiect strategic:
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Reabilitarea infrastructurii de învăŃământ în comuna Sarichioi
Surse de finanŃare:
- Buget local;
- Programul OperaŃional Regional, Axa 3;
- Banca Mondială.
8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC
Infrastructura turistică
Situată pe malul celui mai mare lac de apă dulce din România, lacul Razelm, localitatea Sarichioi are un
potenŃial turistic ridicat, dar nesemnificativ exploatat.
Pe lângă elementele de potenŃial turistic natural, Cetatea Enisala (cu expunere la malurile celor 2 lacuri,
Razelm şi Babadag), cetatea medievală, existenŃa unui muzeu la Enisala şi un altul în curs de
deschidere la Zebil constituie puncte de atracŃie importante.
9. DATE DE CONTACT
Primăria Comunei SARICHIOI, cod 827190
Primar Vitali Cristian FINOGHEN – P.D.L.
Telefon 0240/563538
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