COMUNA SMÂRDAN
DESCRIEREA LOCALITĂłII
Comuna Smârdan este situată în zona de vest a
judeŃului Tulcea, delimitată de următoarele teritorii
comunale: la nord teritoriul administrativ al comunei
I.C. Brătianu, la est teritoriul administrativ al comunei
Jijila, la sud teritoriul administrativ al oraşului Măcin,
iar la vest se află fluviul Dunărea. Comuna este
străbătută de Drumul NaŃional 22. DistanŃa dintre
Municipiul Tulcea şi comuna Smârdan este de 89
km, iar distanŃa faŃă de Municipiul Brăila este de 2
km.
1. POPULAłIA
Conform datelor furnizate de autorităŃile locale referitor la populaŃia inactivă se deduce că numărul
populaŃiei active din comună este în jur de 1000 de persoane care sunt ocupate, raportat la aproximativ
320 de persoane inactive, însumând diverse situaŃii.
Principalele etnii la recensământul populaŃiei din 18 martie 2002:
•
•

Români – 1158 persoane
Lipoveni – 8 persoane

2. INFRASTRUCTURA
a. Drumuri
Comuna este străbătută de DN 22 şi (E87): Smârdan- Măcin – Isaccea – Tulcea- ConstanŃa pe o
lungime de 7,6 km, direcŃia V-E.
Legătura cu Municipiul Brăila se realizează pe cale fluvială (bacul).
SituaŃia mijloacelor de legătură ale comunei cu celelalte localităŃi este considerată satisfăcătoare.
ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃii Smârdan însumează 7,34 km din care: 2,11 km asfaltaŃi, 4,43
km pietruiŃi şi 0,8 km din pământ.
De asemenea, Primăria are în desfăşurare diverse proiecte pentru reabilitarea infrastructurii în
comunitate. Astfel, a fost iniŃiat un proiect de realizare a rigolelor de scurgere a apei fluviale, la
momentul realizării studiului, 30% din lucrări fiind îndeplinite.
b. Apă şi canal
Comuna Smârdan nu dispune de canalizare şi nici de staŃie de epurare. Primăria se pregăteşte pentru
racordarea la o staŃie de epurare, pentru care există un studiu de fezabilitate finalizat.
Comuna Smârdan a beneficiat de un program pentru alimentare cu apă, prin HG 577/1997 şi finanŃare
prin PDR.
c. ComunicaŃii
Infrastructura de telecomunicaŃii este extinsă în proporŃie mare pentru telefonie mobilă (80%) şi
televiziune prin cablu (90%) iar de acces la internet se bucura doar 10-15 persoane.
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d. Deşeuri
Comuna Smârdan 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 1651 mii lei, atât la venituri cât şi la
cheltuieli.
4. ACTIVITĂłI ECONOMICE
In opinia autorităŃilor publice, sectoarele economice cu şansele cele mai ridicare de dezvoltare
economică şi implicit socială a comunităŃii sunt turismul (pescuitul sportiv, plimbările cu barca pe
Dunăre), agricultura, zootehnia, transportul naval, sectorul de servicii şi piscicultura. La cealaltă
extremă, activităŃile care au adus un aport economiei comunei în anii trecuŃi, cultivarea orezului şi
industria textilă sunt sectoare ce trec prin declin în prezent.
Sectorul privat este constituit din 20 IMM-uri înregistrate şi active. Astfel, dezvoltarea relaŃiilor cu IMMurile este considerată benefică pentru comunitate, în condiŃiile în care acestea creează locuri de muncă,
asigură transportul/accesibilitatea localităŃii şi contribuie financiar la bugetul local.
In ultimi 3 ani s-a înregistrat o îmbunătăŃire a mediului de afaceri şi o creştere lentă a puterii economice
a comunităŃii însoŃită de o creştere a veniturilor.
Avantajele comparative ale comunei Smârdan pentru atragerea de investiŃii sunt: accesul fluvial,
fertilitatea solului şi potenŃialul turistic.
5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ
Primăria desfăşoară în prezent un proiect complex pentru racordare la reŃeaua de distribuŃie a gazelor
naturale, proiect desfăşurat în asociativitate cu localitatea învecinată I.C. Brătianu (2.723.820 Lei). De
asemenea, Primăria intenŃionează lărgirea vetrei satului prin acordarea de terenuri pentru construcŃia de
locuinŃe pentru tineri căsătoriŃi (500 mp).
In ultimii 5 ani Primaria a atras următoarele proiecte de dezvoltare locala, aflate în diverse etape de
execuŃie:
1. Extindere alimentare cu apă;
2. Pietruire drumuri comunale;
3. Realizare rigole de scurgere;
4. ConstrucŃie şcoală generală.
Proiectele considerate prioritare pentru comună sunt axate pe dezvoltarea infrastructurii – reabilitarea
drumurilor comunale, consolidarea digului şi realizarea rigolelor de scurgere, modernizarea serviciilor
publice - racordarea la gazele naturale şi reabilitarea infrastructurii de învăŃământ - consolidare şcoală şi
amenajare parc.
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Proiectele prioritare ale comunei Smârdan (Sursa: Primăria Smârdan)
Nr
crt

Titlu proiect

Finantare
(surse)

Valoarea
(mii lei)

Stadiu
proiect

Termen
finalizare
proiect

I
1

Lucrari in continuare
Santuri si rigole dalate cu
placi de beton simplu pe
drumuri comunale
Smirdan.

Buget local ,
Alte surse

441,813

Lucrare in executie

2009

Lucrari noi
Modernizare drumuri
comunale

Fonduri europene

9000,292

2

Reabilitare camin cultural

Fonduri europene

847,202

3

Infiintare centru de
asistenta dupa programul
scolar tip after scool
Extindere sistem de
alimentare cu energie
electrica

Fonduri europene

431,020

Fonduri
guvernamentale

556,750

Proiect depus pe
FEADR ,masura 322 ,
in curs de evaluare
Proiect depus pe
FEADR,masura 322
in curs de evaluare
Proiect depus pe
FEADR, masura 322 ,
in curs de evaluare
Cerere de finantare
depusa la MIRA pe
programul
Electrificare 20072009

Imbunatatirea calitatii
mediului din localitatea
Smirdan ,judetul
Tulcea,prin realizarea
unui parc denumit “Parcul
Dinca Stefan”

Fonduri
guvernamentale

498,70

2
3
II
1

4

5

observatii

Cerere de finantare
depusa la Ministerul
Mediului pe
Programul national de
imbunatatire a calitatii
mediului prin
realizarea de spatii
verzi in localitati,
instituit de
OUG nr.59/20 iunie
2007-in curs de
evaluare

6. RESURSE NATURALE GENERALE
Resursele de subsol
Aproape 90% din suprafaŃa acestei comune este constituită din depozitele aluvionare mâloasenisipoase ale Dunării Vechi. SubstanŃele minerale solide prezente aici nu pot face obiectul de
activitate al unei exploatări rentabile.
Restul teritoriului, o fâşie orientată nord vest – sud est, aflată în marginea nord-estică a comunei,
conŃine substanŃe minerale posibil de valorificat. Zona se găseşte la nord de localitatea Jijila şi la vest
de satul Garvan, având aspect de deal. Aici se găsesc formaŃiuni sedimentare, metamorfice şi roci
magmatice (dolerite).
FormaŃiunile metamorfice sunt reprezentate prin Seria de Megina, mezometamorfică, Seria de Boclugea
şi FormaŃiunea de Priopcea, ambele epimetamorfice. Cea mai răspândită este prima, constituită din
gnaise cuarto-feldspatice şi amfibolite, gnaise cu amfibol şi biotit, gnaise cuarto-feldspatice. Aceste
resurse alcătuiesc două corpuri mai mari, extinse peste 1 km şi câteva mai mici, pe marginea Lacului
Jijila. Resursele sunt numeroase şi condiŃiile de exploatare favorabile.
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FormaŃiunile sedimentare, reprezentate prin depozite loessoide de vârsta Pleistocen mediu şi superior,
constituie cuvertura, groasă de până la 15m, care acoperă toate celelalte formaŃiuni. Resursele sunt
mari şi condiŃiile de exploatare sunt benefice.
Exploatările de substanŃe minerale solide
In arealul acestei comune, dispusă pe aluviunile şi smârcurile Dunării, nu s-au înregistrat activităŃi de
exploatare sistematică a substanŃelor minerale solide.
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 extinderii sistemelor de alimentare cu apă şi realizarea unui
sistem de canalizare funcŃional 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 finalizare
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.

DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ŞI ZOOTEHNIC

Comuna dispune de un potenŃial agricol, zootehnic şi piscicol semnificativ dar insuficient valorificat.
Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR) încurajează dezvoltarea sectorului agricol 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 sesiuni
de informare a unităŃilor şi agenŃilor agricoli privind oportunităŃile de dezvoltare existente. Primăria
trebuie să joace un rol de catalizator 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.”
8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC
PotenŃialul turistic al localităŃii este oferit de posibilitatea desfăşurării pescuitului sportiv, a plimbărilor cu
barca, cât şi de accesabilitatea în RezervaŃia Naturală MunŃii Măcin.
9. DATE DE CONTACT
Primăria Comunei SMÂRDAN, cod 827205
Primar Vasile Petrică MÂRCULESCU– P.N.G.-C.D.
Telefon/Fax 0240/57184
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