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COMUNA VALEA NUCARILOR 
 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 
 
Comuna Valea Nucarilor este situată în zona centrală a 
judeŃului Tulcea, la 28 km distanŃă de municipiul Tulcea. 
LocalităŃile vecine sunt: la nord teritoriul administrativ al 
municipiului Tulcea şi al comunei Nufăru;  la sud-vest 
teritoriul administrativ al comunei Sarichioi; la est teritoriul 
administrativ al comunelor Mahmudia şi Murighiol şi la vest  
teritoriul administrativ al comunei M. Kogălniceanu. 

Teritoriul comunei Valea Nucarilor se înscrie în tipul de 
climat continental, cu veri calde şi ierni ponderat de reci, 
dar cu vânturi puternice. 

LocalităŃile din componenŃa comunei sunt următoarele: 
Valea Nucarilor, reşedinŃă de comună, Iazurile şi 
Agighiol.  

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de, la ultimul recensământ realizat în anul 2002, pe teritoriul administrativ al 
comunei Valea Nucarilor se înregistrau 3975 locuitori, în majoritate de etnie română. 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Legătura rutieră dintre sediul de comună şi municipiul Tulcea se face prin DJ 222C: Tulcea – Murighiol 
– Valea Nucarilor – Agighiol şi DJ 222 : Tulcea – Agighiol  - Enisala  - Jurilovca  - Două Cantoane – 
Sarighiol de Deal  - Limită judeŃ ConstanŃa. Drumul judeŃean 222 străbate teritoriul comunei pe o 
distanŃă de 11,0 km, direcŃia N-S. În a adoua parte a anului 2009 au început lucrările de reabilitare de 
8,426 km , direcŃia E-V. 
Pentru acest drum în anul 2009 şi începutul anului 2010 este prevăzut a se întocmi proiectul tehnic. 
Lucrările de reabilitare sunt prevăzute a se executa în perioada 2010-2012.  
ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃilor comunei însumează 91,0 km, din care: 31,0 km Valea 
Nucarilor, 25,0 km în Iazurile şi 35,0 km în Agighiol. 
Din această reŃea au fost pietruiŃi 2,0 km în 2007. Pentru restul reŃelei s-a iniŃiat întocmirea studiului de 
fezabilitate şi funcŃie de posibilităŃile de accesare a fondurilor ce va demara şi întocmirea proiectelor 
pentru execuŃia lucrărilor de reabilitare. 
 

 

b. Apă şi canal 

Comuna Valea Nucarilor nu dispune de canalizare dar Primăria a pregătit un proiect, pentru care 
studiile de prefezabilitate au estimat valoarea de 3 milioane euro.  

De asemenea, comuna Valea Nucarilor nu dispune de staŃie de epurare dar există un studiu de 
fezabilitate în lucru.  
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In ceea ce priveşte alimentarea cu apă a satelor comunei Valea Nucarilor, în satul Valea Nucarilor s-a 
finalizat alimentarea cu apă, prin finanŃare de la Bugetul Local. Agighiol a beneficiat de finanŃare prin 
HG 687/1997 şi de la bugetul local, sistem aflat la momentul realizării analizei în faza de proiectare. In 
Iazurile sistemul de alimentare cu apă, prin HG 920/2007, se află de asemenea în faza de proiectare. 

c. ComunicaŃii 

Infrastructura de telecomunicaŃii este acoperită pe toate căile, telefonie fixă, mobilă, televiziune prin 
cablu şi internet. O rată scăzută a populaŃiei beneficiază de aceste mijloace: 60% telefonie mobilă, 70% 
televiziune prin antene proprii şi doar 10 locuitori au acces la internet. 

d. Deşeuri 

Comuna Valea Nucarilor 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 8516 mii lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Activitatea economică cu cea mai rapidă creştere în comună o constituie valorificarea potenŃialului 
eolian. Pe de altă parte, se înregistrează un declin al sectoarelor tradiŃionale, agricol şi zootehnic. 

Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenŃialii investitori rămân poziŃionarea geografică  
favorabilă pentru dezvoltarea agroturismului, potenŃialul turistic şi potenŃialul eolian.  

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ   

Din perspectiva autorităŃilor locale, proiectele considerate prioritare pentru comună sunt: reabilitarea 
infrastructurii rutiere şi a infrastructurii de mediu, valorificarea patrimoniului local, modernizarea 
serviciilor publice, instruirea resurselor umane, elaborarea de strategii integrate de turism şi dezvoltarea 
parteneriatelor public-privat. 

A. Proiectele prioritare ale comunei Valea Nucarilor (Sursa: Primăria Valea Nucarilor) 

NR. 
CRT 

TITLU PROIECT FINANTARE 
(surse) 

VALOARE 
(mii lei) 

STADIU 
PROIECT 

TERMEN 
FINALIZARE 
PROIECT 
 

OBSERVAT
II 
 

I LUCRARI IN 
CONTINUARE 
 

     

 Aimentare cu apa in 
localitatea Valea 
Nucarilor si Iazurile 

MINISTERUL 
MEDIULUI 

4688 80% DECEMBRIE 
2009 

 

II LUCRARI NOI      
1 Sistem centralizat de 

canalizare si statie de 
epurare com. Valea 

MASURA 322  Dosar depus 
Vizionare in 
teren pe 14 
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Nucarilor, sat Agighiol 
jud. Tulcea 

octombrie 

2 Sistem centralizat de 
canalizare si Sstatie de 
epurare com. Valea 
Nucarilor, satele 
Iazurile si Valea 
Nucarilor jud. Tulcea 

MINISTERUL 
MEDIULUI 

 Dosar depus   

3 Constructie dispensar Buget local 1614,82 Licitatie 
constructie 

Dec.  2010  

4 Înfiintare parcuri in 
comuna Valea 
Nucarilor 
 

Ministerul 
mediului 

12600 Dosar depus   

 

B. Proiecte propuse de Consiliul JudeŃean Tulcea în care comuna Valea Nucarilor este partener 
(prezentate în Planul Local de AcŃiune al Consiliului JudeŃean din AGENDA LOCALĂ 21) 

Titlul Proiectului FinanŃare Valoare 
estimativă 
 (mii Euro) 

Perioada 
de timp 

InstituŃii 
responsa
bile 

Parteneriat 

1.Reabilitarea şi 
modernizarea Drumului 
JudeŃean DJ 222 C 
Agighiol – Murighiol 

POR, Axa 2 
 

12.500 
 

2010-2013 Consiliul 
JudeŃean 
Tulcea 
 

Consiliile Locale 
Agighiol, Valea 
Nucarilor şi 
Murighiol 
 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Resursele de subsol  

SuprafaŃa comunei este acoperită în proporŃie de aproape 80% de depozite loessoide. De sub cuvertura 
acestora se ivesc şase corpuri de formaŃiuni triasice iar din apele Lacului Razelm încă unul. In malul 
Razelmului se găsesc cele mai tinere formaŃiuni, holocene superioare. 

Spre vest şi sud-vest de localitatea Agighiol, în culmile Orta-Bair, Causa Mare şi Dealul Pietros se 
găseşte un corp imens (arcuit, întins pe o lungime de peste 8 km, a cărei lăŃime depăşeşte uneori 2 km) 
alcătuit din calcare de vârste anisiană şi carniană. Ele sunt dispuse sub forma unui sinclinal, a cărui 
umplutură este alcătuită din calcare negre carniene cu silexuri şi intercalaŃii de şisturi argiloase, 
localizate îndeosebi în Dealul Causa Mare iar pe margine prezintă calcare triasice medii. 

Ca roci utile, cea mai mare importanŃă o prezintă calcarele anisiene, cenuşiu-roşcate. Unele 
caracteristici fizico-mecanice ale lor sunt următoarele: densitatea aparentă = 2,65-2,75 g/cm3; 
rezistenŃa la compresiune în stare uscată = 800-1100 daN/cm2; coeficientul de înmuiere după 25 de 
cicluri îngheŃ-dezgheŃ = 25 %. Resursele sunt imense iar rezervele foarte mari. CondiŃiile de exploatare 
şi de transport sunt bune. Calcarele carniene, cenuşiu-negricioase, cu silexuri, sunt casante şi prezintă 
rezistente scăzute la solicitări mecanice şi la acŃiunea intemperiilor. 

La nord si nord-est de satul Valea Nucarilor se ivesc, cu lungimi până la 2 km, patru corpuri de calcare 
triasice medii iar în insula Popina, împărŃit pe jumătate cu comuna Murighiol, încă unul. Resursele pe 
care le cantonează sunt foarte mari. CondiŃiile de exploatare si de transport sunt favorabile. 

Depozitele loessoide, formate in Pleistocen mediu şi superior se găsesc pe mari suprafeŃe. Resursele 
lor sunt imense si posibilităŃile de exploatare foarte bune. In sudul acestora, dinspre Lacul Razelm 
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pătrund în uscat, sub forma a două golfuri, formaŃiuni holocene superioare, constituite din maluri şi 
nisipuri. Nisipurile sunt nevalorificabile la scară industrială  dar posibil de extras în mici cantităŃi, pentru 
necesităŃi locale.   

Exploatările de substanŃe minerale solide. Pe teritoriul comunei s-a exploatat calcar in jurul 
localităŃilor Valea Nucarilor şi Agighiol. In prima localitate s-a extras calcar triasic folosit pentru 
întreŃinerea şoselelor. La vest de Agighiol, în dealurile Orta Bair, Causa Mare şi Dealul Pietros, s-au 
extras varietăŃi de calcar cenuşiu-roşcat şi cenuşiu-negricios, cu intercalaŃii de silex şi şisturi argiloase. 
Calcarele, extrase sporadic, s-au întrebuinŃat pentru zidărie, întreŃinerea drumurilor şi fabricarea varului. 

 

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

I. EXTINDEREA REłELEI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI REALIZARE SISTEM DE 
CANALIZARE 

Întrucât se manifestă tendinŃe de emigrare a populaŃiei, comuna trebuie să furnizeze servicii publice de 
bază pentru a-şi păstra locuitorii şi atrage noi locuitori. Premisa care fundamentează recomandarea 
este că dezvoltarea durabilă ulterioară a comunei este direct legată de existenŃa infrastructurii de bază. 
În plus, 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 şi se acordă sprijin substanŃial pentru realizarea de proiecte în acest sens. 

Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 3.2.2. „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 ENERGIEI EOLIENE 

PotenŃialul eolian existent în perimetrul comunei poate justifica dezvoltarea sectorului de energie 
eoliană. Premisa de bază există şi există surse de finanŃare pe perioada 2008-2013 prin Programul 
OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice” (POS-CCE), Axa 4 „Creşterea eficienŃei 
energetice şi a securităŃii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice.” Cu toate acestea, e 
greu să se stabilească, fără studii suplimentare, oportunitatea, costurile şi beneficile unor demersuri în 
domeniu. Recomandăm în acest sens ca Primăria să iniŃieze demersuri (consultanŃă) privind 
oportunitatea dezvoltării sectorului de energie eoliană.  

Surse de finanŃare potenŃiale: Programul OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice” 
(POS-CCE), Axa 4 „Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării în contextul combaterii 
schimbărilor climatice.”  

 

III. DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ 

Plecând de la potenŃialul agricol semnificativ (deşi în declin conform informaŃilor furnizate de primărie), 
propunem crearea unei structuri de sprijinire a activităŃii de procesare a produselor agricole, prin 
stimularea firmelor existente, crearea de microîntreprinderi şi atragerea de noi investitori. Astfel, 
recomandăm ca autorităŃile locale ale comunei să-şi canalizeze eforturile în vederea desfăşurării de 
campanii de informare a unităŃilor din sectorul agricol privind oportunităŃile de dezvoltare oferite prin 
Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 „Creşterea competitivităŃii sectorului agricol şi 
silvic.” AutorităŃile pot folosi potenŃialul agricol în vederea fundamentării necesităŃii de a accesa fonduri. 
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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 

Resursele turistice pentru comuna Valea Nucarilor sunt limitate. Dintre acestea cele mai importante 
sunt: tezaurul de la Agighiol, suprafaŃa inclusă în programul Natura 2000. 

Infrastructura turistică se constituie dintr-o reŃea de pensiuni în jurul lacurilor Razelm, Popina, Ghiol şi 
Agighiol. 

  

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei VALEA NUCARILOR, cod 827235 

Primar Ileana PERŞINARU – P.R.M. 

Telefon 0240/549202 

 


