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COMUNA CEAMURLIA DE JOS 

 
DESCRIEREA LOCALITĂłII 
 

Comuna Ceamurlia de Jos este situată în partea 
de sud a judeŃului Tulcea, delimitată de 
următoarele teritorii comunale: la nord teritoriul 
administrativ al comunei Sarichioi şi teritoriul 
administrativ al oraşului Babadag; la vest teritoriul 
administrativ al comunei Baia; la sud lacul GoloviŃa 
şi la est teritoriul administrativ al comunei Jurilovca. 

Sub raport climatic - clima continentală: de stepă, 
veri mai puŃin călduroase ;ierni nu prea reci sub 
influenta complexului lagunar RAZELM-SINOE; 
temperatura medie anuala 10,8°C; cantitatea 
medie de precipitaŃii 400mm/mp anual. 

Comuna are în componenŃă 2 sate: Ceamurlia de Jos şi Lunca. 

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de Primărie, la ultimul recensământ realizat în teritoriul administrativ al 
comunei Ceamurlia de Jos se înregistrau 2.620 locuitori.  

Principalele etnii  la recensământul populaŃiei  din 18 martie 2002: 

• Români – 2526 persoane 

• Rromi – 48 persoane 

• Aromâni – 38 persoane 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

ReŃeaua rutieră ce tranzitează teritoriul administrativ al comunei Ceamurlia de Jos este compusă din: 
drumuri naŃionale, judeŃene, comunale şi străzi. 
 Extremitatea vestică a teritoriului comunei este traversată pe direcŃia N-S de DN 22 (E87) pe 
o lungime de 5,150 km. Drumul judeŃean 222 străbate comuna pe direcŃia E-V  pe o lungime de 
13,296 km. Pe direcŃia N-S teritoriul comunei este tranzitat şi de calea ferată Medgidia-Tulcea.  
 Legătura cu Gara Ceamurlia de Jos este asigurată de DC 63 cu lungimea de 2,0 km. În 
prezent pentru acest drum pietruit, în stare rea s-a întocmit proiectul în vederea lucrărilor de 
modernizare. 
 DC 65, în lungime de 4,0 km, din care 3,1 km pe teritoriul comunei asigură legătura directă 
cu Baia. Pe acest drum, în cursul anilor 2008,2009 au fost executate lucrări de modernizare finanŃate 
prin HG 577/1997 – Programul de pietruire şi modernizare al drumurilor locale. 
 ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃilor comunei Ceamurlia de Jos însumează 34,0 km, 
din care: 18,0 km (3,5 km pietruiŃi) în localitatea Ceamurlia de Jos şi 16,0 km (5,0 km pietruiŃi). 
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 Pentru reabilitarea infrastructurii stradale şi a DC 63, comuna a pregătit Studiul de 
Fezabilitate şi urmează să acceseze fondurile pentru execuŃia lucrărilor.  

b. Apă şi canal 

Comuna nu dispune de canalizare, dar există un studiu de fezabilitate finalizat.  

Comuna nu este conectată la o staŃie de epurare şi nici nu există o iniŃiativă pentru un viitor proiect. 

c. ComunicaŃii 

În comună există toate tipurile de mijloace de comunicaŃie – telefonie fixă, mobilă, televiziune prin 
cablu, internet – dar populaŃia beneficiază de acestea în proporŃie scăzută. Doar 50% din locuitorii 
comunei beneficiază de televiziune prin cablu şi 12 gospodării beneficiază de conexiune la internet. 

d. Deşeuri 

Comuna Ceamurlia de Jos este membră în „AsociaŃia de Dezvoltare InterjudeŃeană 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 

Gradul de îndatorare al primăriei este 0. Primăria nu are deschise linii de creditare.  

În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 6.463.000 lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Dezvoltarea economică a comunei Ceamurlia de Jos se bazează pe dezvoltarea zootehniei, prin 
valorificarea resurselor semnificative.  

Parteneriatele public-privat sunt slab reprezentate în comuna Ceamurlia de Jos. Colaborarea 
Primăriei cu mediul privat se realizează fie pentru diverse contracte de asociere pentru furnizare de 
servicii, fie în situaŃii de urgenŃă, cum a fost cazul gripei aviare şi a deszăpezirilor. Cu toate acestea, 
Primăria doreşte intensificarea relaŃiilor cu mediul privat şi consideră important rolul agenŃilor 
economici în comunitate prin crearea de locuri de muncă.  

Sectorul privat dispune de 3 IMM-uri înregistrate şi active.  

Mediul de afaceri a rămas neschimbat în ultimii trei ani, iar baza economică a înregistrat un declin 
moderat. 

 

5. RESURSE NATURALE GENERALE 

Teritoriul comunei Ceamurlia de Jos este limitrof complexului lagunar Razim-Sinoe. Teritoriul 
administrativ este împărŃit între platforma continentală şi zona lagunara. 

Resursele de subsol 

Pe teritoriul comunei, prezentând resurse imense şi acoperind în cea mai mare parte celelalte roci, 
se găsesc depozitele loessoide, gălbui, cu grosimi de până la 15 m. Sub aceste depozite se ivesc 
sporadic calcare marnoase de vârsta coniaciană. 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

Pe raza acestei comune, în afara de loess, extras sporadic de către localnici, nu sunt semnalate 
resurse minerale care să fi făcut obiectul unor exploatări sistematice. 
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6. DIRECłII DE ACłIUNE RECOMANDATE (Studiu realizat de Grupul de Economie Aplicată – 
2008) 

I. EXTINDEREA REłELELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE  

Primăria a identificat importanŃa extinderii infrastructurii de bază şi are planificate proiecte în acest 
sens (a se vedea secŃiunea 5 - Proiectele prioritare ale Primăriei). Cu toate acestea, considerăm că 
este necesară extinderea infrastructurii şi planificarea de proiecte în acest sens pentru perioada 
2009-2013. Altfel spus, accentuăm importanŃa strategică a urmăririi extinderii infrastructurii de bază. 
Extinderea infrastructurii de bază constituie o măsură strategică de păstrare şi atragere a populaŃiei 
în comună şi de dezvoltare durabilă. În plus, strategia Uniunii Europene şi cea naŃională accentuează 
şi susŃine prin fonduri demersurile în această direcŃie.  

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: contractare credit bancar în vederea efectuării studiilor. 

 

II. DEZVOLTAREA  SECTORULUI ZOOTEHNIC  

Luând în calcul potenŃialul zootehnic şi agricol însemnat al comunei, considerăm că este prioritar a 
se dezvolta activităŃile din acest sector în vederea specializării comunei şi obŃinerii de avantaje 
competitive. Programul NaŃional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) susŃine creşterea competitivităŃii 
produselor agricole (Axa 1) şi oferă sprijin în vederea înfiinŃării grupurilor de producători. Astfel, prin 
această măsură din Axa 1 a PNDR se oferă grupurilor de producători fonduri publice nerambursabile 
menite a stimula parteneriatele între producătorii agricoli. AutorităŃile locale au rolul de catalizator al 
acestor asociaŃii de producători; trebuie să se asigure că producătorii cunosc facilităŃile existente şi 
să le promoveze. 

Surse de finanŃare: Programul NaŃional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013, Axa 1 
„Creşterea competitivităŃii produselor agricole şi silvice”, Măsura 1.2.3. „Creşterea valorii adăugate a 
produselor agricole şi forestiere” domeniul „Sprijin pentru înfiinŃarea grupurilor de producători.” 

 

7. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

În comuna Ceamurlia de Jos pescuitul sportiv poate fi practicat atât pe lacul GoloviŃa, cât şi în 
amenajări piscicole. 

În Lunca există Complexul Turistic Lunca, amplasat pe malul vestic al Lacului GoloviŃa şi care 
,împreună cu StaŃiunea Gura PortiŃei, se constituie în destinaŃia turistică principală în zona Lagunei 
Razim Sinoe. Complexul cuprinde facilităŃi de cazare.  

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei CEAMURLIA DE JOS, cod 827035 

Primar Mihai CÂRCIUMARU – P.D.L. 

Telefon/Fax 0240/564706 


