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COMUNA CEATALCHIOI         
 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 
 

Comuna Cealtachioi este amplasată în nordul 
judeŃului Tulcea, pe malul drept al braŃului Chilia şi 
este delimitată de următoarele teritorii comunale: la 
nord şi la vest este delimitată de braŃul Chilia şi 
frontiera de stat cu Ucraina; la sud este delimitată de 
teritoriul comunei Somova şi al municipiului Tulcea şi 
la est este delimitată de teritoriul comunei Pardina. 
Comuna Ceatalchoi are în componenŃă 4 localităŃi: 
Ceatalchioi, Pătlăgeanca, Plaur şi Salceni. 

Sub raport climatic, în comuna Ceatalchioi se 
înregistrează un climat continental, arid, de tip 
danubian cu amplitudine termică ridicată. Regimul 
eolian este activ şi se înregistrează precipitaŃii 
reduse. Temperatura medie anuală este de 11°C. Cantitatea medie de precipitaŃii înregistrată este 
de 400mm/mp anual. 

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de Primărie, la ultimul recensământ realizat, în teritoriul administrativ al 
comunei Ceatalchioi erau înregistraŃi 752 locuitori. 

Principalele etnii  la recensământul populaŃiei din 18 martie 2002: 

• Români – 729 persoane 

• Lipoveni – 22 persoane 

În ceea ce priveşte gradul de ocupare a forŃei de muncă, în comuna Cetalchioi se înregistrează 
următoarele valori: populaŃia activă este de 187 locuitori activi şi din categoria populaŃiei inactive, 
invalizi sunt în număr de 12 iar pentru asistenŃă socială sunt înregistraŃi 37 de beneficiari. Numărul 
şomerilor aflaŃi în evidenŃa Primăriei este de 5. 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Teritoriul administrativ al comunei este tranzitat pe direcŃia S-N de DC1 pe o lungime de 19,0 km. 
Acest drum pietruit în totalitate, se află în stare rea. În anii 2005 şi 2006 pe un tronson de drum de 
10,0 km cuprins între localitatea Plauru şi Canalul Mila 36 au fost executate lucrări de pietruire şi 
tratament simplu bituminos. 

Lucrările au fost finanŃate prin programul Sapard. Accesul localităŃii Sălceni cu sediul de comună 
Ceatalchioi se face prin DC 13. Acest drum în lungime de 2,0 km este din pământ şi se află într-o 
stare de viabilitate foarte rea. 

Legătura  localităŃilor comunei cu municipiul Tulcea şi celelalte localităŃi din zonă se face şi pe cale 
fluvială prin braŃul Chilia sau pe canale.  
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ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃilor comunei Ceatalchioi însumează 22,6 km, din care:  

8,3 km în localitatea Ceatalchioi; 6,3 km în Plauru; 5,6 km în Pătlăgeanca şi 2,4 km în Sălceni. 

b. Apă şi canal 

Comuna Ceatalchioi nu dispune de canalizare şi nici de staŃie de epurare. În priorităŃile Primăriei nu 
se încadrează şi realizarea unui proiect pentru canalizare sau pentru staŃie de epurare. 

Pentru realizarea sistemul de alimentare localităŃile Ceatalchioi şi Pătlăgeanca au beneficiat de 
programul finanŃat prin  HG 950/1996. In prezent, în cele 2 localităŃi lucrarea se află în execuŃie. 
AutorităŃile locale au aproximat finalizarea sistemului de alimentare în anul 2010. In această 
perioada, procesul se va extinde şi asupra localităŃii Plauru.  

O altă problemă de mediu importantă este amplasarea cimitirului între gospodării. 

Datorită localizării comunei în zona Deltei Dunării, o problemă permanentă a comunei este nevoia 
de consolidare a terenurilor inundabile prin plantaŃii de arbori rezistenŃi la apă care să acŃioneze ca 
perdele de protecŃie. 

c. ComunicaŃii   

Infrastructura de comunicaŃii este acoperită prin toate mijloacele, telefonie mobilă, televiziune prin 
cablu şi internet. PopulaŃia beneficiază parŃial de aceste mijloace: 70% telefonie mobilă, doar 5%  
televiziune prin cablu şi 300 persoane au acces la internet, conform datelor oferite de Primărie. 

d. Deşeuri 

Comuna Ceatalchioi 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  

In ceea ce priveşte potenŃialul finanŃabil al Primăriei, aceasta nu avea la momentul efectuării 
analizei linii de creditare deschise, deci gradul de îndatorare este 0.  

În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 1.874.000 lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Majoritatea populaŃiei active este ocupată în producŃia agricolă, desfăşurată pe terenurile 
particulare şi în incintele agricole amenajate în zonă.  

Ponderea taxelor colectate în comuna Cetalchioi în ultimul an este de 78,20% iar cel mai important 
contribuitor la taxele colectate a fost SC AGRODELTA SIREASA SA, cu o contribuŃie în valoare de 
200.000 lei. 

Factorii care îngreunează dezvoltarea unui mediu de afaceri prosper în comună sunt: izolarea pe 
timp de iarnă şi existenŃa unor drumuri din pământ bătut, care devin impracticabile pe perioadele de 
inundaŃii, atât pentru circulaŃia auto cât şi pentru circulaŃia pietonală.  

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ  

Comuna Ceatalchioi face parte din următoarele asociaŃii: 

-  AsociaŃia Comunelor  Chilia Veche şi Pardina 
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- AsociaŃia condusă de Consiliul JudeŃean Tulcea, având ca obiectiv specific de a realiza unui 
sistem integrat de gestionare a deşeurilor reciclabile. 

Proiectele considerate prioritare pentru comună privesc: reabilitarea infrastructurii rutiere şi a 
infrastructurii de mediu; valorificarea patrimoniului local şi modernizarea serviciilor publice; 
dezvoltarea infrastructurii de afaceri pentru asigurarea creşterii economice a comunităŃii pe termen 
lung; instruirea resursei umane; dezvoltarea şi implementarea de strategii integrate de turism şi de 
proiecte turistice şi promovarea parteneriatelor public-privat.  

Centralizator de proiecte prioritare ale Comunei Ceatalchioi (Sursa: Primăria Ceatalchioi) 

Proiect Beneficiar Tipologia 
proiectului 
(integrat/ 
simplu/ 
proiect 
strategic ADI) 

Stadiul  Valoare  
proiect  
 
 
 
            -euro- 

1.Consolidare maluri – 
5,650 km comuna  
Ceatalchioi  

Primăria 
comunei 
Ceatalchioi 

 
simplu 

-studiu de fezabilitate; 
-în curs de obŃinere 
avize în vederea 
depunerii cererii de 
finanŃare 

2.107. 352  
 

2.Consolidare dig  
podişca – Călin 2,17 Km 

Primăria 
comunei 
Ceatalchioi 

 
simplu 

studiu de fezabilitate 
în valoare de 18.000 
Lei 

1.458.830  
 

3.Modernizare drumuri 
comunale localitatea 
Ceatalchioi 

Primăria 
comunei 
Ceatalchioi 

 
simplu 

studiu de fezabilitate 1.776.215  

4.Pietruire străzi comuna 
Ceatalchioi 

Primăria 
comunei 
Ceatalchioi 

 
simplu 

studiu de fezabilitate nu s-a estimat 

5.Reabilitare cămin 
cultural comuna 
Ceatalchioi 

Primăria 
comunei 
Ceatalchioi 

simplu studiu de fezabilitate 311.767  
 

 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Ca element definitoriu şi aparte pentru relief, teritoriul comunei Ceatalchioi este inclus în arealul 
Deltei Dunării. 

Un fenomen natural cu acŃiune negativă pe terme lung în comuna Ceatalchioi este fenomenul de 
eroziune şi de surpare a malului braŃului Chilia (KM 110 – 114), fapt care periclitează digul de 
apărare al satului. 

Resurse de sol 

Comuna Ceatalchioi, cea mai estică de pe teritoriul Deltei Dunării, nu prezintă resurse de substanŃe 
minerale solide, valorificabile în mod economic. Legat de prezenŃa braŃelor Chilia şi Tulcea, care 
mărginesc parŃial comuna, localnicii pot extrage artizanal nisipuri. 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

Aşezate în Delta Dunării, pe aluviunile fluviatile şi maritime, localităŃile comunei nu au dispus de 
substanŃe minerale solide care să fi făcut obiectul unor exploatări. 
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7. DIRECłII DE ACłIUNE RECOMANDATE (Studiu realizat de Grupul de Economie Aplicată – 
2008) 

I. EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ: FINALIZAREA REłELEI DE 
ALIMENTARE 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. Întrucât se derulează în prezent proiecte 
de realizare şi extindere a sistemului de alimentare cu apă, considerăm că e necesar ca Primăria 
să iniŃieze proiecte de realizare a unui sistem de canalizare. Aceste servicii publice de bază pot 
constitui un avantaj competitiv important ce va conduce la creşterea atractivităŃii comunei. 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 servicilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea 
în valoare a moştenirii rurale”, fonduri proprii şi/sau atrase (credit bancar).  

II. DEZVOLTAREA TURISMULUI  

Specificul zonei Deltei Dunării oferă potenŃial ridicat pentru dezvoltarea industriei ospitaliere. Având 
în vedere potenŃialul sectorului turistic (crearea de noi locuri de muncă, contribuŃia la economia 
locală, impactul social), dezvoltarea agroturismului pe teritoriul comunei reprezintă o prioritate 
pentru dezvoltarea coerentă a acesteia.  

Surse de finanŃare:  

- Programul OperaŃional Regional 2007-2013 (POR), Axa Prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi 
promovarea turismului”, Domeniul major de intervenŃie 5.1. „Restaurarea şi valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe” Şi 5.2. “Crearea / 
dezvoltarea / modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor 
naturale şi pentru creşterea calităŃii serviciilor turistice” şi surse proprii şi/sau atrase. 

- Programul NaŃional de Dezvoltare Rurala Axa III - "Calitatea vieŃii in zonele rurale si diversificarea 
economiei rurale" :  
- Măsura 3.1.3. „Încurajarea activităŃilor turistice” ; 
- Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de baza pentru economia 
si populaŃia rurala si punerea in valoare a moştenirii rurale".  

 

8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Întrucât comuna Ceatalchioi este inclusă în teritoriul administrativ al Deltei Dunării, comuna 
beneficiază de potenŃial turistic ridicat. Pe teritoriul comunei se remarcă în mod special numeroase 
lacuri şi bălŃi ce ar putea fi valorificate.  

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei CEATALCHIOI, cod 827040 

Primar Simion DAMIANOV – P.S.D. 

Telefon/Fax 0240/517144 

 

 


