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COMUNA GRINDU 
 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 

 

Comuna Grindu, ce are în componenŃă localitatea cu 
acelaşi nume, este situată în partea de nord-vest a 
judeŃului Tulcea, fiind delimitată de: fluviul Dunărea în 
partea de nord-est, Ucraina şi Republica Moldova în 
nord, în sud-est se află teritoriile comunelor LuncaviŃa 
şi Isaccea iar în sud-vest teritoriile comunelor Jijila şi 
I.C. Brătianu. 

Accesul pe căi fluviale a comunei Grindu a fost 
întrerupt în 1989. 

Sub raport climatic - clima continentală: veri fierbinŃi 
cu precipitaŃii slabe, ierni nu prea reci-cu viscole 
puternice. 

 

1. POPULAłIA 

Cu o populație de aproximativ 1600 de locuitori, localitatea Grindu face parte din categoria așezăarilor 
rurale de tip mediu si de rang IV, de forma poligonala și textura predominant ordonată. 

Referitor la populația activă, peste 70% din aceasta o constituie salariații, având diferite profesii ca 
marinari, muncitori calificați în Santierul Naval din Galați, constructori, pescari, chiar dacă ne referim la 
o localitate rurală, unde ocupatia de baza ar trebui sa fie cea de agricultor, situarea localității la 
aproximativ 10 km aval de orașul Galati face ca diferitele profesii sa fie specifice mediului urban. 

       

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Legătura localităŃii Grindu cu reŃeaua naŃională (DN 22E: Garvăn – I.C. Brătianu) este asigurată prin DJ 
222M în lungime totală de 10,6 km, din care pe teritoriul comunei 6,6 km. La acest drum, amenajat pe 
digul de apărare împotriva inundaŃiilor s-au executat lucrări de refacere a pietruirii existente în cursul 
anului 2008. 

Pentru perioada 2010-2012 se urmăreşte modernizarea DJ 222M. 

ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃii Grindu este compusă din 41,5 km, din care 3,0 km au fost 
pietruiŃi în anul 2005 cu fonduri finanŃate prin Programul de Dezvoltare Rurală. Pentru restul reŃelei 
există studiu de fezabilitate şi comuna urmează să acceseze fondurile necesare execuŃiei lucrărilor de 
reabilitare a străzilor.  

Ambele structuri rutiere sunt finanŃabile de la bugetul local. 

b. Apă şi canal 

Comuna Grindu nu dispune de canalizare sau de staŃie de epurare. Există un studiu de fezabilitate 
pentru introducerea unui sistem de canalizare cu staŃie de epurare a apelor uzate. Valoarea totală a 
proiectului este de 300.000 lei.  
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c. ComunicaŃii 

Infrastructura de telecomunicaŃii nu este satisfăcător dezvoltată: acoperire nesemnificativă pentru 
telefonia fixă, 10% telefonie mobilă, 55% televiziune prin cablu iar de acces la internet se bucură un 
număr redus de persoane. 

d. Deşeuri 

Comuna Grindu 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 2437 mii lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Principala activitate economică la nivelul comunei Grindu este agricultura. Creşterea animalelor este de 
asemenea un sector important după cum demonstrează datele de la nivel local: efectivele de animale 
numără 15.000 de ovine, 1.500 de bovine, 1.000 de porcine, 220 de cabaline şi 10.000 păsări de curte. 

Un sector economic cu potenŃial sporit în zonă este piscicultura, dat fiind efectivele mari de sturioni şi 
specii autohtone. Considerând restricŃiile privind pescuitul sturionului, acvacultura şi creşterea artificială 
a acestuia poate constitui o activitate de succes în special dacă e corelată cu una de prelucrare 
conserve de peşte. 

De asemenea, terenurile pentru furajare (2500 ha) pot constitui atracŃii pentru investiŃii în activităŃi de 
prelucrare a produselor animaliere. 

Astfel, condiŃiile favorizează dezvoltarea unor afaceri de tip microîntreprinderi/afaceri familiale în 
domeniile prelucrării peştelui, acvaculturii şi prelucrării produselor animale. 

Dezvoltarea relaŃiilor cu IMM-urile este dezirabilă în condiŃiile în care acestea contribuie la bugetul local 
şi oferă servicii utile populaŃiei. Sectorul privat este constituit din 8 IMM-uri înregistrate şi active. 

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ   

Comuna Grindu dispune de un plan de dezvoltare locală. 

Proiectele considerate prioritare pentru comună vizează: 

• dezvoltarea infrastructurii – reabilitarea drumurilor comunale şi construcŃia centurii;  

• servicii publice: canalizare şi staŃie de epurare, racordarea la gazele naturale, extindere reŃea 
electrică; 

• infrastructura de învăŃământ - amenajare sală de sport, informatizare şi economie bazată pe 
cunoaştere (asistenŃă MECT); 

• dezvoltare economică - energie eoliană, complex prelucrare produse animaliere. 
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A. Proiectele prioritare ale comunei Grindu (Sursa: Primăria Grindu) 

Nr. 
crt Titlu proiect 

Finantare 
(surse) 

Valoare 
( Mii lei) 

Stadiu 
proiect 

Termen 
finalizare 
proiect 

observatii 

1 
Sistem alimentare cu 
apa si pietruire strazi 
interioare 

PDR 200000$ terminat   

2 Extindere retea 
electrica 

program 
guvernamental 

157000ron 
licitatie 
proiect de 
executie 

decembrie 
2009 
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Modernizare strazi din 
intravilanul comunei 
Grindu, centrul social 
de zi pentru persoane 
defavorizate si traditii 
culturale intre ape 

PNDR 
MASURA 322 

2000000euro In curs de 
evaluare 

2012  

4 Reabilitare scoala   terminat   

5 Reabilitare biserica Program 
judetean 30000lei In 

desfasurare 
Decembrie 
2009  

6 Telecentru   terminat   

7 

PROGRAM   
IT 
ECONOMIA BAZATA 
PE CUNOASTERE 

Guvern si 
banca 
mondiala 

137065,17 In derulare 2013  

8 Gestionare deseuri 
menajere 

 104000000euro In derulare 2012 
In parteneriat cu 
Consiliul 
Judetean 

 
9 

Prima infiintare, 
extindere si 
imbunatatirea retelei 
publice de ape uzate 
(canalizare si statie de 
epurare) plus 
modernizare strazi din 
intravilan 

ELIGIBIL FARA FINANTARE 

 

 

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

Titlul proiectului Program Valoare 
estimativă
mii lei 

Perioada de 
desfăşurare 

InstituŃii 
responsabile 

Parteneriat 

Modernizare DJ 222M: 
Grindu 
km 0+000 – 10+600 

POR, Axa 2 5.000 2008-2012 Consiliul 
JudeŃean Tulcea 

Consiliul Local 
Grindu 
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C. Plan de activităŃi din Proiectul de Dezvoltare Locală (Sursa: Primăria Grindu) 

Resurse necesare Numele 
activităŃii 

Obiectivul 
specific  

Termen Scurtă descriere 
Buget Materiale 

Parteneri 

IniŃierea unor 
cursuri de 
utilizare PC şi 
Internet 

Dezvoltarea 
resurselor umane 
Promovarea 
incluziunii sociale 

1 an Cursuri la 
Telecentru, Ńinute de 
specialişti cu tinerii 
de peste18 ani 

Buget local Calculatoare Specialişti din 
Primărie şi 
Telecentru 

Demararea 
unui program 
de cursuri: 
„NoutăŃi în 
zootehnie”; 
„NoutăŃi în 
efectuarea 
lucrărilor 
agricole şi 
piscicultură” 

Dezvoltarea 
economică 
bazată pe 
cunoaştere 

1 an Cursuri la sediul 
Primăriei adresate 
celor implicaŃi în 
aceste activităŃi 

Voluntariat Calculatoare, 
video-
proiector, 
pliante, 
planşe 

Specialişti din 
Primărie, agenŃi 
ecologişti 

Extinderea 
activităŃii de 
exploatare şi 
valorificare a 
produselor 
piscicole 

Creşterea 
competitivităŃii 
economice 

2 ani Amenajarea unui 
punct de colectare 

Accesare 
programe 
interne şi 
externe 

Scule 
pescuit: 
bărci, cameră 
frigorifică, 
maşini 
izoterme 

AsociaŃia de 
Pescari Consiliul 
Local Grindu 

Reabilitare şi 
modernizare căi 
de acces 

Drumul judeŃean 
de legătură 

1 an Pietruire, asfaltare FinanŃare 
Consiliul 
JudeŃean 

- Consiliul Local, 
Consiliul 
JudeŃean 

ÎmbunătăŃirea 
sistemului de 
gestionare a 
deşeurilor 
menajere 

Reducerea 
volumului 
deşeurilor şi 
stimularea 
colectării 
selective 

2 ani Colectare, transport, 
selectare, procesare 
ecologică a 
deşeurilor 

Buget 
Local,        
Buget 
JudeŃean 

- Consiliile Locale 
din vecinătăŃile 
patronate de CL 
Măcin 

Încurajarea 
achiziŃionării de 
maşini şi utilaje 
agricole de 
înaltă 
tehnologie; 
ÎnfiinŃarea unui 
birou de 
consultanŃă 
tehnică la 
nivelul 
administraŃiei 
publice locale 

Creşterea 
productivităŃii 
agricole 
Întărirea 
capacităŃii de 
cunoaştere 

2 ani Procurarea de oferte,       
Sprijin pentru 
creditare,       
Implicare specialişti 
din Primărie 

Accesare 
programe 
interne şi 
externe 

- Investitori locali,          
Primăria 

ÎnfiinŃarea unor 
micro 
laboratoare de 
analize 
medicale şi a 
unui punct 
farmaceutic 

ÎmbunătăŃirea 
asistenŃei 
medicale şi a 
tratamentului 

2 ani Efectuarea analizei 
medicale uzuale, 
procurare 
medicamente 
gratuite 

Casa de 
asigurări 
sau 
finanŃare 
privată 

 Casa de 
asigurări, 
Colegiul 
Farmaciştilor 
Cabinet medical 
de Familie 
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6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Resursele de subsol 

Comuna Grindu se suprapune peste zona de luncă a Dunării, unde subsolul conŃine în general 
formaŃiuni mâloase-nisipoase, formate în holocenul superior, neinteresante pentru o valorificare 
economică. Totuşi, în câteva zone, de sub aceste aluviuni apar la suprafaŃă mici corpuri granitice 
paleozoice cu resurse mici. 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

În Lunca Dunării, unde este situată singura localitate a comunei cu acelaşi nume, nu există substanŃe 
minerale solide care să fi făcut obiectul unei exploatări sistematice cunoscute. 

  

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 servicilor 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 format din punctele de atracŃie:  



6 

 

• Cotul Pisicii - cea mai mare curbură a fluviului Dunărea şi cea mai mare adâncime de pe 
întregul curs (40 m); 

• Dinogetia - cetate dacică în amonte la 7 km; 

• Capela cu grup monumental - închinat victimelor accidentului naval Mogoşoaia. 

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei GRINDU, cod 827085 

Primar Neculai NEAGU – P.D.L. 

Telefon/Fax 0240/572043 

 

 

 

 

 

 

 


