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COMUNA HAMCEARCA 
 

 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 

 

Comuna Hamcearca este situată în partea central-vestică a 
judeŃului Tulcea, fiind delimitată de următoarele teritorii 
comunale: la nord teritoriul administrativ al comunei LuncaviŃa şi 
al oraşului Isaccea; la sud-vest teritoriul administrativ al comunei 
Cerna; la sud-est teritoriul administrativ al comunei Horia; la est 
teritoriile administrative ale comunelor NiculiŃel, Izvoarele şi Horia 
şi la nord-vest teritoriul administrativ al comunei Greci. 

Pe direcŃia nord-sud este străbătută de DJ 222A iar distanŃa 
dintre Municipiul Tulcea şi Hamcearca este de 56 km. 

Satele componente ale comunei sunt: Hamcearca - reşedinŃa 
de comună, Balabancea, Nifon şi Căprioara. 

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea, la ultimul recensământ realizat în 
teritoriul administrativ al comunei Hamcearca, se înregistrau 1628 de locuitori, marea majoritate de etnie română. 
Numărul populaŃiei active înregistrat depăşeşte cu puŃin 700 de locuitori, dintre aceştia 83% desfăşoară  activităŃi 
în agricultură şi silvicultură. SituaŃia populaŃiei inactive se prezintă astfel: şomeri: 9; pensionari: 475; invalizi: 14; 
beneficiari de asistenŃă socială: 62. 

În privinŃa gradului de şcolarizare, populaŃia beneficiază de următoarele niveluri educaŃionale: studii elementare: 
85%; studii liceale: 20%; studii universitare: 3%; fără studii: 15%. 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

ReŃeaua rutieră a comunei Hamcearca este compusă din : drumuri judeŃene, comunale şi străzi. Pe direcŃia S-N, 
teritoriul comunei este tranzitat de DJ 222A pe lungimea de 24,00 km. 

Prin acest drum se asigură legătura  satelor din componenŃa comunei cu DN 22, în localitatea LuncaviŃa şi DN 
22F, în localitatea Horia. DistanŃa până la municipiul Tulcea este de 52 km. Pentru tronsonul de drum Nifon-
LuncaviŃa, 21,545 km în anul 2009 au început lucrările de modernizare, iar pentru tronsonul Horia – Nifon, în anul 
2009, se execută studiul de fezabilitate. La începutul anului 2010, se va executa proiectul tehnic, lucrările de 
reabilitare fiind prevăzute a se executa în perioada 2010-2012. 

Legătura cu Mănăstirea Cocoş şi NiculiŃel este asigurată de DJ 229C, cu 7,608 km pe teritoriul comunei. Pentru 
acest drum, în anul 2009 se execută studiul de fezabilitate, la începutul anului 2010 se va executa Proiectul 
Tehnic, iar lucrările de modernizare se vor executa în perioada 2010-2012. 
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Drumul comunal DC 49, în lungime de 1,5 km asigură legătura satului Căprioara cu sediul de comună. Acest 
drum a fost pietruit în anul 2004 cu fonduri obŃinute prin programul FRDS ( Fondul Român de Dezvoltare 
Socială).  

Drumul comunal DC51, din pământ în lungime totală de 3,5 km, din care 1,5 km pe teritoriul comunei, asigură 
legătura cu localitatea Floreşti din comuna Horia. 

ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃilor comunei însumează 22,80 km; din care 5,57 km în Hamcearca; 6,88 
km în Balabancea; 2,37 km în Căprioara şi 7,98 km în Nifon. Din această reŃea, mai mult de 50% sunt pietruiŃi, iar 
pentru 6,7 km există Proiectul tehnic şi urmează să se acceseze fondurile pentru execuŃia lucrărilor de 
modernizare.  

b. Apă şi canal 

Comuna Hamcearca nu dispune de canalizare sau de staŃie de epurare; nu există studii de fezabilitate pentru 
fundamentarea unor astfel de proiecte. 

c. ComunicaŃii 

ComunicaŃiile sunt acoperite pe toate căile: telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, internet. Telefonia fixă 
este folosită doar în instituŃiile publice. Gradul de penetrare este de 70% în cazul telefoniei mobile şi de 60% 
pentru televiziunea prin satelit. Doar instituŃia Primăriei beneficiază de conexiune la internet.  

d. Deşeuri 

Comuna Hamcearca 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 2952 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Sectorul economic ce cunoaşte cea mai semnificativă creştere este agricultura în timp ce la polul opus se 
plasează zootehnia. Angajând 75% din populaŃia activă, agricultura este activitatea economică de bază a 
comunei Hamcearca. PotenŃialul agricol al zonei, existenŃa unor forme de asociere agricolă (5 asociaŃii active) 
precum şi resursele forestiere constituie premise pentru dezvoltarea localităŃii, prin modernizarea tehnologiilor.  

O parte din forŃa de muncă dislocată din agricultură prin mecanizare şi retehnologizare poate fi absorbită de 
sectorul turistic, care se poate dezvolta pe temeiul potenŃialului natural oferit de RezervaŃia Parcului MunŃii 
Măcinului.   

Proiecte comune şi contractarea unor servicii oferite de IMM-uri constituie mijloace posibile de intensificare a 
relaŃiilor cu mediul privat. Sectorul privat este constituit din 7 IMM-uri înregistrate şi active. AutorităŃile publice 
locale pledează pentru implicarea lor mai pronunŃată în viaŃa comunităŃii.  

Cei mai atractivi factori pentru potenŃialii investitori sunt potenŃialul turistic şi cel forestier.  
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5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ 

În ultimii 5 ani s-au atras proiecte de:  

- Asfaltarea drumului către Căprioara, în valoare de 250.000 lei; 

- 2 proiecte de alimentare cu apă (în satele Hamcearca, respectiv Nifon). 

Comuna Hamcearca face parte dintr-o asociaŃie locală de comune pentru realizarea unui proiect de mediu. De 
asemenea, comuna se poate asocia cu localităŃile LuncaviŃa şi Horia, pentru realizarea unui drum de acces local 
Horia-LuncaviŃa. 

Proiectele considerate prioritare pentru comună vizează reabilitarea infrastructurii rutiere şi dezvoltarea 
infrastructurii culturale - căminul cultural.  

 

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

Titlu proiect 

 

Program de 
finanŃare 

 

Valoare 
proiect 
(mii lei) 

Durată 
proiect 

InstituŃii 
responsabile 

Parteneriat Evaluare/ 
Monitorizare 

Modernizare DJ 
222A: Nifon - 
LuncaviŃa 
km 16+000 – 
37+545 

H.G. 577/1977 6.500 2008-
2011 

Consiliul 
JudeŃean 
Tulcea 

Consiliile 
locale 
LuncaviŃa şi 
Hamcearca 

Consiliul 
JudeŃean Tulcea 

 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Resursele de subsol 

Comuna este aşezată alungit pe direcŃie nord - vest şi sud - est, aproximativ paralelă cu cea a structurilor 
geologice ce o alcătuiesc. Pe aceeaşi direcŃie, în zona sa axială, este traversată de râul TaiŃa iar de o parte şi de 
alta a albiei acestuia se întind, pe mari suprafeŃe şi cu resurse enorme, depozite loessoide. 

Cele mai vechi formaŃiuni geologice de pe cuprinsul comunei Hamcearca sunt şisturile cristaline epimetamorfice 
constituite din filite, cuarțite, roci tufogene şi metagrauwacke.  

Şisturile au cea mai mare răspândire pe o suprafaŃă începând de la nord de localitatea Căprioara şi continuând 
până la sud-est de aceasta. Resursele sunt diferite de la o zonă de apariŃie la alta dar cumulate sunt imense. 
CondiŃiile de exploatare sunt favorabile. 

FormaŃiunea de Carapelit se întinde sub forma unei fâşii alungite pe limita estică a comunei, începând din dreptul 
localităŃii Nifon până la sud de satul Balabancea. Ea mai apare şi în colŃul sud-vestic al comunei sub forma unor 
corpuri ovale de câteva sute de metri lungime, ivite de sub cuvertura de depozite loessoide. Ca şi în alte comune 
unde este prezentă, este alcatuită din şisturi argiloase, grauwacke, conglomerate. Resursele sunt imense iar 
condiŃiile de exploatare şi transport sunt bune.  

Depozitele triasice se ivesc la mai puŃin de 1 km nord-est de satul Căprioara, după şisturile cristaline. Sunt 
reprezentate prin calcare triasice medii (anisiene şi ladiniene) iar resursele existente sunt substanŃiale. 
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Depozitele triasice superioare sunt de vârste carniene şi noriene şi constituie ceea ce se cunoaşte sub 
denumirea de Stratele de Nalbant, fiind format din gresii şi argilite iar resursele sunt medii spre mici.   

În zona comunei apar pe mari suprafeŃe şi în numeroase puncte formaŃiuni magmatice de tipul granite (gnaisice, 
masive, amfibolice), riolite şi diabaze. Granitele au cea mai mare extindere şi prezintă cele mai mari resurse. 
Primele apar pe cea mai mare suprafaŃă, la aproape 1 km vest de localitatea Nifon, la câteva sute de metri vest 
de satul Hamcearca şi la câteva sute de metri nord şi sud de localitatea Balabancea.  

Granitul masiv este semnalat în marginea estică a localităŃii Căprioara şi la aproape 1 km sud-est de satul 
Hamcearca, în Dealul Coşlugea. Sunt granite roşii, cu mult feldspat potasic şi au o structură micropegmatitică 
sau porfirică. Resursele existente sunt mari.  

Granitele relativ noi se găsesc la marginea nord-vestică a comunei (partea sud-estică din corpul de la Greci). 
Prezintă resurse substanŃiale.   

Riolitele (porfirele cuartifere) apar sporadic şi sub forma unor corpuri de sute de metri în diametru, la mică 
distanŃă  de latura sudică a localităŃii Căprioara şi de cea estică a satului Hamcearca. Resursele sunt mici şi 
condiŃiile de exploatare bune. 

Diabazul este denumirea bazaltelor vechi. Se găsesc amplasate la aproape 3 km nord-est de localitatea  Nifon şi 
în marginea nordică a comunei. Resursele sunt medii iar condiŃiile de exploatare bune. 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

Din cele patru localităŃi ale comunei există date despre exploatarea calcarului la Balabancea şi Căprioara şi a 
granitului la Hamcearca. Lângă prima localitate s-a extras sporadic un calcar întrebuintat pentru întreŃinerea 
drumurilor.  

Lângă Căprioara, la 1 km de drum, s-a exploatat un calcar de culoare alb-vineŃie, care spre suprafaŃa terenului 
este foarte afectat de alterare, constituind o masă pământoasă.  

Înainte de intrarea în localitatea Hamcearca, venind pe şoseaua dinspre Balabancea, în versantul drept al văii 
TaiŃa, se găseşte o carieră de granit gnaisic (denumită de localnici Cardon), cenuşiu cu nuanŃe roşietice, care în 
urmă cu aproximativ 40 de ani furniza piatră pentru întreŃinerea drumurilor. 

 

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

I. REALIZAREA ŞI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ: CANALIZARE  

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. 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  

Comuna dispune de potenŃial agricol semnificativ dar insuficient valorificat. Programul NaŃional de Dezvoltare 
Rurală (PNDR) încurajează dezvoltarea sectorului agricol şi silvic prin sprijinirea creşterii competitivităŃii entităŃilor 
(IMM-uri, asociaŃii de producători) care activează în domeniu. Axa 1 a PNDR „Creşterea competitivităŃii sectorului 
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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 1.2.1. „Modernizarea exploataŃiilor agricole” şi Măsura 1.2.3. „Creşterea valorii 
adăugate a produselor agricole şi forestiere.” 

 

8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Accesul la Parcul "RezervaŃia Naturală MunŃii Măcinului" este o precondiŃie favorabilă dezvoltării turismului 
natural şi a agroturismului. 

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei HAMCEARCA, cod 827090 

Primar Ion ACCELEANU – P.D.L. 

Telefon 0240/576094 

 


