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COMUNA JIJILA 

 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 

 

Comuna Jijila este localizată în nord–vestul judeŃului Tulcea 
la o distanŃă de 69 km de oraşul Tulcea, pe Drumul 
European E 87. 

Cea mai apropiată localitate urbană este oraşul Măcin, 
situat la o distanŃă de 7 km de comună. 

In prezent, comuna Jijila este compusă din următoarele 
unităŃi teritorial-admistrative: localitatea de reşedinŃă – 
Jijila – şi din satul Garvăn.  

Comuna se învecinează la nord-est cu comuna Grindu, la 
est cu comuna LuncaviŃa, la sud cu oraşul Măcin şi la sud-
est cu comuna Smârdan. 

Sub raport climatic, clima este continentală cu veri fierbinŃi cu precipitaŃii slabe, ierni nu prea reci cu viscole 
puternice, cu o temperatura medie anuală de 11°C; cantitatea medie de precipitații este 440mm/mp anual. 

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea, la ultimul recensământ realizat în 2002 în 
teritoriul administrativ al comunei Jijila se înregistrau 5832 de locuitori, în majoritate de etnie română. 

Din datele existente la nivel de Primărie se desprinde un număr de 3.497 de locuitori activi, dintre care 
majoritatea în agricultură şi un număr de 100 lucrători activi în industrie.  

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Comuna Jijila este amplasată la o distanŃă de 69 Km de oraşul Tulcea pe DN 22 (E87).  Comuna Jijila reprezintă 
un punct important din punct de vedere al infrastructurii deoarece în satul Garvăn, se intersectează căile rutiere 
dinspre Brăila şi GalaŃi. 

ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃilor comunei însumează 57,5 km, din care: 47,5 km în Jijila şi 10,0 km în 
Garvăn. La această reŃea în perioada 2005-2007 au fost executate lucrări de pietruire pe 80% din lungime. 

b. Apă şi canal 

Comuna Jijila nu dispune de un sistem de canalizare şi nici de staŃie de epurare. La nivelul Primăriei Jijila sunt 
pregătite studii de fezabilitate pentru canalizare, staŃie de epurare şi alimentare cu apă.  

c. ComunicaŃii 

Infrastructura de telecomunicaŃii din comuna Jijila este dezvoltată, majoritatea populaŃiei având acces la telefonie 
mobilă. 
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d. Deşeuri 

Comuna Jijila 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 5230 mii lei, atât la venituri cât şi la cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Dezvoltarea comunei Jijila din punct de vedere economic se bazează pe sectoarele cu creşterea cea mai rapidă, 
agricultura şi sectorul de investiŃii. Sectoarele cu cel mai rapid declin sunt zootehnia şi industria mică. 

Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenŃialii investitori sunt zona favorabilă pentru dezvoltarea 
sectorului industrial datorită proximităŃii urbane Brăila – GalaŃi; potenŃial pentru energie eoliană; existenŃa unei 
reŃele de gaz-metan. Pe de altă parte, unul dintre dezavantajele comunei pentru potenŃialii investitori este lipsa 
podului peste Dunăre. 

Sectorul privat dispune de 60 IMM-uri înregistrate şi active.  

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ   

Primăria comunei Jijila are o Strategie de Dezvoltare Locală care cuprinde priorităŃile de dezvoltare ale localităŃii. 

Proiectele considerate prioritare pentru comună sunt: reabilitarea infrastructurii de mediu şi dezvoltarea 
infrastructurii de afaceri, instruirea resursei umane şi crearea de strategii integrate pentru turism. 

În ultimii ani 3 ani Primăria a beneficiat de un proiect pe infrastructură pentru aducŃiune apă în Garvan (valoare 
de 5.000.000 lei) şi pentru infrastructura de învăŃământ, anume reabilitarea şcolii din Garvăn - prin Inspectoratul 
Şcolar şi reabilitarea Bisericii Garvăn, prin Ministerul Culturii. 

La nivelul Primăriei Jijila există o structură preliminară pentru un proiect de regenerare urbană care cuprinde: 

• distribuŃia de 10 ha de teren pentru parc industrial prin hotărârea Consiliului Local; 

• asocierea cu o carieră de piatră; 

• asocierea cu trei firme private producătoare de energie eoliană. 

In ceea ce priveşte gradul de asociativitate, comuna Jijila face parte din 3 asociaŃii de comune: 

- AsociaŃia constituită din oraşul Macin şi încă 10 comune pentru realizarea unui proiect în sectorul de Mediu; 

- AsociaŃia dintre comuna Jijila şi comuna Văcăreni pentru un sistem de distribuŃie gaze; 

- AsociaŃia dintre comuna Jijila şi comuna Grindu pentru reabilitarea infrastructurii rutiere. 
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Centralizator de proiecte furnizat de Primăria Comunei Jijila 

A. Dezvoltarea infrastructurii de bază  

Nr. 
Crt. 

Titlu proiect FinanŃare (surse) 
Valoare 
(mii lei) 

Stadiu proiect 
Termen 

finalizare 
proiect 

ObservaŃii 

I. Lucrări în continuare      

1. Extindere reŃea de 
alimentare cu apă potabilă 
în comuna Jijila 

Buget local 408,3 LicitaŃie pt. 
atribuirea lucrării 

2011 Lucrare 
multianuală 

II. Lucrări noi      

1. Foraj fântână apă 
potabilă, com. Jijila 

Buget local 290,3 LicitaŃie publică 2009  

2. Reabilitare clădire casă de 
cultură com. Jijila 

Buget local şi 
finanŃări 

nerambursabile 

633,3 Studiu de 
fezabilitate 

2010  

3. Bază sportivă 
multifuncŃională  

OUG 7 / 2006 883,5 Depus dosar la 
Cancelaria 

Primului Ministru 

2010-2011  

4. ConstrucŃie sală de sport, 
com. Jijila 

Buget local 1097 Studiu de 
fezabilitate 

2010  

5. Reabilitare dispensar 
medical, sat Garvăn, com. 
Jijila  

Buget local şi 
finanŃare 

nerambursabilă 

525 Studiu de 
fezabilitate  

2010  

6. Reabilitare dispensar 
medical com Jijila 

Buget local şi 
finanŃare 

nerambursabilă 

781 Studiu de 
fezabilitate 

2010  

7. Împădurire teren degradat 
sat Garvăn, com. Jijila 

Fondul de mediu 607,2 Depus cerere de 
finanŃare luna oct. 

2009 

2010  

8. ÎnfiinŃare distribuŃie gaze 
naturale sat Garvăn 

Buget local şi 
finanŃare 

nerambursabilă 

6772 Studiu de 
fezabilitate 

2011  

9. Reabilitare Şcoala Garvăn  Buget local şi 
finanŃare 

nerambursabilă 

304,8 Studiu de 
fezabilitate 

2012  

10. Reabilitare Şcoala Jijila Buget local şi 
finanŃare 

nerambursabilă 

479,9 Studiu de 
fezabilitate 

2012  
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B. Dezvoltare socio-culturală (SOCIAL/EDUCAłIE) 

 

Proiect 

Stadiul şi maturitatea 
proiectului (cu sau fără 
SF/cu sau fără proiect 
tehnic) 

Valoarea 
proiectului 

 

1. Reabilitare cămin cultural Jijila Finalizat 720.059 E 

2. Reabilitare cămin cultural Garvăn Finalizat 647.970 E 

 

3. Reabilitare stadion comunal Jijila Studiu de fezabilitate  

641.707 E 

4. ConstrucŃie sală sport Jijila neprecizat Neestimată 

5. ConstrucŃie grădiniŃă 10 săli de clasă 
- Jijila  

Studiu de fezabilitate 820.000 E 

6. ConstrucŃie dispensar medical Jijila Studiu de fezabilitate Neestimată 

 

7. ConstrucŃie punct sanitar Gărvan  

Studiu de fezabilitate Neestimată 

8. Împădurire Dealu Mare-Garvăn( 60 
ha) 

Studiu de fezabilitate Neestimată 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Relieful comunei Jijila este unul tipic pentru Dobrogea de Nord. Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul 
comunei presupune două forme distincte de relief: prima formă este caracterizată prin ultimele ramificaŃii ale 
MunŃilor Măcin, cu valori maxime în dealul Sărăciei – 152, 1m şi Dealul Mare cu 141,6 m; a doua formă de relief 
aparŃine celei specifice Luncii Dunării. 

Sub aspect hidrografic, comuna este străbătută de la est la vest de Pârâul Jijila ce se varsă în lacul Jijila. 

Clima este temperat-continentală cu vânturi dinspre nord la nord-est şi nord-vest. 

In general, condiŃiile naturale de sol, climă şi relief sunt favorabile dezvoltării agriculturii. Se cultivă cereale, 
fasole, floarea soarelui, sfecla de zahăr, cartofi, legume, lucernă dar şi pomi fructiferi şi a viŃa de vie.  

Resurse de sol 

Din punct de vedere al resurselor de sol, în partea nordică şi sud-estică a comunei se găsesc aluviunile mâloase-
nisipoase ale Dunării, unde nu există resurse de substanŃe minerale utile, valorificabile. In restul comunei apar o 
serie de substanŃe minerale îndeosebi roci ce pot fi exploatate în cariera.  
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CuarŃitele sunt exploatate sporadic în carierele Orliga şi Gorgani, fiind utilizate ca piatră pentru drumuri şi pentru 
prepararea betoanelor cât şi pentru fabricarea produselor refractare. Rezervele estimate sunt mari şi se pot 
exploata în condiŃii avantajoase. Granitul există din abundenŃă în partea central şi sudică a comunei. 

FormaŃiunile loessoide, formate în Pleistocenul mediu şi superior se găsesc pe mari suprafeŃe şi constituie 
resurse enorme. 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

În ambele localităŃi ale comunei s-au exploatat substanŃe minerale utile solide. La Jijila s-au extras cuarŃit şi 
caolin. Cuartitul s-a scos din Cariera Orliga, aflată la 3 km sud-vest de Jijila şi 5 km nord-vest de Măcin. Sporadic 
şi artizanal s-a extras cuartit şi de pe versanŃii şi creasta Dealului Orliga.  

 

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

I. REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REłELEI DE ALIMENTARE CU APĂ 

Dată fiind populaŃia relativ mare a comunei şi sporul demografic pozitiv înregistrat în ultimii ani, considerăm că 
este prioritar să se extindă reŃelele de alimentare cu apă potabilă. În plus, oportunităŃile mari existente ne 
determină să credem că Jijila se va dezvolta considerabil în următorii ani şi populaŃia comunei va creşte în 
continuare. Toate aceste premise pot justifica realizarea acestui demers.  

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: contractare credit bancar.  

II. REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE  
Din punct de vedere strategic, pe perioada 2008-2013, propunem ca Primăria comunei să demareze şi să 
implementeze realizarea unui sistem de canalizare. Această propunere se bazează pe oportunităŃile sporite de 
dezvoltare ale comunei, pe creşterea viitoare a populaŃiei comunei. Realizarea acestui proiect va contribui la 
creşterea atractivităŃii comunei.  

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 atrase (dacă fondurile proprii necesare cofinanŃării sunt insuficiente 

 

8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Primele semne de viaŃă pe teritoriul actualei comune datează din vremuri antice. S-au descoperit vestigii 
arheologice getice din prima perioadă a fierului, dar şi vestigii romane având suprapuneri feudale timpurii. 
Documentele istorice privind cele două localităŃi sunt destul de puŃine, dar cele existente dezvăluie aceleaşi 
probleme ale comunei Jijila cu acelea cu care se confruntă toate celelalte aşezări din Dobrogea de Nord în 
perioada otomană. 

Zona lacustră, cu ghiolurile rămase după desecare, constituie un perimetru specific pentru pescuitul sportiv. 
Acestui element de atracŃie i se adaugă împrejurimile ce prezintă potenŃial neexplorat pentru agroturism. 

Pe lângă aceste obiective turistice, comuna Jijila dispune de vecinătatea Parcului NaŃional Munții Măcinului. 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei JIJILA, cod 827110 
Primar Doru STOICA – P.D.L. 
Telefon/Fax 0240/574002 

 


