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COMUNA NICULIłEL 
 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 

Comuna NiculiŃel este situată în zona de nord-vest 
a judeŃului Tulcea şi este delimitată de următoarele 
teritorii comunale: la nord de teritoriul administrativ 
al oraşului Isaccea, la vest de teritoriul administrativ 
al comunei Hamcearca, la sud de teritoriul 
administrativ al comunei Izvoarele şi la est de 
teritoriul administrativ al comunei Somova şi al 
comunei Frecatei. 

Sub raport climatic, clima este continentală: veri 
fierbinŃi cu precipitaŃii slabe; ierni nu prea reci, cu vânturi puternice; temperatura medie anuala 
11°C; cantitatea medie de precipitaŃii 415-500mm/mp anual. 

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea, la ultimul recensământ 
realizat în teritoriul administrativ al comunei NiculiŃel, se înregistrau 4.715 locuitori, în majoritate 
de etnie română.  

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

DistanŃa NiculiŃel – Tulcea este de 31 km. Pe direcŃia NV-SE comuna este străbătută de DN22 
Smârdan- Măcin – Isaccea- Tulcea- ConstanŃa pe o lungime de 10,5 km. Conexiunea localităŃii 
NiculiŃel cu DN 22 este asigurată de DJ 229: InterseŃie NiculiŃel – Valea Teilor – IntersecŃie 
Izvoarele – Nicolae Bălcescu- IntersecŃie Zebil- Sarichioi, care străbate teritoriul administrativ al 
comunei N-S pe o distanŃa de 7,0 km. 

Accesul la Mănăstirea Saon se face prin DJ 229D, pe lungimea de 1,5 km şi DJ 229E, 1,5 km. 
Accesul la Mănăstirea Cocoş este asigurată de DJ 229C: DN 22- NiculiŃel – Mănăstirea Cocoş 
– DJ 222A(Nifon), iar pentru vizitatorii care vin dinspre Isaccea prin DJ 229G: DN 22(Capaclia) 
– DJ 229C(Mănăstirea Cocoş). 

Pentru toate drumurile judeŃene care tranzitează teritoriul comunei a fost întocmit studiul de 
fezabiliatate si proiectul tehnic în cadrul obiectivului “ Valorificarea turiostică a mănăstirilor 
tulcene prin îmbunătăŃirea infrastructurii de acces şi de mediu“, iar execuŃia lucrărilor se 
preconizează să înceapă în 2010. 

Teritoriul comunei este străbătut şi de DC64: DJ 229A- NiculiŃel pe o lungime de 6,3 km. 

ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃii NiculiŃel, însumează 38,79 km din care 5,5 km au 
fost reabilitaŃi cu fonduri de la Programul de Dezvoltare Rurală. Pentru restul reŃelei stradale a 
fost întocmit studiul de fezabilitate şi urmează să fie accesate fonduri pentru executarea 
lucrărilor. 
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In comuna NiculiŃel pânza freatică este la o adâncime de peste 3 metri în comună, ceea ce 
reprezintă un inconvenient pentru realizarea lucrărilor de alimentare cu apă pe suprafaŃa 
întregii localităŃi. 

c. ComunicaŃii 

Infrastructura de telecomunicaŃii este acoperită pe toate căile, telefonie fixă, mobilă, televiziune 
prin cablu şi internet. Accesul populaŃiei beneficiază la aceste mijloace este următorul: 80% 
telefonie mobilă, 75% televiziune prin cablu şi 100 de locuitori acces la internet. 

d. Deşeuri 

Comuna Niculițel 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 9445,15 mii lei, atât la venituri cât şi 
la cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Dezvoltarea comunei NiculiŃel din punct de vedere economic are la bază viticultura şi industria 
lemnului. SituaŃia din teren arată însă în prezent un declin al producŃiei de vin, a soiului de vin 
cunoscut drept vinul de NiculiŃel.  

.Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenŃialii investitori rămân potenŃialul pentru 
viticultură, cariera de piatră din comună şi potenŃialul de creare de câmpuri eoliene.  

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ     

AutorităŃile locale consideră că proiectele prioritare pentru dezvoltarea comunei se constituie 
din: reabilitarea infrastructurii rutiere şi de mediu, valorificare patrimoniului local, promovarea 
unor strategii integrate de turism şi proiecte turistice dar şi dezvoltarea parteneriatelor public-
privat. 

 

 

A. Proiectele prioritare ale comunei NiculiŃel 

NR 
CRT 

TITLU PROIECT FINANTARE 
(surse) 

VALOARE 
(mii lei) 

STADIU  
PROIECT 

TERMEN  
FINALIZARE 
PROIECT 

OBSERVAȚII 

I. LUCRĂRI ÎN 
CONTINUARE 

     

1. Reabilitarea și 
extindere rețea 
alimentare cu apă 
potabilă în 
localitatea Niculițel, 
județul Tulcea 

H.G. 
577/1997 

1.574.336 In curs de 
executie 

1.09.2010  
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II. LUCRARI NOI      
1 Îmbunătățirea 

serviciilor de bază 
pentru economia și 
dezvoltarea comunei 
Niculițel (stație de 
apurare cu sistem 
de canalizare: 
reabilitare drumuri 
stradale și teren de 
sport) 

O.G. 7/206 11.110.608 Realizare 
D.A.T.C. și 
obținere 
avize 

24 luni de la 
data atribuirii 
contractului 
de lucrări 

 

2 Bază sportivă 
multifuncțională 

O.G. 7/2006 829412 Atribuire 
contract 
execuție 
lucrăir 

12 luni de la 
data atribuirii 
contractului 
de lucrări 

 

 

 

B. Proiecte propuse de Consiliul JudeŃean Tulcea în care comuna NiculiŃel este partener 

 (prezentate în Planul Local de AcŃiune al Consiliului JudeŃean din AGENDA LOCALĂ 21) 

Titlul Proiectului FinanŃare Valoare 
estimativa 
proiect 
mii Euro 

Perioada 
de timp 

InstituŃiile 
responsabile 

Parteneriat 

Valorificarea turistică a 
mănăstirilor 
tulcene prin îmbunătăŃirea 
infrastructurii 
de acces si de mediu 

POR, Axa 2 
 

23.000 
 

2010-
2012 
 

Consiliul 
JudeŃean 
Tulcea 
 

Consiliile 
Locale 
Tulcea, 
FrecăŃei, 
NiculiŃel 
 

 

 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Comuna NiculiŃel este situată în partea nordică a Dobrogei, într-un relief de dealuri mici 
cultivate agricol, cu viŃă de vie şi pomi fructiferi. 

Resursele de subsol  

Roca reprezentativă a acestei comune este diabazul (bazaltul vechi). Apare sub forma unui 
corp alungit aproximativ nord vest – sud est, cu lăŃime de pana la peste 4 km, traversând 
întreaga comuna pe o lungime de aproape 10 km, alcătuind cea mai mare parte a Culmii 
Niculitel. Se prezintă sub forma unor curgeri submarine de lava. Roca este compactă, 
constituită din feldspat plagioclaz, piroxen (augit) şi clorit. Resursele de diabaz sunt imense şi 
prezintă condiŃii de exploatare bune. 

Pe locul doi ca răspândire în suprafaŃă se află depozitele loessoide formate în Pleistocenul 
mediu şi superior, acoperind cu o pătură pana la 20 m grosime treimea nordică a comunei. 
Resursele sunt imense iar condiŃiile de exploatare ideale. 
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Pe locul trei se situează Stratele de Nalbant, de vârsta noriana, alcătuite din gresii şi argilite. 
Se găseşte la sud de zona diabazelor, alcătuind partea sud-vestică a Culmii NiculiŃel, precum 
şi intr-o fâşie alungită nord vest – sud est, care începe de la 1 km est de satul Niculitel, 
traversează limita comunei si se întinde spre localitatea TeliŃa. Resursele de gresii sunt 
enorme, numeroase zone prezentând condiŃii de exploatare bune. 

Exploatările de substanŃe minerale solide. In singura localitate a acestei comune s-au 
exploatat diabaze, calcare şi gresii. Diabazele s-au extras artizanal de către localnici şi s-au 
întrebuinŃat pe plan local.  In cariera  La Fântâna Carmazui, din marginea localităŃii, s-a extras 
ocazional o gresie calcaroasa, de culoare gălbuie cu nuanŃe cenuşii, alternând cu argile 
nisipoase. S-a folosit ca piatră pentru construcŃie şi piatră spartă pentru întreŃinerea drumurilor. 

La 1 km sud de NiculiŃel, în cariera Fântâna Smeului de pe Valea Cărbunelui, s-a extras un 
calcar negricios, cu structura zaharoidă, străbătut de diaclaze albe de calcit, cu intercalaŃii 
subŃiri de şisturi argiloase negre. S-a întrebuinŃat pentru necesităŃi locale şi ca piatră pentru 
întreŃinerea drumurilor. 

Un alt calcar, prezentând culori roşietice sau vineŃii, inclus în diabaze, s-a exploatat în cariera 
Mănăstirea Cocos (lângă cişmeaua mănăstirii). S-a valorificat pentru fabricarea varului iar 
diabazul ca piatră pentru construcŃii. 

 

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

I. EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 

La nivelul comunei NiculiŃel, asemănător cu majoritatea localităŃilor de tip rural din judeŃul 
Tulcea, se constată o stare generală precară a infrastructurii de bază (reŃele învechite de apă 
şi canal, staŃie de epurare, drum municipal, căi de acces spre alte zone din judeŃ) şi o 
neadaptare a acesteia la nevoile actuale ale comunităŃii.  

AutorităŃile locale din comuna NiculiŃel vor fi nevoite să realizeze investiŃii în reabilitarea 
infrastructurii pentru a putea facilita circulaŃia persoanelor, a mărfurilor şi a serviciilor, aspecte 
care vor avea ca finalitate îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii locuitorilor. 

De asemenea, pentru respectarea standardelor impuse de Uniunea Europeană şi a acquis-ului 
în sectorul apă, principalul obiectiv îl constitue extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată, astfel încât să se asigure servicii adecvate de furnizare a apei şi de canalizare. In 
acest sens, aceasta acŃiune va trebui să reprezinte o prioritate şi pentru comuna NiculiŃel. 

In continuare propunem o serie de proiecte fezabile (acestea se justifică prin prisma motivaŃiei 
de mai sus). 

a. Reabilitare drumuri comunale 

b. Reabilitare sistem de alimentare cu apă 

Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 3.2.2. 
„Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de baza pentru economia şi 
populaŃia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale” pentru acŃiuni de: 

- extindere şi îmbunătăŃire a reŃelei de drumuri de interes local şi extinderea 
şi îmbunătăŃirea reŃeiei publice de apă – alimentare; 

- extindere şi îmbunătăŃire a reŃeiei publice de apă uzată (staŃie de epurare); 
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- extindere a reŃelei publice de joasă tensiune şi/sau a reŃelei de publice de 
iluminat  

 

II. REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE ÎNV�ł�MÂNT 

Una dintre condiŃiile fundamentale de dezvoltare a comunităŃii locale este reabilitarea 
infrastructurii de învăŃământ şi a procesului educaŃional. In acest sens propunem drept proiect 
strategic prioritar: 

Reabilitarea infrastructurii de învăŃământ în comuna NiculiŃel: reabilitare termică şi sală 
de sport 

Surse de finanŃare: Programul OperaŃional Regional (POR), Axa 3 – „ÎmbunătăŃirea 
infrastructurii sociale.” 

 

8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Pădurea de lângă NiculeŃel este parte a rezervaŃiei Parcul MunŃii Măcinului. Această rezervaŃie 
s-a constituit prin ICM 1743/1939 fiind vorba de Poiana „Regelui Ferdinand I”, a cărei 
constituire este legiferată prin Ordinul ministerial ce cuprinde articolele 1, 2, 3 apărut în 
Monitorul Oficial nr.126/10.06.1927.  

Alte obiective turistice sunt încadrate în categoria turismului religios: Bazilica paleo-crestină, 
Mănăstirile Cocoş şi Saon şi Biserica Sf. Atanasie. 

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria NICULIłEL, cod 827165 

Primar Florin PASCALE– P.D.L. 

Telefon 0240/542281 


