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COMUNA SFÂNTU GHEORGHE 
 

 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 
 

 

Localitatea Sfântu Gheorghe este situată pe malul 
stâng a celui mai vechi braŃ al Dunării – Sfântu 
Gheorghe, în apropierea gurii de vărsare a Dunării 
în Marea Neagră. 

Aflată în extremitatea estică a Deltei Dunării, 
localitatea Sfântu Gheorghe este situată în estul 
judeŃului Tulcea, la 120 Km distanŃă de Tulcea şi la 
35 Km distanŃă de oraşul Sulina. Comuna este 
delimitată la nord de comuna Crişan şi oraşul 
Sulina, la est şi sud de Marea Neagră iar la vest de 
comuna Murighiol. 

Climatul în comuna Sfântu Gheorghe este temperat semiarid, specific stepelor pontice. 

Umezeala aerului este ridicată, peste 80%, ca urmare a suprafeŃelor cu apă şi mlăştinoase şi a 
bazinului marin din apropiere. 

Întreg teritoriul administrativ al comunei Sfântu Gheorghe face parte din teritoriul ARBDD, cu excepŃia 
terenurilor din intravilan şi terenului aferent amenajărilor silvice.  

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea, la ultimul recensământ realizat, în 
teritoriul administrativ al comunei Sfântu Gheorghe se înregistrau 971 locuitori. 

Principalele etnii  la recensământul populaŃiei din 18 martie 2002: 

• Români – 946 persoane 

• Ucraineni – 21 persoane 

2. INFRASTRUCTURA 

a.  Drumuri 

 DistanŃa Tulcea – Sfântu Gheorghe este de 120 km şi se realizează pe braŃul Sfântu Gheorghe. 

Legătura rutieră între Sfântu Gheorghe şi Sulina se realizează prin DC5: Sulina - Sfântu Gheorghe în 
lungime de 32,8 km, din care 20,4 km pe teritoriul administrativ al comunei. 

Drumul este amenajat printr-o pietruire uşoară pe dig şi are o importanŃă deosebită pe timpul iernii când 
braŃul Sfântu Gheorghe al dunării este îngheŃat. 

ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃii Sfântu Gheorghe însumuează 10,0km care sunt neamenajaŃi 
pe nisip. 
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b.  Deşeuri 

Comuna Sfântu Gheorghe 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. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Sfântu Gheorghe va funcționa o stație de transfer deșeuri. Pe 
teritoriul administrativ al comunei Mihai Bravu va funcționa depozitul județean de deșeuri. 

3. FINANłE LOCALE  

În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 2053 mii lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Infrastructura de bază – mijloace de transport, alimentare cu apă, canalizare, telecomunicaŃii - alături de 
alte facilităŃi, cum ar fi terenurile disponibile pentru concesionat, toate acestea sunt elemente pozitive 
care pot atrage noi investitori. 

De asemenea, turismul poate reprezenta o sursă de venit semnificativă pentru locuitorii comunei Sfântu 
Gheorghe. 

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ   

Proiectele prioritare ale comunei Sfântu Gheorghe planificate pentru 2008-2009 (Sursa: Primăria 
Sfântu Gheorghe) 

NR  
CRT 

T I T L U  
P R O I E C T 

FINANTARE 
( S U R S E) 

VALOARE 
( mii lei) 

STADIU  
PROIECT 

TERMEN  
FINALIZARE  
PROIECT 

OBSERVATII 

I LUCRARI IN CONTINUARE      
1 Amenajare drum de acces si 

cheu de acostare nave in com 
Sfântu Gheorghe. 

Buget local 23,00    

2 Rampa si dana de acostare in 
com Sf Gheorghe 

Buget local 4,00    

II LUCRARI NOI      
1 Retea de canalizare cu statie 

de epurare in com Sfantu 
Gheorghe 

Buget local 550,00 proiect   

2 Locuinte de serviciu pentru 
cadrele medicale din com Sf 
Gheorghe 

Buget Fond 
de Rulment 

370,00    

3 Lucrari si modernizari in incinta 
Caminului Cultural din com Sf 
Gheorghe 

Buget Fond 
de Rulment 

100,00 finalizat   

4 Renovare si amenajari 
exterioare la biserica din com 
Sf Gheorghe 

Buget Fond 
de Rulment 

250,00 Licitatie 
finalizata 

  

5 Reactualizarea Planului 
Urbanistic General al com Sf 
Gheorghe 

Buget Fond 
de Rulment 

50,00    

6 Reparatii capitale frizerie din 
com Sf Gheorghe 

Buget Fond 
de Rulment 

50,00    
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7 Amenajare piata 
agroalimentara in com Sf 
Gheorghe 

Buget Fond 
de Rulment 

25,00    

8 Parc nou ,,Katerlesca 
Pohuleanca” 

Buget Fond 
de Rulment 

55,00    

9 Ecologizare platforma de gunoi 
in com Sf Gheorghe 

Buget Fond 
de Rulment  

20,00    

10 Retea de canalizare cu statie 
de epurare in com Sf Gheorghe 

Buget Fond 
de Rulment 

70,00    

 

Proiecte propuse de Consiliul JudeŃean Tulcea, în care comuna Sfântu Gheorghe 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 

1. Amenajarea 
mini-porturilor 
turistice Sf. 
Gheorghe, 
Murighiol, 
Sarichioi 
 
 

POR, Axa 5 
/ 
POS transport 
 

25.000 
 

2008-2012 
 

Consiliul 
JudeŃean Tulcea 
 

Consiliile Locale 
Sfântu 
Gheorghe, 
Murighiol, 
Sarichioi 
 

2. Centru de 
informare 
ecologică în Sf. 
Gheorghe 
 
 

Buget naŃional 
 

300 
 

2008-2009 
 

ARBDD Tulcea 
 

Consiliul Local 
Sfântu 
Gheorghe 
 

 

6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Localitatea a fost atestată în documentele istorice din secolul al XIV-lea, când dezvoltarea economiei a 
favorizat creşterea rolului negustorilor italieni la gurile Dunării. În acea perioadă genovezii instituie un 
veritabil monopol în apele Mării Negre, făcând comerŃ cu peştele pescuit la gurile Dunării. În hărŃile de 
epocă printre centrele economice puternice de pe teritoriul Dobrogei este menŃionată şi localitatea San-
Giorgio, Sfântu Gheorghe de astăzi, cum apare pe harta genovezului Visconti, din anul 1318. În a doua 
jumătate a secolului 18, războaiele ruso-turce s-au desfăşurat şi la Gurile Dunării, datorită dorinŃei 
Rusiei de a ocupa aceste teritorii. Luptele au distrus Ńinutul Dobrogei şi au provocat ruinarea economică 
a provinciei. Totodată populaŃia a fost decimată sau împrăştiată. 

Localitatea este amplasată într-o regiune plană, câmpie aluvionară în formare, din care ies în evidenŃă 
grindurile. Dintre acestea enumerăm grindul Sărăturile, Flămânda, łigănuş şi au înălŃimi maxime de 5-6 
m, cu rol de “diguri” naturale (ce delimitează zonele depresionare interioare – ostroavele – şi le 
protejează împotriva inundaŃiilor). 

 

Resursele de substanŃe minerale solide 

Ca majoritatea comunelor din Delta Dunării, în care se găsesc de obicei aluviuni fluviatile mâloase-
nisipoase, comuna Sfântu Gheorghe este săracă în resurse de  substanŃe minerale valorificabile. De la 
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această situaŃie fac excepŃie o serie de nisipuri marine dispuse fie in lungul litoralului Marii Negre, fie in 
interiorul teritoriului, de-a lungul unor fâşii orientate pe direcŃii nord – est/sud vest, est-nord/est – vest 
sau chiar est-vest. 

Zona cea mai bogată se găseşte în nordul oraşului Sfântu Gheorghe şi ocupă o suprafaŃă de peste 50 k 
mp. Aceste nisipuri nu au fost cercetate pentru a se vedea compoziŃia lor chimică şi a se stabili 
domeniile de valorificare. Resursele sunt importante şi condiŃiile de exploatare ideale. 

 

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

DEZVOLTAREA TURISMULUI  

Specificul zonei Deltei Dunării oferă potenŃial ridicat pentru dezvoltarea industriei ospitaliere. Având în 
vedere transversalitatea 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” și 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 3.2.2. "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de baza pentru economia si 
populaŃia rurala si punerea in valoare a moştenirii rurale". 

 

8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Comuna Sfântu Gheorghe este una dintre localităŃile din Delta Dunării care dispune de o infrastructură 
de turism dezvoltată şi numeroase puncte de atracŃie: 

- Pensiuni şi case de vacanŃe; 

- Plajă; 

- Pescuit sportiv; 

- Insula Sahalin; 

- Lacul Roşu, Puiu.   
 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei SFÂNTU GHEORGHE, cod 827195 

Primar Valentin SIDORENCU – P.S.D. 

Telefon 0240/546701 


