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1. CUVÎNT ÎNAINTE 

 

Strategia oferă cadrul de dezvoltare durabilă 

integrată şi asigură prin proiectele pe domenii de 

dezvoltare un plan concret de   acţiune   pentru   

comuna   Murighiol.   Strategia   comunei Murighiol 

reprezintă viziunea şi planul de acţiune concret 

pentru dezvoltarea  comunității   locale  şi  este  

baza  de  justificare  a propunerilor de finanțare. 

Strategia este un document indispensabil pentru justificarea finanţării 

proiectelor, indiferent de sursa de finanţare, localizează în timp şi spaţiu proiectul 

pentru care se solicită finanţare şi demonstrează legătura cu alte proiecte, cu 

elementele dezvoltării comunităţii şi cu dezvoltarea regională. 

Dezvoltarea durabilă reprezintă realizarea unei calităţi mai bune a vieţii în 

prezent, fără a compromite şansa generaţiilor viitoare la un trai cât mai bun. 

Aceasta înseamnă realizarea unui echilibru  între dezvoltarea  economică,  cea 

socială  şi protecţia  mediului  înconjurător.  Conform viziunii dezvoltării  

durabile, progresul  integrează  obiective imediate şi pe termen lung, acţiuni 

locale şi globale, probleme economice şi de mediu, toate fiind inseparabile. 

Dezvoltarea durabilă urmăreşte şi încearcă să găsească un cadru teoretic stabil 

pentru luarea deciziilor în orice situaţie în care se regăseşte un raport de tipul 

om/mediu, fie că e vorba de mediul înconjurător, economic sau social. 

Strategia comunei Murighiol pentru 2014 – 2020 își propune să aducă toți 

factorii implicați în îndeplinirea sa la o stare de colaborare sub o aceeași viziune, 

pentru utilizarea cu un mai mare folos a resurselor proprii, cât și a celor ce pot 

veni din exteriorul comunei. 

 

Ivanov Filip, Primar al Comunei Murighiol 
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2.CONTEXTUL GENERAL AL DEZVOLTĂRII 
 
2.1. Contextul european 
2.1.1.Politica de coeziune economică și socială 
 
În urma evaluărilor politicilor implementate la nivel european în perioada 2009 – 
2013, şi având în vedere obiectivele Strategiei de la Lisabona, pentru perioada de 
programare 2007 – 2013 
au fost stabilite inițial 3 obiective: 
 
Obiectivul “Convergenţă” - acoperă regiunile care au PIB/locuitor sub 75% din media 
UE. (Întreg teritoriul României se încadrează în acest obiectiv). 
 
Obiectivul “Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă”- vizează regiunile 
care nu sunt eligibile pentru obiectivul „Convergenţă”; Obiectivul “Cooperare 
teritorială europeană” – pentru regiuni, judeţe şi zone transnaţionale. Aceste trei 
obiective au fost realizate prin implementarea Politicii de Coeziune Economică şi 
Socială (PCES), care reprezintă politica fundamentală a UE, fiindu-i alocată 1/3 din 
bugetul său şi a urmărit de-a lungul timpului: 

 Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială între statele 
membre/regiunile UE; 

 Îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice; 

 Promovarea dezvoltării stabile şi durabile a UE. 
 
Pentru perioada de programare 2007 – 2013, România a fost eligibilă doar pentru 
Obiectivul „Convergenţă” şi “Cooperare teritorială europeană”. 
 
Pentru perioada 2007-2013, politica de coeziune a Uniunii Europene a fost 
reformulată 
pentru a răspunde mai bine obiectivelor stabilite la Lisabona şi la Goteborg (economie 
competitivă bazată pe cunoaştere, cercetare şi dezvoltare tehnologică, dezvoltare 
sustenabilă, ocuparea forţei de muncă). În plus, politica de coeziune are o dimensiune 
teritorială, ce presupune că: tuturor zonelor Comunităţii trebuie să li se asigure 
posibilitatea de a contribui la dezvoltarea europeană; orientările strategice trebuie să 
ţină cont de: necesităţile de investiţii atât pentru zonele urbane, cât şi pentru zonele 
rurale, având în vedere rolul acestora în dezvoltarea regională, în promovarea unei 
dezvoltări echilibrate, a unor comunităţi stabile şi a integrării sociale. Pentru 
perioada de programare 2014 – 2020, în lumina situaţiei economice actuale şi a 
resurselor publice tot mai limitate, este de aşteptat ca rolul instrumentelor financiare 
în cadrul politicii de coeziune să fie tot mai mare. În ansamblu, politica de coeziune 
reformată va pune la dispoziție până la 366,8 miliarde EUR pentru a se investi în 
regiunile, orașele și economia reală a Europei. Acesta va fi principalul instrument de 
investiții al UE pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020: crearea de locuri 
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de muncă și generarea de creștere economică, abordarea problemei schimbărilor 
climatice și a dependenței energetice, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale. La 
aceasta va contribui și definirea mai bună a priorităților-cheie ale Fondului european 
de dezvoltare regională, cum ar fi sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, 
obiectivul fiind de a dubla sprijinul, de la 70 la 140 de miliarde EUR pe durata celor 7 
ani. Suma ce revine României pentru politica de coeziune este estimata la 21,8 
miliarde (preturi 2011), în creștere cu 10% față de alocarea 2007-2013 (situată la 
nivelul de 19,8 miliarde euro). În toate fondurile structurale și de investiții europene 
care stimulează proiectele bune va exista un grad mai mare de orientare spre 
rezultate, precum și o nouă rezervă de performanță. 
 
2.1.2.Politica agricolă comună 
Pentru atingerea obiectivelor comunitare specifice pentru zonele rurale, există 
politici 
complementare de dezvoltare, cum sunt Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene 
(PAC) şi Politica Comună de Pescuit (PCP). 
 
Prin implementarea Politicii Agricole Comune, dezvoltarea rurală a evoluat tot mai 
mult 
ca obiectiv de sine stătător. Fenomenul a început odată cu prima Reformă MacSharry 
(1992), când au fost introduse măsurile referitoare la dezvoltarea rurală şi la 
protecţia mediului şi a continuat cu definirea acestui domeniu ca Pilonul II al PAC, 
prin Agenda 2000. Redefinirea instrumentelor financiare ale PAC în 2006, în special în 
ceea ce privește Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR), a 
condus la separarea totală a asistenţei pentru dezvoltarea rurală de restul asistenţei 
structurale, atât în ceea ce priveşte obiectivele de dezvoltare, cât şi tipurile de 
asistenţă financiară. Fondul FEOGA fusese progresiv împărţit între intervenţii 
structurale pe spaţiul rural şi agricultură, într-o manieră greu de administrat. 
Reorganizarea în FEADR, odată cu ciclul de programare 2007 – 2013, a reușit sa 
clarifice obiectivele dezvoltării rurale şi a simplificat asistenţa financiară pe două arii 
de intervenţie: pe de o parte, pe agricultură şi silvicultură, pe de cealaltă parte, 
dezvoltarea rurală. 
 
Dincolo de simplificările de natură operaţională pe care le-a adus, clarificarea a avut 
şi un aport benefic asupra ariei de acoperire. Datorită acestei delimitări, spaţiului 
rural i se recunosc nevoile specifice de dezvoltare şi i se poate acorda o atenţie mai 
bine concentrată. Nevoile acestor zone sunt asociate cu preocupările preponderent 
agricole ale locuitorilor, dar trebuie să răspundă în aceeaşi măsură cerinţelor 
dezvoltării durabile şi standardelor de calitate ale vieţii, care trebuie să ajungă 
comparabile cu cele din spaţiul urban. 
 
Creată acum 50 de ani, PAC a început prin subvenţionarea producţiei de produse de 
bază în scopul asigurării necesarului intern, creşterii productivităţii şi securităţii 
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alimentelor. În prezent, accentul se pune pe calitatea alimentelor, şi pe rolul 
agriculturii în conservarea şi managementul resurselor naturale. Se aşteaptă ca 
agricultorii să fie mai orientaţi către piaţă şi mai competitivi – pentru a putea produce 
pentru piaţă fără a fi influenţați în alegerile lor de posibilitatea de a primi subvenţie 
pentru un anumit produs. Sprijinul acordat agricultorilor a fost în mod progresiv 
înlocuit cu plăţile directe. 
 
Regiunile rurale întâmpină şi în prezent dificultăţi specifice în ceea ce priveşte 
creşterea, ocuparea şi dezvoltarea durabilă. Actuala perioadă de programare oferă în 
acest sens o oportunitate de a orienta sprijinul din partea noului fond de dezvoltare 
rurală către aceste obiective, în concordanţă cu liniile directoare pentru dezvoltare 
durabilă şi Agenda Lisabona relansată. Pentru a face faţă acestor provocări, sunt 
necesare măsuri de asistenţă structurală şi teritorială. Astfel a fost creat cadrul legal 
unic pentru finanţarea cheltuielilor aferente politicii agricole comune. Acest 
regulament instituie două fonduri: 

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); 
Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). 

 
Începând cu 1 ianuarie 2007, FEGA şi FEADR înlocuiesc Fondul European pentru 
Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA), secţiunea Garantare şi respectiv Orientare. 
FEGA şi FEADR constituie împreună instrumentul financiar unic al Politicii agricole 
comune (PAC). FEGA intervine pentru susţinerea pieţelor agricole, iar FEADR 
finanţează programele de dezvoltare rurală. 
 
Tipurile de acţiuni finanţate prin aceste două instrumente, în cadrul PAC sunt: 
 
1. Finanţarea măsurilor prin FEGA prin co-gestiunea dintre Statele membre şi Comisie 
şi în manieră centralizată la nivel comunitar 

restituirile fixate pentru exportul produselor agricole către ţări terţe; 
intervenţiile destinate reglementării pieţelor agricole; 
plăţile directe către agricultori prevăzute în cadrul politicii agricole comune; 
anumite acţiuni de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă a 

Comunităţii şi în ţările terţe, realizate de Statele membre. 
 
2. În manieră centralizată, FEGA finanţează: 

contribuţia financiară a Comunităţii la acţiuni veterinare punctuale, la acţiuni de 
control în domeniul veterinar, în cel al mărfurilor alimentare şi al alimentelor pentru 
animale, a programelor de eradicare şi de supraveghere a bolilor animale, precum şi a 
acţiunilor fitosanitare; 

promovarea produselor agricole; 
măsurile, adoptate conform legislaţiei comunitare, destinate asigurării conservării, 

determinării, colectării şi utilizării resurselor genetice în agricultură; 
punerea în aplicare şi menţinerea sistemelor de informaţii contabile agricole; 
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sistemele de cercetare agricolă. 

FEADR finanţează, exclusiv în sistem de co-gestiune, programele de dezvoltare 
rurală. Corespunzător, există două domenii (aşa-numiții „piloni”) ai PAC: 
 

Pilonul 1- Politica de piaţă, urmăreşte realizarea obiectivelor PAC definite în 
Tratatul de la Roma, ca un sistem complex de reguli şi mecanisme care 
reglementează producţia, comerţul şi prelucrarea produselor agricole, grupate 
sintetic sub denumirea de organizaţii comune de piaţă. Pentru implementarea 
măsurilor comune de reglementare a pieţelor, Comunitatea are la dispoziţie 
următoarele instrumente: preţurile, intervenţia pe piaţă, ajutoarele financiare, 
cotele de producţie, protecţia vamală comună. 
 

Pilonul 2, al dezvoltării rurale, cuprinde măsuri structurale, care ţintesc 
dezvoltarea armonioasă a zonelor rurale, sub câteva aspecte: social, al diversităţii 
activităţilor, al calităţii produselor, al protejării mediului şi are drept obiectiv 
creşterea dinamismului economic al zonelor rurale, prin menţinerea dinamismului 
social, agriculturii durabile şi asigurarea conservării şi îmbunătăţirii resurselor 
naturale, privind în mod exclusiv zonele rurale şi preurbane. 
 
Strategiile şi programele de dezvoltare rurală pentru 2007 - 2013 au fost construite în 
jurul a patru axe prioritare, după cum urmează: 

axa 1, privind îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier; 
axa 2, privind îmbunătăţirea mediului în zonele rurale; 
axa 3, privind calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale; 
axa 4, privind programul Leader. 

Resursele destinate priorităţilor comunitare de dezvoltare rurală depind de situaţia 
specifică, de punctele tari, punctele slabe şi oportunităţile specifice fiecărei zone de 
programare. În octombrie 2011,Comisia Europeană a prezentat un set de regulamente 
care stabilesc cadrul legislativ al PAC pentru perioada 2014-2020, precum şi o 
evaluare a impactului unor scenarii alternative privind evoluţia politicii. Pachetul 
legislativ constă în patru propuneri de regulamente de bază pentru politica agricolă 
comună privind: 
a) plăţile directe; 
b) organizarea comună a pieţelor (OCP) unică; 
c) dezvoltarea rurală; 
d) un regulament orizontal privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea PAC.  
 
Așa cum afirma comisarul european pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dacian 
Cioloș, politica agricolă comună reprezintă o punte între, pe de o parte, o lume din ce 
în ce mai urbanizată și, pe de altă parte, o agricultură din ce în ce mai strategică. 
Acesta este motivul pentru care a fost propus un nou parteneriat între Europa și 
agricultori, prin intermediul unei politici agricole comune reînnoite după 2013. Noul 
parteneriat se va înscrie în perspectiva istorică a politicii comune largi și urmărește, 
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totodată, dorinţa de a pune o nouă temelie la baza contractului de încredere încheiat 
între cetăţenii europeni și agricultura lor prin intermediul PAC. 
 

 

 

2.1.3. Politici ocazionale 
Politicile orizontale ale Uniunii Europene sunt politicile referitoare la mediu / 
dezvoltare durabilă, societate informaţională / inovaţie şi oportunităţi egale. În 
ultima perioadă, aceste politici sunt completate de alte aspecte orizontale care 
privesc creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, mai bună legiferare, 
multilingvismul şi schimbările climatice. Uniunea Europeană s-a implicat în protecţia 
mediului înconjurător abia în anii ’70, când problema a devenit de interes mondial, 
primele măsuri fiind legate de ameliorarea calităţii vieţii, limitarea poluării, 
introducerea principiului prevenirii poluării şi cel al raţionalizării resurselor naturale. 
La început aceste măsuri erau orizontale, integrate în alte politici comunitare, abia în 
1982 mediul devenind o politică de sine stătătoare. 
 
Dezvoltarea Durabilă, adică o calitate mai bună a vieţii acum şi pentru generaţiile 
viitoare, integrează obiective imediate şi pe termen lung, acţiuni locale şi globale, 
probleme economice şi de mediu, toate fiind inseparabile. Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a Uniunii Europene îşi propune obiective şi acţiuni clare, legate de şapte 
priorităţi, majoritatea de mediu: schimbarea climatică şi energia curată, transportul 
durabil, consumul şi producţia durabile, conservarea şi managementul resurselor 
naturale, sănătatea publică, incluziunea socială, demografia şi migraţia, sărăcia. 
 
Problema schimbărilor climatice a căpătat amploare în ultimii ani datorită efectelor 
generate de acestea: creşterea temperaturii globale, seceta, inundaţiile, incendiile, 
nivelul ridicat al emisiilor de dioxid de carbon şi necesitatea reducerii acestora etc. 
Consiliul European din martie 2007 a stabilit reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 2020, faţă de nivelul acestora din 1990, reducerea consumului 
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de energie cu 20% şi un prag minim de 20% pentru utilizarea energiilor regenerabile 
până în 2020 (20, 20, 20). 
 
În cadrul societății informaționale, tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie 
(TIC) reprezintă un sector major al activităţii economice, generând aproape 6% din 
PIB-ul Uniunii Europene. Deoarece acest sector este de o importanţă vitală pentru 
creşterea eficienţei şi competitivităţii tuturor sectoarelor productive şi de prestări de 
servicii, Uniunea Europeană urmăreşte să asigure accesul cetăţenilor şi 
întreprinderilor la o infrastructură de comunicaţii şi la o gamă largă de servicii la 
standarde internaţionale şi puţin costisitoare. Fiecare cetăţean trebuie să aibă 
cunoştinţele necesare pentru a trăi şi a munci în această nouă societate 
informaţională, Uniunea Europeană punând un accent sporit pe educaţia pe tot 
parcursul vieţii, ca o componentă de bază a modelului social european. 
Cercetarea, educația şi inovarea formează o structură indispensabilă pentru o 
economie dinamică, bazată pe cunoaştere - triunghiul cunoaşterii. Institutul 
Tehnologic European va interconecta cele trei componente, rezultatele obţinute din 
cercetare urmând să fie transpuse în activităţile comerciale. 
 
Prevederile comunitare referitoare la oportunități egale / şanse egale / creştere 
economică şi ocupare a forței de muncă se regăsesc în Politica socială şi de ocupare 
a forţei de muncă, având două componente de bază: Strategia Europeană pentru 
Ocupare şi Agenda Socială. În cadrul Strategiei Europene pentru Ocupare, statele 
membre adoptă în comun linii directoare pentru ocupare, care vin în sprijinul 
politicilor naţionale de a atinge obiectivele de ocupare totală a forţei de muncă, de a 
îmbunătăţi calitatea şi productivitatea muncii şi de a întări coeziunea socială şi 
teritorială. Agenda Socială acoperă măsurile menite să creeze noi locuri de muncă, să 
lupte împotriva sărăciei şi să promoveze egalitatea de şanse pentru toţi. 
Implementarea politicii sociale este susţinută de două agenţii europene: Agenţia 
Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă şi Fundaţia Europeană pentru 
Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă. Obiectivele politicii Uniunii Europene 
pentru o mai bună legiferare cuprind simplificarea şi îmbunătăţirea reglementării 
existente, pentru a elabora mai bine legislaţia şi pentru a consolida respectarea şi 
eficacitatea normelor, în baza principiului proporţionalităţii. În contextul Strategiei 
Lisabona revizuite, Comisia Europeană a lansat o vastă strategie privind o mai bună 
legiferare pentru a asigura contribuţia cadrului comunitar de reglementare la 
realizarea obiectivului de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă, având în 
vedere şi obiectivele sociale şi de mediu şi avantajele pentru cetăţeni şi pentru 
administraţiile naţionale. Strategia pentru o mai bună legiferare are în vedere trei 
aspecte esenţiale: 

 promovarea elaborării şi aplicării la nivelul Uniunii Europene a instrumentelor 
necesare pentru o mai bună legiferare, în special simplificarea, reducerea 
sarcinilor administrative şi evaluarea impactului; 
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 strânsă colaborare cu statele membre pentru a garanta că principiile care stau 
la baza unei mai bune legiferări sunt aplicate în mod uniform de către toţi 
legislatorii din Uniunea Europeană; 

 un dialog constructiv consolidat între părţile interesate şi toţi legislatorii, atât 
la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional. 

 
În ianuarie 2008, Comisia Europeană a prezentat cea de-a doua analiză strategică a 
programului O mai bună legiferare în Uniunea Europeană, în care se arată că s-au 
înregistrat deja progrese reale şi considerabile şi sunt prezentate planuri pentru a 
continua în această direcţie. 
 
Alegerea Uniunii Europene de a adopta multilingvismul în mod oficial drept 
instrument de guvernare este unică în lume. Pentru Uniunea Europeană, utilizarea 
limbilor cetăţenilor ei este unul dintre factorii care contribuie la transparenţă, 
legitimitate şi eficienţă. Conform Tratatului de la Lisabona, semnat în decembrie 
2007 de şefii de stat sau de guvern ai statelor membre, Uniunea Europeană respectă 
bogăţia diversităţii sale culturale şi lingvistice şi veghează la protejarea şi 
dezvoltarea patrimoniului cultural european. 
 
În cazul României, în pofida importanţei incontestabile a dimensiunii teritoriale, 
pentru succesul complet al tranziţiei şi restructurării economice, în primii ani după 
1989 nu s-a acordat atenţia corespunzătoare dimensiunii regionale. Abia în 1995, cu 
ocazia elaborării strategiei de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, a 
trebuit să se admită că luarea în considerare în mod explicit a problemelor regiunilor, 
a problemelor colectivităţilor locale, reprezintă un element cheie pentru realismul şi 
coerenţa strategiei de dezvoltare la nivel naţional, numai astfel fiind posibil să se 
depăşească decalajul dintre teorie şi practică, în dezbaterile despre descentralizare, 
autonomie administrativă locală pe de o parte şi cele despre integrarea europeană, 
cooperarea transfrontalieră, reţelele teritoriale, pe de altă parte. 
În România, conceptul care stă la baza politicii de dezvoltare regională a fost 
dezvoltat pe baza unor studii şi analize elaborate la cererea Guvernului, prin 
programul PHARE, formulat în “Carta Verde a Dezvoltării Regionale în România“. 
Această nouă situaţie, a venit în întâmpinarea unor necesităţi reale ale 
colectivităţilor locale şi regionale din ţara noastră şi poate fi caracterizată ca 
reprezentând un nou mod de abordare a dezvoltării, o abordare de jos în sus, bazată 
pe iniţiativele, planurile şi programele de dezvoltare ale colectivităţilor locale şi 
regionale. 
 

2.1.4. Politica Europeană cu orizont 2020 
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Tulcea vizează orizontul 2020. În acest context, 
considerăm relevantă cunoaşterea direcţiilor prioritare de dezvoltare prevăzute la 
nivelul Uniunii Europene pentru perioada următoare de programare, respectiv 2014 – 
2020. 
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Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de progrese 
economice şi sociale şi a pus în evidenţă deficienţele structurale ale economiei 
Europei. Între timp, lumea evoluează rapid, iar provocările pe termen lung 
(globalizarea, presiunea exercitată asupra resurselor, îmbătrânirea) se intensifică. 
Uniunea Europeana trebuie să se ocupe acum de propriul viitor. Europa poate reuşi 
dacă acţionează în mod colectiv, ca Uniune. A fost nevoie de o strategie care să 
permită ieșirea din criză şi care să transforme UE într-o economie inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a 
forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. în iunie 2010, a fost lansata 
strategia pe 10 ani a Uniunii Europene, cunoscută sub numele de Europa 2020, care 
a adus o nouă viziune pentru economia Europei, bazată pe o coordonare extinsă a 
politicilor economice şi fiscal-bugetare, având ca principal scop crearea unor condiţii 
prielnice creşterii economice inteligente, durabile şi favorabile incluziunii. Pentru ca 
acest lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat, la acel moment, câteva 
obiective esenţiale pe care intenţionează să le atingă până în anul 2020, acoperind 
următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, 
incluziunea socială şi reducerea sărăciei, energia şi schimbările climatice. De 
asemenea, strategia a inclus și câteva programe - pilot, menite sa asigure cadrul prin 
care UE şi autorităţile naţionale îşi susţin reciproc eforturile în domenii prioritare 
pentru Strategia Europa 2020: inovarea, economia digitală, ocuparea forţei de muncă, 
tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei şi eficienţa energetică. Europa 
2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale de piaţă a Europei pentru 
secolul al XXI-lea. 
 
Europa 2020 propune trei priorități, care se susţin reciproc: 
– creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 
– creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 
– creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a 
ocupării forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. UE trebuie 
să definească direcţia în care vrea să evolueze până în anul 2020. În acest scop, 
 
Comisia Europeana a propus următoarele obiective principale pentru UE: 
– 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de 
muncă; 
– 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); 
– obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o 
reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens); 
– rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% 
din generaţia tânără ar trebui să aibă studii superioare; 
– numărul persoanelor ameninţate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. 
Aceste obiective sunt interconectate şi reprezintă elemente cruciale pentru reuşita 
atingerii unui nivel de dezvoltare corespunzător.  
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Pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia Europa 2020 la situaţia 
sa specifică, Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în obiective 
şi traiectorii naționale. 
Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorităţi - o creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive. Pentru a sprijini realizarea 
acestora, va fi necesară întreprinderea unei game largi de acţiuni la nivelul naţional, 
al UE şi internaţional, dar și la nivel național și regional. 
 
Comisia prezintă şapte inițiative emblematice pentru a stimula realizarea de 
progrese în cadrul fiecărei teme prioritare: 
– „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la finanţările 
pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării 
ideilor inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă; 
– „Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi 
pentru a facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 
– „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de 
internet de mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piaţă 
digitală unică gospodăriilor şi întreprinderilor; 
– „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a 
permite decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini 
trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea 
surselor regenerabile de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor şi a 
promova eficienţa energetică; 
– „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăţi mediul de 
afaceri, în special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide 
şi durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 
– „O agendă pentru noi competențe şi noi locuri de muncă” pentru a moderniza 
pieţele muncii şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea 
competenţelor acestora pe tot parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare 
pe piaţa muncii şi a unei mai bune corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de 
muncă, inclusiv prin mobilitatea profesională; 
– „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea 
socială şi teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie 
distribuite echitabil, iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea 
socială să li se acorde posibilitatea de a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ 
în societate. 
 
Aceste şapte iniţiative emblematice angajează atât UE, cât şi statele membre. 
Instrumentele UE, în special piaţa unică, ajutoarele financiare şi instrumentele de 
politică externă vor fi mobilizate pentru eliminarea blocajelor şi îndeplinirea 
obiectivelor strategiei Europa 2020. Ca prioritate imediată, Comisia identifică 
măsurile care trebuie luate pentru a defini o strategie credibilă de ieşire din criză, 
pentru a continua reforma sistemului financiar, pentru a asigura consolidarea 
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bugetară pentru o creştere pe termen lung şi pentru a întări coordonarea în cadrul 
Uniunii economice şi monetare. 
 
Pentru a se obţine rezultate va fi nevoie de o guvernanţă economică mai puternică. 
Strategia Europa 2020 se va sprijini pe doi piloni: abordarea tematică prezentată 
anterior, care combină priorităţile şi principalele obiective, şi întocmirea unor 
rapoarte de ţară, permiţând statelor membre să îşi dezvolte propriile strategii de 
reîntoarcere la o creştere economică durabilă şi la sustenabilitatea finanţelor publice. 
La nivelul UE se vor adopta orientări integrate care să cuprindă domeniul de aplicare 
al priorităţilor şi obiectivelor UE. Fiecărui stat membru i se vor adresa recomandări 
specifice. 
 
Cadrul organizatoric european prin intermediul căruia statele membre îşi 
sincronizează politicile economice şi financiare, astfel încât să atingă obiectivele 
propuse la nivelul UE şi prin care este formalizat procesul de monitorizare a 
implementării prevederilor Strategiei Europa 2020 este Semestrul European. 
Implementarea strategiei prin exerciţiul semestrului european este monitorizată la 
nivel european în cadrul reuniunilor Consiliului European. Succesul în atingerea 
obiectivelor Europa 2020 depinde de implementarea la nivel naţional a reformelor 
structurale necesare pentru a accelera creşterea economică inteligentă, durabilă şi 
favorabilă incluziunii. 
 
Programele Naționale de Reformă (PNR) reprezintă obligația fiecărui stat membru 
de a translata la nivel naţional obiectivele Europa 2020. 
 
2.1.5. Recomandările Comisiei Europene pentru România 
În 2013, Comisia Europeană a emis opt recomandări pentru România, menite să o 
ajute să-şi îmbunătăţească performanţa economică. 
 
1. Punerea în aplicare a unui program preventiv 
În 2011, autorităţile române au negociat cu Comisia Europeană şi FMI un program 
preventiv de ajustare economică. În martie 2013, România a solicitat în mod oficial 
prelungirea cu trei luni a acestui program. Prin urmare, analiza finală a programului 
se va efectua la sfârşitul lui iunie 2013. 
2. Finanțe publice şi un sistem de impozitare sustenabile 
Deşi poziţia bugetară s-a îmbunătăţit în România, nivelul redus de respectare a 
obligaţiilor fiscale constituie o provocare majoră, iar sustenabilitatea şi adecvarea 
sistemului de pensii prezintă riscuri medii pe termen lung. Prin urmare, România ar 
trebui să ia măsuri de îmbunătăţire a colectării impozitelor, să egalizeze vârsta de 
pensionare pentru femei şi bărbaţi şi să susţină reforma pensiilor promovând 
încadrarea în muncă a lucrătorilor în vârstă. 
3. Reformarea sectorului sanitar 
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În sectorul sanitar din România există inegalităţi majore, cauzate în principal de 
utilizarea ineficientă a resurselor şi de un management defectuos. România trebuie să 
depună eforturi mai mari pentru a spori rentabilitatea sistemului, reducând utilizarea 
excesivă a internărilor în spitale şi îmbunătăţind asistenţa primară şi sistemele de 
trimitere a pacienţilor. 
4. Piața muncii, şomajul în rândul tinerilor şi sărăcia 
În 2012, România înregistra o rată scăzută de ocupare a forţei de muncă în general, 
iar rata de activitate în rândul tinerilor era printre cele mai mici din UE. România 
trebuie să amelioreze calitatea politicilor vizând activarea forţei de muncă şi să pună 
în aplicare, cât mai repede, Planul naţional pentru angajarea tinerilor. Numărul 
persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune este, de asemenea, foarte 
ridicat, copiii fiind printre cei mai afectaţi. România trebuie să adopte neîntârziat 
legislaţia restantă şi să întărească legătura dintre transferurile sociale şi măsurile de 
activare. 
5. Reforma învățământului 
România se confruntă cu o provocare majoră în ceea ce priveşte creşterea calităţii 
sistemului ei de învăţământ şi de formare profesională. Părăsirea timpurie a şcolii 
este o problemă importantă. România ar trebui să pună în aplicare reformele şi, în 
acelaşi timp, să îşi dezvolte capacitatea administrativă. Învăţământul terţiar trebuie 
adaptat la nevoile pieţei muncii, iar accesul persoanelor dezavantajate ar trebui 
îmbunătăţit. 
6. Modernizarea administrației publice 
Capacitatea administrativă redusă este o preocupare majoră pentru România, care 
contribuie la o rată scăzută de absorbţie a fondurilor UE. Prin urmare, trebuie 
consolidată guvernanţa şi calitatea administraţiei publice. 
7. Mediul de afaceri 
Provocările majore cu care se confruntă România în acest domeniu sunt un mediu de 
afaceri slab dezvoltat şi sprijinul scăzut acordat cercetării şi dezvoltării. Autorităţile 
române ar trebui să asigure servicii de e-guvernare eficiente şi să facă eforturi pentru 
a facilita accesul la finanţare şi pentru a reduce numărul de proceduri administrative 
pe care trebuie să le îndeplinească IMM-urile. De asemenea, România ar trebui să 
amelioreze eficienţa şi independenţa sistemului judiciar, precum şi eficienţa 
politicilor de prevenire şi combatere a practicilor de corupţie, în special în domeniul 
achiziţiilor publice. 
8. Energie şi transporturi 
România înregistrează un grad scăzut de competitivitate şi eficienţă în sectorul 
energetic şi în cel al transporturilor. Ea ar trebui să asigure liberalizarea preţurilor la 
gaze şi electricitate, să consolideze guvernanţa întreprinderilor de stat şi a 
organismelor de reglementare şi să finalizeze conexiunile transfrontaliere. 
Infrastructura pentru conexiunile de bandă largă este cea mai slab dezvoltată din UE, 
aspect care ar trebui remediat. În sectorul transporturilor, este nevoie de un plan 
amplu pe termen lung. Prin urmare, cele mai importante provocări pe care 
României le va întâmpina în noua perioada de programare sunt legate de 
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participarea redusă pe piața forței de muncă, infrastructura subdezvoltată, 
sistemul precar de cercetare și inovare și competitivitatea scăzută, utilizarea 
ineficientă a resurselor, precum și administrația și guvernanța publică precară. 
 

 

 

 

 

 

3.PROFILUL SOCIO-ECONOMICO-CULTURAL AL COMUNEI MURIGHIOL 

 

1. DESCRIEREA COMUNEI 

a. ASEZAREA GEOGRAFICA 
            Comuna Murighiol, aşezare rurală de 
tip mare, este amplasată la aproximativ 36 
km de Tulcea, pe D222C. Teritoriul 
administrativ al comunei Murighiol se 
învecinează cu următoarele localităţi: la 
nord – comuna Mahmudia şi comuna Crişan, 
la vest - comuna Valea Nucarilor, la sud – 
Marea Neagră, la est – teritoriul 
administrativ al comunei Sfântu Gheorghe. 
            Comuna Murighiol este formată din 
şapte sate: Murighiol - reşedinţa de comună, 
Dunavăţu de Sus,  Dunavăţu de Jos, Plopu, 
Sarinasuf, Colina şi Uzlina.  
 

 

Suprafaţa totală a comunei este de 804,49 km2. 
 
b. SCURT ISTORIC 
MURIGHIOL- Alte denumiri: Morughiol; Independența, între 1985-1989. 

 
O necropolă descoperită pe teritoriul satului ascundea urme de locuire getică 

(sec. IV î.Hr.), iar dacă ţinem cont şi de aşezarea romană de la Colina (sec. II-III 
d.Hr.), putem vorbi de continuitatea locuirii în antichitate. Ruinele cetăţii Halmyris, 
din sec. I-IV d.Hr. sunt o altă mărturie în acest sens. De numele acestei cetăţi se 
leagă şi sfârşitul tragic al primilor martiri creştini cunoscuţi în Dobrogea, preotul 
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Epictet şi tânărul său discipol Astion. În jurul anului 290 d.Hr., cei doi propovăduiau 
noua religie pe aceste meleaguri, căzând victime intoleranţei împăratului Diocleţian. 

La începutul sec. XIX satul era locuit de turci şi tătari, cei din urmă menţionaţi 
după 1856-57. Este vorba de refugiaţii de frica ruşilor, după războiul Crimeei. După 
războiul de independenţă, locul lor a fost luat, 
treptat, de ruşii lipoveni proveniţi din 
Caraorman şi Uzlina, datorită inundaţiilor care 
au afectat satele deltei în acea perioadă. 
Ulterior au poposit aici şi familiile de 
ucraineni.  

În 1883 s-au construit primăria şi 
biserica, iar un an mai târziu şcoala. În 1896 
satul era locuit de 692 ruşi şi 102 tătari şi 
dispunea de o şcoală şi de o biserică. 

Populaţia a cunoscut următoarea 
evoluţie: 762 locuitori în 1900, 1038 în 1912, 
1362 în 1930, 1914 în 1948, 1824 în 1956, 1695 în 1966, 1705 în 1977, 1458 în 1992 şi 
1425 în 2002. Alături de majoritatea românească a populaţiei, apare un grup etnic de 
circa 430 de ucraineni, la care se adaugă şi 16 turci. 

Numele satului este de origine turcă şi înseamnă lacul vânăt, probabil datorită 
culorii cenuşii pe care o capătă uneori apele lacului din apropierea satului. 

 
DUNAVĂȚU DE SUS- A fost înfiinţat în sec. XVIII de ruşi şi români proveniţi din 

Uzlina, populaţia evoluând crescător până după al doilea război mondial, după care a 
scăzut: 332 locuitori în 1900 (faţă de 403 în 1896), 486 în 1912, 541 în 1930, 800 în 
1948, 707 în 1956, 567 în 1966, 415 în 1977, 225 în 1992 şi 229 în 2002, majoritatea 
fiind români, doar 15 fiind ruşi-lipoveni şi ucraineni. 

 
DUNAVĂȚU DE JOS -Se presupune că a fost fondat în jurul anului 1700 de 

pescarii ruşi şi români, cei din urmă plecând şi revenind în mai multe rânduri. În 1850 
apare ca fiind complet distrus, pe lista întocmită de I. Ionescu de la Brad. 

Se confirmă ipoteza întemeierii satelor Dunavăţ de către cazacii zaporojeni, 
fără a exclude rolul celorlalte populaţii în popularea sau repopularea acestor 
localităţi, în condiţiile tulburi ale vremurilor respective. 

Următoarea informaţie, cea a lui Gr. Dănescu (1896) arată că întreaga 
populaţie a satului (280 persoane) era formată din ruşi. Etnicii ruşi au întemeiat prima 
şcoală (1891) precum şi două biserici (1881 şi 1890). 

Populaţia a evoluat astfel: 480 locuitori în 1900, 622 în 1912, 767 în 1930, 1075 
în 1948, 1083 în 1956, 942 în 1966, 855 în 1977, 703 în 1992 şi 710 în 2002. Astăzi, 
structura etnică ne indică faptul că românii au o pondere de 53%, ucrainenii 46,8% iar 
restul de 0,2% este reprezentat de ruşii-lipoveni.  

Numele Dunavăţ este de origine slavă, probabil ucraineană, putând proveni de 
la formele dunaviţa sau dunaveţi, care se traduc prin cei de lângă Dunăre. Probabil 
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că primii locuitori proveneau de pe undeva, de lângă Dunăre, altfel nu ar avea nici o 
justificare, sau ar fi o poreclă. S-a atribuit în pereche cu cel al localităţii aflate la 2-3 
km distanţă, situată şi altitudinal ceva mai sus. 

 
PLOPU- Alte denumiri: Beibugeac, până în 1964. 
Satul actual a fost fondat de turci în jurul anului 1857, fiind locuit de aceştia 

împreună cu românii până după 1900, când statisticile înregistrau existenţa unei 
geamii cu imam, alături de o biserică creştină ridicată în 1874, ceea ce presupune că 
între timp se stabiliseră aici şi suficienţi români, care să ridice acest lăcaş de cult. 

Populaţia a cunoscut următoarea evoluţie: 311 locuitori în 1900, 530 în 1912, 
608 în 1930, 798 în 1956, 978 în 1966, 855 în 1977, 649 în 1992 şi 690 în 2002, aproape 
toţi fiind români. 

Numele iniţial al satului era de sorginte turcească şi se traduce prin câmpul 
boierului (bei-boier; bugeac-cîmp, şes). 

 
SARINASUF- După unii autori, pe la 1850, circa 40 de familii de păstori 

transhumanţi, numiţi ”ungureni“ (Bălan, Bucur, Ungureanu) s-au adăugat românilor 
deja existenţi pe aceste locuri. Venirea lor era pusă pe seama secetelor din locurile 
de origine. 

După alţii, satul a fost întemeiat în 1864 de românii veniţi din Transilvania şi 
Basarabia, dar a fost locuit şi de alte etnii, între care turcii, dar mai ales bulgarii, cei 
din urmă proveniţi din Beidaud. Cert este că locuitorii de sorginte ardelenească şi-au 
păstrat până foarte aproape de zilele noastre portul popular. Dicţionarul Lahovari 
menţiona o populaţie de 413 locuitori, români şi bulgari, precizând că la acea vreme 
satul dispunea de o biserică (construită în 1847) cu un preot şi un cântăreţ, precum şi 
o şcoală românească şi două mahomedane.  

Structura etnică a suferit serioase modificări în mai multe rânduri, mai întâi în 
1878, apoi după 1940, astfel că în prezent toţi locuitorii sunt români. De exemplu, 
după plecarea turcilor, locul lor a fost luat de bulgari, care beneficiau de scutiri de 
taxe, fiind consideraţi coloni. Numărul populaţiei a evoluat astfel: 484 în 1900, 667 în 
1912, 888 în 1930, 872 în 1948, 1070 în 1956, 1022 în 1966, 754 în 1977, 527 în 1992 şi 
536 în 2002. 
Între cele două războaie mondiale satul avea 7 mori de vânt, o uleiniţă şi o sifonărie, 
dar activităţile de bază erau agricultura şi pescuitul, aceleaşi cu cele practicate în 
prezent. 

Numele satului este turcesc şi poate fi tradus în mai multe feluri. După unele 
păreri, ar însemna pământul galben (în varianta românească Galbenu) sau nisipul 
galben, ultima fiind versiunea geografului C. Brătescu. După alte păreri, ar putea fi o 
modificare de nume propriu (Nazula), caz în care ar fi o poreclă. 

 
COLINA - Alte denumiri: Caraibil, până în 1964. 



STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MURIGHIOL      2018-2023  

17 
 
 

 

În aceste locuri a existat o aşezare romană (sec. II-III d.Hr.), peste care, mult 
mai târziu, s-a dezvoltat una turcească, Ahmed Facî, menţionată în sec. XVII de Evlia 
Celebi, aşezare care a dispărut între timp. 

Actuala aşezare a apărut anterior anului 1850, fiind locuită de tătari şi turci, 
care în 1900 încă erau majoritari, la acea vreme în sat funcţionând o geamie cu 
imam. De atunci, numărul turcilor şi tătarilor s-a redus constant, ei fiind înlocuiţi cu 
români şi ruşi-lipoveni. În 1850 I. Ionescu de la Brad îl dădea distrus, dar a fost repede 
refăcut, deoarece în 1900 reapare în statistici, având 366 locuitori. Dicţionarul lui 
Lahovari pomenea de 379 locuitori, toţi tătari, care se ocupau cu creşterea vitelor şi 
cultivarea pământului. Populaţia lui a evoluat în continuare după cum urmează: 348 
locuitori în 1912, 373 în 1930, 394 în 1948, 379 în 1956, 456 în 1966, 369 în 1977, 147 
în 1992 şi 182 în 2002, între etnicii români înregistrându-se şi 5 turco-tătari. 

Provenienţa primului nume este clar turcească, deşi semnificaţia nu este foarte 
precisă, chiar etnicii turci de astăzi având ezitări în a-l traduce. Dacă prima parte a 
numelui (kara = negru) nu comportă nici un dubiu, cea de-a doua ar putea proveni de 
la ”ibik“ (creastă de cocoş) sau de la ”Ibo“, diminutivul de la Ibrahim, existând şi alte 
variante. În aceste din urmă cazuri, numele ar semnifica fie creasta neagră de 
pasăre fie Ibrahim cel negru, nici una din ele nefiind suficient de tentantă, ca să nu 
mai spunem că nu au legătură cu realitatea geografică, pe care turcii au respectat-o 
în mare măsură atunci când au botezat localităţile. Personal înclinăm mai degrabă 
spre forma ridicătura, care ar fi putut uşor fi tradusă de actuala denumire, provenind 
de la formele de relief ceva mai înalte care se observă spre nordul localităţii. 

 
UZLINA- Satul a fost întemeiat anterior anului 1800 şi locuit de pescarii 

ucraineni. Frecventele inundaţii i-au determinat pe unii din aceştia să părăsească 
localitatea şi să se mute pe braţul Sf. Gheorghe, în Murighiol. Conform informaţiilor 
învăţătorului Gh. Chirică (citat de D. Şandru ), satul Uzlina este mai vechi decât 
Murighiol. 

Populaţia număra 75 locuitori în 1900, 136 în 1930, 67 în 1848, 42 în 1956, după 
care scade rapid, fiind considerat dezafectat în 1977 şi 1992, la ultimul recensământ 
având doar 4 locuitori. Pe măsură ce casele s-au distrus, datorită sărăciei sau 
inundaţiilor, locuitorii s-au îndreptat spre locuri mai sigure, ceea ce explică şi 
evoluţia numerică. 

Numele satului pare a fi de sorginte slavă, sunând ca un diminutiv provenind de 
la cuvântul uziol/uzulo, cu sensul de nod sau întretăiere, fiind vorba de drumuri de 
apă, deoarece satul se află la locul de întâlnire a mai  multor căi acvatice, care duc 
spre lacurile Uzlina, Isac şi altele mai mici. 

 
c. RELIEFUL 
Zona beneficiază de un relief variat, cu dealuri şi văi, fiind marginită la est de 

Dunare, iar in partea de sud de lacurile Murighiol I, Murighiol II şi Lacul Sărat. 
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d. CLIMA 

Clima Deltei Dunării se încadrează în climatul temperat-continental cu influenţe 
pontice. Regimul termic (temperatura aerului) are valori moderate cu o uşoară 
creştere de la vest spre est. 

Cantitatea mare de căldură este dată de durata medie anuală de strălucire a 
soarelui care este de cca. 2.300-2.500 ore, iar radiaţia solară globală însumează anual 
125- 135 kcal/cm2, fiind printre cele mai mari din ţară. 

 
e.  FAUNA SI FLORA 

Flora. Vegetaţie de stepă petrofilă (Stepe vest-pontice de Thymus zygioides - Western 
Pontic thyme steppes), câteva specii protejate precum Paronychia cephalotes, 
Koeleria lobata etc.  
Între Plopu şi Sarinasuf, la sud de drum (Dj 222C) se află un lac ce comunică cu laguna 
Razim, malurile sale fiind acoperite cu vegetaţie de sărătură si cu unele asociaţii 
vegetale nesemnalate pentru lacurile precedente (Aeluropo-Salicornietum, 
Aeluropetum littoralis). 
Fauna.Numeroase specii faunistice, în special  păsări acvatice sau răpitoare de zi - 
pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), 
stârcul pitic (Ixobrychus minutus), stârcul roşu (Ardea purpurea), şoimul călător 
(Falco peregrinus), şerparul (Circaetus gallicus), lăcustarul (Sturnus roseus) etc. 
Zona strict protejată Sărăturile-Murighiol şi lacul Beibugeac oferă o varietate mare de 
specii rare de păsări, avifauna zonei strict protejate fiind dealtfel şi motivul 
constituirii acesteia. Este o zonă aparte pentru practicarea birdwatchingului, unde se 
pot vedea specii de păsări prezente la cuibărit numai aici: avoseta (Recurvirostra 
avosetta), piciorongul (Himantopus himantopus), pescăruşul cu cap negru (Larus 
melanocephalus). De asemenea, este o zonă cu o deosebită importanţă pentru odihnă 
şi hrănirea speciilor de păsări migratoare. Un oaspete de iarnă deosebit este 
pescăruşul asiatic (Larus ichthyaetus). 

 
2. ASPECTE SOCIALE SI CULTURALE 

a. SITUATIA DEMOGRAFICĂ 
Comuna Murighiol este una dintre puținele localități care înregistreaza o ușoară 

creștere a populatiei.  
Problemele sociale cele mai acute în satele din comuna Murighiol sunt sărăcia, 

vârsta înaintată a populaţiei, slaba calificare a forţei de muncă, migraţia tineretului şi 
a persoanelor calificate. 

In satul Dunavatu de Sus scăderea accentuată a numărului de locuitori şi mai cu 
seamă ritmul în care se produce trebuie să îngrijoreze, deoarece satul riscă să 
dispară. 
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De asemenea in satul Colina se înregistrează o scădere semnificativă a numarului 
populatiei, care duce inevitabil la dispariţia localităţii, într-un orizont de timp nu 
foarte îndepărtat. Îmbătrânirea populaţiei şi perspectivele reduse de dezvoltare 
economică constituie cauzele principale care au generat o astfel de situaţie. 

Conform ultimelor date statistice în teritoriul administrativ al comunei Murighiol 
se înregistrau  3.876  de locuitori, adica 1,57% din populatia stabila a judetului 
Tulcea. 

Principalele etnii la recensământul populației din 18 martie 2002: 
• Români – 3449 persoane 
• Ucraineni – 253 persoane 
• Romi – 28 persoane 
• Tătari – 12 persoane 
• Lipoveni – 11 persoane 
• Turci – 8 persoane 
• Rusi – 7 persoane  /   Densitatea: 4,41 locuitori/ km2 . 

Populaţia peste 18 ani este în număr de 2.904 locuitori, asftel : Murighiol- 1.198 
locuitori, Colina- 115 locuitori, Dunavăţu de Jos- 545 locuitori, Dunavăţu de Sus- 140 
locuitori, Plopu- 510 locuitori, Sarinasuf- 394 locuitori, Uzlina- 4 locuitori. 

 

b. OCUPAREA POPULATIEI 
Locuitorii de astăzi îmbină mai multe activităţi, la fel de importante: agricultura 

(exista mai multe asociaţii agricole), crestere animale, pescuitul (practicat de câteva 
societăţi particulare si asociatii piscicole) şi agroturismul, ultima activitate tinzând să 
se impună, datorită unor dotări importante: hoteluri, vile, pensiuni, restaurante, 
piscine etc.  

La Colina creşterea ovinelor şi cornutelor este importantă, acest lucru fiind 
dovedit şi de existenţa unui procesator tulcean care preia laptele obţinut de localnici.  

 
 
c. EDUCAȚIE 
Infrastructura de învăţământ se compune din 5 grădiniţe, 5 şcoli gimnaziale şi o 

Şcoală de Arte şi Meserii, în cadrul cărora activează 8 învăţători, 26 profesori şi 
suplinitori şi 6 educatori.  

Scoala din Murighiol dispune de o bibliotecă cu peste 5000 de volume.  
Repartizarea populaţiei în funcţie de studii se prezintă astfel:  absolvenţi de 

studii elementare - 55%, absolvenţi de studii liceale - 44%, absolvenţi de studii 
universitare: 1%, fără studii:  0%. În ultimii doi  ani, 10% dintre absolvenţii locali ai 
ultimului nivel de studii oferit în comunitate au devenit studenţi. 

Programele Primăriei de creştere a calităţii resurselor umane din comunitate 
vizează atât îmbunătăţirea infrastructurii de învăţământ, cât şi organizarea de cursuri 
de formare şi reconversie profesională. Astfel, în ultimii trei ani, s-au realizat 
proiecte de construcţie a unei noi şcoli şi de reabilitare a şcolilor existente din 
Dunavăţu de Sus, Murighiol, Dunavăţu de Jos, Plopu din fonduri proprii şi cu sprijinul 
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Ministerului Educaţiei. Strategia Primăriei de susţinere a educaţiei include construcţia 
unui liceu şi a unui campus liceal, pentru atragerea elevilor din satele/comunele 
vecine. 

În ultimii ani s-au realizat trei programe de reconversie profesională, prin 3 
programe ale AJOFM Tulcea, la care au participat 300 de persoane, alături de mai 
multe iniţiative ale Primăriei în scopul calificării forţei de muncă, asistenţei şi sociale 
etc.  

 
d. CULTURĂ 
Satul Murighiol are un cămin cultural care serveşte şi ca cinematograf, la rândul 

său fiind dotat cu o bibliotecă (9000 volume). In cadrul unui proiect integrat urmeaza 
a fi reabilitat caminului cultural din localitatea Murighiol, sa fie construit un centru 
after-school si reabilitati 50 000 mp de drumuri de interes local. 

In satul Sarinasuf este in executie Camin Cultural modern, din fondurile 
Consiliului Local Murighiol, in suprafata de 464,40 mp. In celelalte sate caminele 
culturale nu mai sunt functionale. 

In Dunavatu de Sus Biserica ortodoxă, urmaşa celei din 1894, este slujită de 
preotul din Dunavăţul de Jos. In Murighiol biserica ortodoxă este slujită de un preot 
paroh, edificiul fiind recent renovat. In Plopul este in constructie o biserica noua, mai 
mare decat cea existenta. 

Satul Sarinasuf se mândreşte cu pictorul contemporan Grigore Carată, apreciat 
artist plastic tulcean şi cu preotul, profesorul şi compozitorul Anton Uncu, iar cea mai 
importantă personalitate care s-a născut în Plopu este pictorul A. Vrămuleţ. In nici 
unul din satele comunei nu exista case memoriale ale acestor personalitati. 

Satul păstrează o serie de obiceiuri tradiţionale legate de naştere, căsătorie, 
moarte, de sărbătorile calendarului ortodox sau anumite sărbători cu caracter agrar. 
Cele mai spectaculoase sunt obiceiurile sărbătorilor de iarnă - care încep din ajunul 
Crăciunului (24 decembrie) şi se termină de Bobotează (6 ianuarie): colindatul, 
pluguşorul, semănatul, sorcova, capra, ursul, etc.  

De asemenea, pe 7 iulie se sarbatoresc Sfinţii Epictet şi Astion si anual (15-17 
septembrie) se desfasoara Festivalul Serbarile  Apei şi Pescuitului, iniţiat în anul 
2000.  

 
Evenimente traditionale – hramurile bisericilor ortodoxe din comuna Murighiol:  
- Murighiol – Sf. Gheorghe in 23 aprilie ; 
- Plopul       - Sf. Parascheva in 14 octombrie; 
- Sarinasuf   - Sf. Mihail si Gavril in 8 noiembrie; 
- Colina        - Sf. Imparati Constantin si Elena in 21 mai; 
- Dunavatu de Jos – Nasterea Maicii Domnului in 8 septembrie; 
- Dunavatu de Sus – Sf. Parascheva in 14 octombrie. 

De asemenea, in localitatea Murighiol se organizeaza piata saptamanala in 
fiecare zi de luni a saptamanii. 
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e. SĂNĂTATE 
 

Între dotările existente in sediul de comuna mai merită să amintim modernul centru 
de sănătate, realizat cu sprijinul financiar al ambasadei Coreei de Sud, centru care 
cuprinde şi un punct farmaceutic. 

Asistenta medicala din satele aferente comunei Murighiol este asigurata de un 
medic de familie si de cadre cu pregatire medie.  

 
 

 
In satul Dunavatu de Jos s-a construit un 

dispensar, construit in anul 2008, prin grija 
Consiliului Local al comunei Murighiol, 
asistenta medicala fiind asigurata de medicul 
din Murighiol o data pe saptamana si de un 
cadru cu pregatire medie in fiecare zi a 
saptamanii.  

In Dunavatu de Sus, deşi nu există un 
dispensar medical, cadrul cu pregătire medie 
din Dunavatu de Jos  asigură asistenţa 
sanitară. 

In satele Plopul, Sarinasuf este asigurata de medicul din Murighiol o data pe 
saptamana si de un cadru cu pregatire medie in fiecare zi a saptamanii in punctele 
sanitare din sate. 

 
f.      ASISTENTA SOCIALĂ 

 
Beneficiarii sunt: elevii nescolarizati (7 persoane), familiile sarace beneficiare 

de ajutoare sociale ( 48 persoane), batranii singuri dependenti, persoane in cautarea 
unui loc de munca in mediul rural fara perspective economice ( 20 persoane), 
persoane supuse violentei domestice.  

 
g. CALITATEA GENERALĂ A VIETII 

 
Nivelul scăzut de trai şi randamentul diminuat al pescuitului din ultimii ani au 

determinat migraţia multor tineri spre oraş, uşoara creştere din ultimul deceniu fiind 
pusă pe seama întoarcerii în sat a celor disponibilizaţi din industria municipiului 
Tulcea sau de la exploatarea de calcare din fostul centru de comună.  
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3. ASPECTE LEGATE DE MEDIUL INSTITUȚIONAL LOCAL 

a. ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 
În urma interviurilor, au reieşit 

următoarele aspecte:  

 Comuna nu dispune de un plan integrat 
de dezvoltare locală.  

 Proiectele considerate prioritare pentru 
comună sunt concentrate pe dezvoltarea 
serviciilor publice, reabilitarea sistemului 
educaţional, protecţia mediului, 
construirea de edificii civice, atragerea 
de investiţii (un element favorizat îl 
constituie miniportul deja existent) şi 
dezvoltarea sectorului energiei eoliene. 

 Planul de urbanism existent, actualizat ultima oară în anul 2002, nu corespunde 
nevoilor de dezvoltare a comunei.  In aceasta perioada se initiaza procedura de 
reactualizare plan Urbanistic General al comunei Murighiol. 

 Gestionarea internă a documentelor se realizează în sistem tradiţional, prin 
arhivare clasică. Gestiunea contabilităţii, a finanţelor şi gestiunea urbanistică se 
realizează informatizat. 

 În ultimul an au existat nouă dezbateri pe teme de interes public. 
Primăria estimează că pentru dezvoltarea comunităţii mai sunt necesare încă nouă 

proiecte, pe diferite teme. Pentru 5 dintre acestea există studii de fezabilitate (iar 
unele sunt deja în faza de implementare), iar autorităţile consideră că majoritatea 
pot fi finanţate prin fondurile structurale.  

De asemenea, se urmăreşte încheierea unui parteneriat public-privat pentru 
investiţii în producerea de energie neconvenţională, eoliană si fotovoltaica. 

În ultimii ani, Primăria a reuşit să finalizeze patru proiecte de dezvoltare locală:   

 Alimentare cu apă (Dunavăţu de Sus şi Dunavătu de Jos), proiect în valoare de 1 
milion euro; 

 Sistem de canalizare, proiect în valoare de 400.000 Lei; 

 Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă (Murighiol), proiect în valoare 
de 400.000 lei;  

 Construcţie blocuri locuit, prin A.N.L. (28 apartamente), proiect în valoare de 
400.000 lei.                      

În primăria comunei Murighiol nu este angajat nici un specialist în scrierea sau 
gestiunea proiectelor, iar pentru realizarea proiectelor curente nu s-a apelat nici la 
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consultanţă externă, datorită costurilor ridicate; prin urmare, necesitatea pentru 
astfel de competenţe este acut resimţită; doi funcţionari au participat la cursuri de 
formare pe teme europene, dar aparatul administrativ nu prevede existenţa unui 
departament de management de proiecte.  

Comuna Murighiol face parte din asociaţiile: 
- Asociaţia Primăriilor din Delta Dunării (cu sediul la Sulina); 
 - Asociaţia comunelor din România (ACOR); 
- Asociația Grupul de Acțiune Locală delta Dunării. 

Comunele care ar putea încheia o asociere cu Murighiol, pentru desfăşurarea 
unor proiecte mai ample sunt Mahmudia, Valea Nucarilor, Bestepe, Nufarul. 

Gradul de îndatorare al Primăriei este 0.  
 

b. INSTITUȚII PUBLICE, BANCI, SERVICII PUBLICE LOCALE 
In localitatea Murighiol exista sediu banca C.E.C. Bank dar care functioneaza 

program redus de lucru. In localitati functioneaza doar institutiile de invatamant, 
centrul medical/ punctele medicale si agentii postale. 

 
c. MEDIUL SOCIETĂȚII CIVILE (SECTOR ONG LOCAL) 
In Comuna Murighiol îşi desfșoară activitatea mai multe structuri asociative de 

tipul organizațiilor non-guvernamental cu domeniu de activitate: social, mediu, 
educație permanentă, cultură, cooperare. ONG-urile în domeniul serviciilor sociale ar 
putea contribui în primul rând la dezvoltarea serviciilor sociale din comuna, prin 
efectuarea de parteneriate cu autorităţile publice locale ori prin dezvoltarea unor 
proiecte finanţate prin fonduri nerambursabile. Pe de altă parte, ONG-urile vor avea 
şi o serie de beneficii în urma implementării strategiei.   

 
d. INFRASTRUCTURĂ LOCALĂ 

Drumuri - Legătura rutieră directă este 
asigurată de DJ 222 C şi DJ 229L din 
centrul de comuna Murighiol spre 
Debarcader, Dunavatu de Sus si 
Dunavatu de Jos. Accesul către comună, 
dinspre Tulcea, se face şi pe cale 
fluvială, pe Dunăre. Primăria consideră 
satisfăcătoare situaţia mijloacelor de 
legătură ale comunei cu celelalte 
localităţi.  

         În anul 2010, in cadrul unui proiect cu 
finantare nerambursabila derulat de 

Consiliul Judetean Tulcea, au fost finalizate lucrările la investiţia “Modernizarea 
infrastructurii de acces către zona turistică Murighiol- Uzlina – Dunăvăţ 2 – Lacul 
Razim “. 
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Drumul comunal, aflat în administrarea Consiliului Local, este de 55 Km şi a 
fost reabilitat pe o distanţă de  5 km în 2006 şi de 5 km în 2007. Lucrările vor fi 
continuate şi în perioada următoare, existând deja un studiu de fezabilitate pentru un 
proiect în valoare totală de 7 milioane €, privind reabilitarea drumurilor comunale în 
fiecare localitate, pe anumite tronsoane 
Deşeuri- Gestionarea deşeurilor din comună este în responsabilitatea Primăriei 
Murighiol. Există un studiu de fezabilitate pentru un proiect de eficientizare a 
managementului deşeurilor în localităţi, pentru implementarea unui sistem integrat. 
Apă şi canalizare- În prezent, Localitatea Murighiol, în baza OG 7/2006 , dispune de 
un Sistem de canalizare si colectare a apelor uzate si statie de epurare care acoperă 
în totalitate nevoile localităţii în această privinţă. Satele componente ale comunei 
Murighiol nu dispun de sisteme de canalizare, dar există un proiect integrat de 
realizare a reţelei de canalizare, împreună cu extinderea şi reabilitarea reţelei de apă 
pentru satele Sarinasuf si Colina.  
Comunicații- Comuna are acces la diverse tipuri de comunicaţii: telefonie fixă, 
mobilă, televiziune prin cablu, internet, o mare parte a populaţiei beneficiind de 
aceste servicii: 65% dintre locuitori au acces la telefonie fixă, 80% la telefonie mobilă, 
30% au acces la televiziune prin cablu.  
Iluminat public stradal- exista in toate satele componente ale  comunei. 

 
 

4. ASPECTE ECONOMICE 

a. MEDIUL DE AFACERI  LOCAL 

i. PREZENTARE GENERALĂ 
Dinamica activităţii economice din localitate a fost apreciată ca fiind în 

creştere lentă în ultimii ani. 
Domeniile percepute ca având şanse reale de expansiune în viitor sunt turismul, 

piscicultura şi comerţul, în timp ce domeniile în declin sunt agricultura, industria 
mică şi mijlocie şi meşteşugurile.  

Pentru potenţialii investitori, cei mai atractivi factori rămân varietatea 
formelor de relief (mediul natural), precum şi potenţialul eolian-energetic.  

Starea infrastructurii din satele Plopu, Sarinasuf si Colina rămâne un factor 
descurajant pentru investiţii, iar lipsa specialiştilor în cadrul Primăriei, care să vină în 
întâmpinarea nevoilor mediului de afaceri, constituie de asemenea un impediment în 
dezvoltarea antreprenoriatului. 

Printre proiectele mai importante implementate de investitori pe teritoriul 
comunei se număra: 
- DEZVOLTAREA TURISMULUI IN DELTA DUNĂRII - CAMPUS ECOLOGIC J.Y. COUSTEAU 
proiect inițiat de SC PRINCIPAL CONSTRUCT SRL, în valoare totală de 1.103.589 lei; 
- PUNCT TURISTIC "DUNAVATU DE JOS" – proiect inițiat de SC DELTA ADVENTURES SRL, 
în valoare totală de 388.000 lei; 
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- DEZVOLTAREA BAZEI AGROTURISTICE TAMARIN - UZLINA, proiect inițiat de SC 
TAMARIN SRL , în valoare totală 413.653 lei; 
- DEZVOLTAREA REWELEI AGROTURITICE DIN DELTA DUNĂRII PRIN REALIZAREA 
DOTĂRILOR SPECIFICE PENSIUNII "MORENA" DIN MURIGHIOL – proiect inițiat de SC TIRE 
CONSULTING SRL, în valoare totală de 321.370 lei. 
 In comuna Murighiol isi desfasoara activitatea 266 de persoane juridice. 
Principalii agenti economici ce au sediul sau au declarat punct de lucru in comuna 
Murighiol, sunt dupa cum urmeaza: 
 
Advadelt Turism SRL Mazepa sRL 
Agricola nr. 1 Murighiol Mec Trip SRL 
Agrocom Miron SRL Miti Geo SRL 
American Nautics SRL Morena Trip SRL= Tire Consulting 
Bimobile SRL Orizont Space SRL 
Calamar Impex SRL Palas SRL 
Constantin & Elena SRL Pescalina SRL 
Convas Construct SRL Peta SRL 
Corado International SRL Piscicola Murighiol 
Corimad Serv SRL Piscicola Sarichioi SA 
Cormoran Prod Impex SA Piscicola Sarinasuf SRL 
Danube Delta Sturgeon Farm SA Piscicola Tour SRL Jurilovca 
Delta Adventures SRL Prodelta SRL 
Delta Group Company SRL Radial SRL 
Delta Pension Romavet SRL 
Delta Samitur SRL Sanda Intermed SRL 
Electronic Application Laboratory SRL Speed Travel SRL 
Euro Optic  Stiltours 
Hamiris Tour SRL Tamarin SRL 
Herco SRL Terenuri Delta Dunarii Imobil Company 

SRL 
Hidroconstructia SA Themi Tour SRL 
Hidroturism SRL West Group Arhitecture SRL 
Holbina Turism SRL Le Franc SRL 
Intercom Doina SRL Lucifer Com SRL 
Isabell Tour SRL Management & Advertising SRL 
Ivas Geomar SRL Marc Invest Service 
 
 

ii. INDUSTRIE SI COMERT 

Sfera comercială cuprinde o moara, brutărie, magazine mixte şi chioşcuri 
alimentare, mai multe baruri, restaurante,  o benzinărie, precum şi oficiul poştal cu 
centrală telefonică digitală si agentii postale in toate satele componente ale comunei. 
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Industria este legata de resursele de subsol ale comunei. În cea mai mare parte 
a teritoriului acestei foarte comune foarte întinse (aproximativ pe patru cincimi), 
respectiv în zona care se suprapune peste Delta Dunării şi Lacul Razelm, nu se găsesc 
substanţe minerale solide valorificabile (cu excepţia insulei Popina). În restul 
teritoriului apar formaţiuni triasice medii, jurasice inferioare, pleistocene medii şi 
superioare şi holocene superioare. 
Formaţiunile triasice medii sunt constituite din calcare masive, calcare dolomitice şi 
calcare detritice. Resursele lor cumulate sunt imense iar condiţiile de exploatare 
favorabile.  
La Murighiol şi Dunavăţu, în culmile Movila – Duna – Murighiol  şi Dunavăţu de Sus, 
între Lacul Pietrei şi localitatea Dunavăţu de Sus, se găsesc calcare anisiene şi 
ladiniene de culoare cenuşie cu nuanţe de roz şi roşu, în cantităţi mari, ce pot fi 
utilizate în următoarele domenii: siderurgie, metalurgie, fabricarea sodei, ceramicii 
fine, sticlei şi varului gras. Sorturile granulare necorespunzătoare domeniilor arătate 
pot fi întrebuinţate ca piatră naturală pentru construcţii sau pentru întreţinerea 
drumurilor sau căii ferate. Condiţiile de exploatare şi accesul la zăcământ sunt bune, 
favorizând o extragere eficientă.  
La sud de satul Dunavăţu de Sus şi la vest de Dunavăţu de Jos, pe o suprafaţă de 
aproape 9 km2, se întind nisipuri eoliene, de vârstă holocen superioară, în cantităţi 
mari şi condiţii de exploatare şi transport foarte bune. 
Exploatările de substanțe minerale solide. Numai în două dintre cele 7 localităţi ale 
comunei s-au exploatat substanţe minerale solide. Astfel, lângă  Murighiol, la 2 km de 
localitate, în Dealul Cara-Bair şi în malul lacului, la 1 km de drumul Mahmudia – 
Murighiol, s-a extras un calcar deschis la culoare, cu nuanţe roz şi roşietice, cu aspect 
marmorean, stratificat în bancuri şi cu goluri umplute cu argilă reziduală, precum şi o 
brecie calcaroasă, de culoare cenuşiu-închisă, folosită în principal la fabricarea 
varului şi pentru construcţii sau ca piatră pentru întreţinerea drumurilor şi căii ferate. 
În împrejurimile nord-vestice ale localităţii Dunavăţu de Sus, la 1 km de drumul 
existent pe lângă braţul Sfântu Gheorghe, s-a exploatat, pentru necesităţi locale, 
calcar marmorean şi brecii calcaroase cenuşii cu nuanţe roz şi roşii.  
La data prezenta nu exista exploatari de calcar nici de stuf.  

 
iii. AGRICULTURĂ 

Locuitorii de astăzi îmbină mai multe activităţi, la fel de importante, printre 
care si agricultura (exista mai multe asociaţii agricole). La Sarinasuf asociaţia agricolă 
se ocupă cu culturile cerealiere şi de plante tehnice. 

Din punct de vedere al oportunităţilor existente, suprafaţa agricolă se pretează 
la cultivarea cerealelor dar şi plantelor energetice pentru obţinerea 
biocombustibililor. 

Societăţile agricole asigură produsele agricole necesare gospodăriilor şi 
exploatează fondul funciar. 

Pe teritoriul comunei Murighiol sunt cultivate 5 500 ha si se cultiva grau, 
porumb, rapita, floarea soarelui, orz, orzoaica, ovaz, lucerna. 



STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MURIGHIOL      2018-2023  

27 
 
 

 

Pe teritoriul administrativ al comunei Murighiol  exista de asemenea  teren arabil 
–concesionat, de interes   judetean 3 174 ha, cultivat cu cereale. 

 
Utilizarea terenurilor agricole in mediul rural 

 

Teren agricol [ha]/ Tipuri de culturi agricole 

arabil livezi vii pasuni fanete grau porumb cartofi 
floarea 

soarelui 
legume altele 

9 474 

ha 

55 

ha 

39 

ha 

830 ha -- 2 

800 

ha 

2 500 

ha 

-- 3 000 

ha 

-- 250 

ha 

 

 

 
iv. CRESTEREA ANIMALELOR SI PRELUCRAREA LAPTELUI SI A CARNII 

In ultimii ani se înregistrează un declin al activităţilor tradiţionale de zootehnie 
şi piscicultură. 
 

Nr. 
crt. 

Localitate 
(comuna/ sat) 

Nr. mediu animale  

bovine porcine ovine/ caprine pasari altele 

 Comuna     1689 4742 8522/1824 24.105 Cabaline-511 

Categorii culturi agricole

30%

26%

31%

3%

1%

0%

9%

10%

grau porumb floarea soarelui altele livezi vii pasuni
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MURIGHIOL Albine-320 

familii 

In aceasta perioada insa, se relanseaza activitatea de piscicultura, toate 

fermele piscicole de pe teritoriul comunei Murighiol au obtinut autorizatii de 

extinderi si modernizari. 

v. TURISM SI AGROTURISM 
Asemenea altor localităţi din nordul Dealurilor Tulcei, satele comunei ar putea 

deveni un important punct de interes turistic, pe un itinerar care ar trebui să 
cuprindă vestigiile romane sau medievale de o importanţă aparte. Pentru aceasta s-ar 
impune unele investiţii de infrastructură (drumuri, marcaje) şi publicitate. Efectele ar 
putea fi benefice pentru întreaga regiune. 

Plecând din Mahmudia, traseul (DJ 222C) trece prin apropierea unor zone 
umede cu stufărişuri ce mărginesc lacurile Pietrei şi Porculeț, izolat fiind vizibil şi un 
pâlc de tufărişuri de cătină roşie (Tufărişuri danubiene de apă dulce de Tamarix 
ramosissima cu Calamagrostis epigeios-Danube small reed fresh water tamarix 
stands). La vest de localitatea Murighiol, situată pe malul lacului cu acelaşi nume 
(„lac violet” în limba turcă), drumul traversează o pajişte stepică intens păşunată 

care  se întinde spre sud, pe colina 
calcaroasă Movila Duna.   

În imediata apropiere a localităţii se 
află rezervaţia ornitologică Lacul 
Sărăturile, componentă a Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării, cu o suprafaţă de 
87 ha, fiind un lac de tip şot, loc ideal de 
cuibărit pentru piciorong şi ciocîntors. 
Apele lacului sunt puternic salinizate, 
fiind caracterizate printr-o mare 
concentratie de zooplancton si 
fitoplancton. 

Această rezervaţie, ca şi zona Uzlina, Ghiolul Pietrei (loc de pescuit) şi mai 
ales ultima descoperire arheologică pot genera un turism activ, benefic pentru 
localitate şi locuitorii săi. 

 Din Murighiol un drum secundar de pământ ajunge până pe malul braţului 
Sfântu Gheorghe, printre zăvoaie de salcie (Lower Danube willow galleries).  

Murighiolul este un punct de plecare in Delta Dunarii si Lacul Razelm prin portul 
care se gaseste la 2 km de comuna, si prin punctul de plecare ambarcatiuni Plopul. Nu 
exista parcari pazite, dar exista posibilitatea de inchiriere ambarcatiuni. 
 

Un alt drum secundar pietruit permite accesul la Cetatea Halmyris, situată 
limitrof zonelor umede cu stufărişuri, rămase pe amplasamentul fostelor lacuri 
Cruhlicul Mare şi Cruhlicul Mic, din ultimul păstrându-se un mic luciu de apă, la vest 
de situl arheologic. Săpături recente realizate de o echipă de arheologi în perimetrul 
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cetăţii Halmyris au făcut o descoperire de o excepţională valoare ştiinţifică şi istorică: 
monumentul martiric paleocreştin conţinând osemintele martirilor Epictet şi Astion. 
Bazilica creştină construită deasupra criptei (sec. V d.Hr.) a suferit mai multe 
renovări, devenind biserică episcopală în timpul lui Justinian, fapt dovedit de 
decoraţiile interioare, lespezile de marmură şi fragmentele de ceramică sau piatra 
altarului. 

 
Un alt mormânt de piatră cu mortar adăpostea osemintele unui bărbat, un 

personaj important, posibil un episcop, ştiută fiind puterea pe care episcopul o avea 
asupra cetăţii, începând cu domnia împăratului Justinian. 

În sud-estul localităţii Plopu, pe o colină înaltă de 75 m din apropierea lacului 
Razim, au fost descoperite ruinele Cetății Zaporojenilor, ceea ce presupune prezenţa 
acestora în regiune şi o organizare militară specifică. 

Printr-o hotărâre a Consiliului local, lacul Plopu-Beibugeac (170 ha) a fost 
declarat arie specială de protecţie avifaunistică, fiind administrat de S.O.R. Tulcea. 

La Uzlina, există o altă bază puternică pentru turism, care face ca întreaga 
regiune să prezinte un real interes şi să spere într-o dezvoltare ulterioară. Există 
câteva pensiuni moderne, care oferă turiştilor condiţii excelente de cazare şi masă şi 
posibilitatea practicării pescuitului şi vânătorii. 

In Uzlina, pe perioada 1970-1989 a existat o cabană folosită când şi când de 
Nicolae Ceauşescu şi acoliţii săi, care după 1990 a constituit punctul de plecare în 
dezvoltarea unui impresionant complex turistic. Pornind de la câteva case de vacanţă 
şi pensiuni, s-a ajuns la complexul turistic Cormoran, cu dotări moderne, restaurant, 
piscină, corpuri plutitoare, care nu presupune sporirea neapărată a numărului de 
locuitori, la recensământul din 2002 acesta fiind de doar 6. 

Practic, Uzlina nici nu este un sat în adevăratul înţeles al cuvântului, ci mai 
degrabă un sat de vacanta, câteva case / pensiuni pe lângă complexul turistic 
amintit, dar el nu a fost declarat oficial dezafectat, apărând în statistici şi 
recensăminte. Sunt in executie diverse investitii private pensiuni si complex turistic si 
de agrement. 

Turismul şi pescuitul merg mână în mână, peisajul fiind încântător, grindul 
putând servi şi pentru creşterea animalelor sau exploatarea pădurii de plop. Totuşi, 
şansele de a redeveni o localitate ca altădată sunt reduse şi se leagă de construirea 
unor pensiuni şi case de vacanţă, care să practice preţuri mai mici şi care să facă 
concurenţă modernului dar scumpului complex turistic existent. 
 

b. PARTICIPAREA PE PIAȚA MUNCII A POPULAȚIEI LOCALE 
Populatia activa a comunei Murighiol este absorbita in mare parte de agentii 

economici ce activeaza in domeniul turismului si agroturismului, respectiv de P.F.A.-
urile autorizate pentru plimbări în Delta Dunării. Restul populatiei isi desfasoara 
activitatea in diferite societati comerciale, agricole, cresterea animalelor sau se 
ocupa cu pescuitul.  
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4. ANALIZA SWOT GENERALA A COMUNEI MURIGHIOL 

 
PUNCTE TARI 
- potenţial turistic şi agroturistic 
datorită apropierii de braţul Sfântu 
Gheorghe, Cetatea Halmirys; schitul Sf. 
Ilie (de rit vechi), Uzlina (cormoranul), 
existenţa bălţilor şi posibilitatea de 
navigaţie, pescuit, turism; 
- apropierea de municipiul Tulcea (34 

km) ; 
- drumul judeţean ce face legătura cu 

Beştepe şi Mahmudia, Dunavăţu de 
Sus şi Dunavăţu de Jos este reabilitat; 

- finalizarea lucrarilor de decolmatare 
ale Canalului Dunavăţ (accesibil 
pentru plimbări cu ambarcaţiuni 
mici); 

- digul de apărare împotriva 
inundaţiilor este în stare bună; 

- zona de un pitoresc aparte, cu o 
fauna si flora specifică  (flora: de stepă 
petrofilă; fauna: păsări acvatice sau 
răpitoare de zi pelicanul comun, buhaiul 
de baltă, stârcul pitic, stârcul roşu, 
şoimul călător, şerparul, lăcustarul, 
avoseta, piciorongul, pescăruşul cu cap 
negru, pescăruşul asiatic, rezervatiile 
de cormorani si pelicani); 
- zonă cu potenţial eolian; 
- resurse de stuf, papura în Delta 
Dunării; 
- resurse pentru dezvoltarea sectorului 

agricol prin mai multe asociaţii şi 
societăţi cu profil agricol şi pentru 
sectorul zootehnic; 

- agricultură ecologică; 
-  existenţa filierelor de depozitare – 

valorificare a deşerilor; 
- există resurse de calcar industrial 

PUNCTE SLABE 
- Populaţia îmbătrânită; 
- Migraţia populaţiei în străinătate; 
- Lipsa locurilor de muncă; 
- Sistem de irigaţii nereabilitat în sectorul 
agricol; 
- Suprafeţe de terenuri agricole aflate în zona 
inundabilă şi care nu pot fi valorificate; 
- Fragmentarea proprietăţii terenurilor;. 
- Drumul ce face legătura intre Murighiol şi 
Plopu, Sarinasuf, Colina nereabilitat; 
- Drumuri şi străzi comunale nemodernizate 
care reduc posibilitatea de valorificare a 
potenţialului turistic; 
- Inexistenţa sistemului canalizare/ prealuare 
ape uzate in satele comune în speciali; 
-    Ponderea mica a industriei; 
- Slaba exploatare a resurselor naturale/ 
Resurse de calcar neexploatate/ Resurse de 
stuf; 
-    Imposibilitatea valorificării unor suprafeţe 
mari  deoarece comuna se află în Sit Natura 
2000 (aproximativ 80% din suprafaţa totală a 
comunei); 
-    Buget local insuficient pentru toate 
proiectele de investiţii necesare; 

- Primăria nu are un funcţionar specializat 
pentru scrierea şi gestionarea proiectelor; 

- Nu există materiale promoţionale de 
prezentare a cadrului natural şi a atracţiei 
zonei; 
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(potenţial pentru exploatare 
industrială); 

- zonă cu potenţial pentru pescuit (fond 
piscol diversificat); 

- existenţă studii de fezabilitate şi 
proiecte tehnice pentru investiţii 
legate de sistemul de canalizare; 

-  existenţa locuinţelor de serviciu 
pentru ca persoanele calificate/ 
specialiştii să rămână să profeseze în 
comună (cadre medicale, profesori, 
ingineri, etc); 

- există un centru de informare 
turistică aparţinând ARBDD; 

- interesul locuitorilor pentru atragerea 
investitorilor în vederea creerii de 
locuri de muncă; 

- interesul autorităţilor locale pentru 
sprijinirea investitorilor; 
- administraţie publică locală  
implicată; 
- iniţiativa primăriei pentru organizarea 
de programe de reconversie 
profesională (AJOFM şi ONG); 
- există parteneriate public- private (în 
special în sectorul eolian);  
- exista un centru de colectare a 
laptelui la Colina (ce colectează laptele 
de la localnicii din totă zona; 
-  identitate istorică datorită vestigiilor 
romane şi medievale; 
-  tradiţie în convieţuirea interetnică, 
zonă fără conflicte sociale; 
-  debarcader unde acostează nave de 
agrement şi nave transport persoane; 
- exista hoteluri, pensiuni, conditii si 
locuri de cazare, campinguri; 
- cămine culturale reabilitate în unele 
sate; 

AMENINTARI 
-Migraţia fortei de munca calificate 
spre alte regiuni/ străinătate;  
-Riscuri naturale – inundaţiile;  
-Cerere redusă pentru desfacerea 
calcarului (în eventualitate 
deschiderii unor exploatări);  
-Declin sector agricol şi zootehnic; 

OPORTUNITATI 
- Dezvoltarea turismului şi agroturismului; 
- Valorificarea potenţialului turistic; 
- Înfiinţarea unui centru local de informare a 
turiştilor; 
- Construcţie Miniport Murighiol; 
- Decolmatare/ Amenajare ghiol/ Sărătura 
Murighiol/ Valorificarea nămolului de are 
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-Legislaţie instabilă; 
-Rezistenţa la schimbare a 
oamenilor; 
 
 
 
 

proprităţi terapeutice; 
- Agricultura este un sector economic  
important şi organizat; 
- Exploatarea plantelor medicinale din flora 
spontană (ex: menta de baltă); 
- Exploatarea resurselor piscicole şi stuficole; 
- Organizarea Bursei pestelui; 
- Infiintarea de microferme de crestere si 
ingrasare a animalelor si puncte de 
valorificare a produselor provenite de la 
animalele crescute in comuna; 
- Investiţii în energie neconvenţională 
(energie eoliană, energie solare); 
 - Există terenuri disponibile pentru 
împădurire (zonă propice pentru salcie 
energetică, plop); 
- Introducerea facilitatilor fiscale pentru 
agentii economici care investesc in scopul 
modernizarii comunei Murighiol; 
- Posibilitatea stabilirii de consorţii/ asocieri 
la nivel local sau judetean pentru accesare 
Fonduri structurale; 
- Posibilitatea identificarii de surse de 
finantare pentr proiecte viabile ale 
comunitatii si care sunt stabilite ca prioritati 
in mod participativ (formarea canalizarii si a 
statiei de epurare, modernizare sistem 
alimentare cu apa, ecologizare , 
modernizarea drumurilor comunale, etc); 

 

 

 
5.ANALIZA SWOT PE DOMENII A COMUNEI MURIGHIOL 

 

DEZVOLTARE TURISTICA COMUNA MURIGHIOL 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
- Apropierea de braţul Sfântu Gheorghe, 

existenţa bălţilor, ghilurilor şi posibiltatea 
de navigaţie, pescuit, turism; 

- Faună deosebită reprezentată de vânatul 

- Infrastructura slabă în special în 
satele Plopu, Sarinasuf, Colina; 

-   Inexistenţa strategiei de turism; 
-  Iniţiative timide de mediatizare a 
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bogat şi variat; 
- Peisaj deosebit; 
- Accesabilitate asigurata de drumul 

judeţean reabilitat (dinspre Bestepe- 
Mahmudia) care ajunge până la Dunvavăţu 
de Jos; 

- Apropierea de municipiul Tulcea; 
- Calitatea facilităţilor de cazare şi 

restaurantelor existente; 
- Populaţia ospitalieră; 
- Forţă de muncă disponibilă ;  
- Existenţa unor obiective turistice în 

comună şi împrejurimi si obiective istorice 
(Cetatea Halmyris, Mânăstirea Halmyris, 
Schitul Sf. Ilie, Cetatea Zaporojenilor); 

- Debarcader, puncte de acostare şi plecare 
ambarcatiuni; 

- Localnicii sunt PFA-uri autorizate pentru 
plimbări în Delta Dunării; 

- Decolmatare Canal Dunavăţ; 
- Centru de informare aparţinând ARBDD; 
- Exista studii fezabilitate; 
- Există Plan Urbanistic General;  

zonei turistice; 
- Neincluderea în trasee turistice 

organizate; 
- Acces către Uzlina se face numai pe 

apă, iar pe perioada iernii, greoi; 
 
 
 
 

AMENINȚĂRI OPORTUNITĂȚI 

- lipsa partenerilor/ investitorilor; 
- nivelul de trai scăzut al populaţiei în sate; 
- proprietatea terenurilor este fragmentată; 
- rezistenţă la schimbare a oamenilor. 

 

 
 

- Promovare zonă turistică pe site, 
prin broşuri, mass-media; 

- Programe naţionale pentru 
dezvoltarea turismului rural; 

- Centru local de informare 
turistică; 

- Introducerea comunei în trasee 
turistice; 

- Reprofilarea forţei de munca 
disponibilizate; 

- Acordarea de facilitaţi locale 
pentru investitori; 

- Centru de informare turistică; 
- Valorificarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor locale; 
- Atragerea de fonduri pentru 

promovarea comunei; 
- Construcţie Miniport Murighiol; 
- Renaturare ghioluri; 
- Crearea unor produse turistice 

locale (ex: împletituri papură) 
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AȘEZARE GEOGRAFICĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- peisajul natural; 
- clima temperată, cu caracter continental; 
- aşezarea geografică  în apropierea Dunării; 
- flora si fauna; 
- resurse piscicole, stuficole şi de papură; 
- subsol bogat în calcare, dolomite şi gresii;  
- terenuri ptr. Investitori; 
- terenuri arabile; 

- migrarea forţei de muncă către 
centrul urban;  

- Imposibilitatea valorificării unor 
suprafeţe mari deoarece comuna se 
află în Sit Natura 2000; 

- Accesul către Uzlina, greoi, numai 
pe apă; 

AMENINȚĂRI OPORTUNITĂȚI 

-   zonă cu risc de inundaţii (Dunăre); 
- ameninţare secetă, pericol deşertificare, 
sărăturare; 

- investiţii eoliene 
- punere in valoare a zonei turistice 
- dezvoltarea pisciculturii (Bursa 

Peştelui) 
- dezvoltarea agriculturii  

 

POPULAȚIE ȘI NEVOI SOCIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Populatie eterogenă si cu traditie în 
convietuirea interetnică si 
multiconfesională; 

- Datorită influentelor religioase, 
caracteristicile de bază ale populatiei sunt 
respectul si încrederea în oameni; 

- forţa de munca disponibilă si ieftină, 
calificată; 

- scoli noi în sate, iar în Murighiol scoala a 
fost reabilitată;  

- conditii bune de studiu; 
- Burse de studiu; 
- Cadre didactice pregătite; 
- Bază sportivă în scoală; 
- Initiativă primăriei pentru organizarea de 

programe de reconversie profesională 
(AJOFM si ONG); 

- Dispensare noi în Murighiol si Dunavătu de 
Jos; 

- Cabinet stomatologic în comună; 
- Sediu de bancă (CEC Bank SA); 
- Facilităti pentru cadrele medicale/ alti 

specialisti (locuintă, asigurarea 
transportului); 

      - Şomajul ridicat datorită lipsei unor 
alternative pentru forta de munca 
disponibilizată; 

- Spor natural în continuă 
descrestere; 

- Servicii de sănătate insuficiente în 
satele Plopu, Sarinasuf si Colina;  

- Conditii nesatisfăcătoare pentru 
desfăsurarea activitătilor în 
domeniu sănătătii în satele Plopu, 
Sarinasuf si Colina;  

- Lipsa cadre medicale în Sarinasuf, 
Plopu, Colina si Dunavătu de Jos; 

- Lipsa unor centre pentru bătrâni şi 
a unui centru de zi pentru copiii în 
comună; 

- Lipsa activitătii culturale si de 
recreere; 

- Lipsa spatiilor de agrement/ 
recreere (parcuri, stadion/ sală de 
sport); 

- Bancomat există numai în interiorul 
sediului băncii (CEC Bank SA); 

- Pescuitul pentru consumul familial 
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se face numai pe bază de permise 
de pescuit; 

AMENINȚĂRI OPORTUNITĂȚI 

- Degradarea vietii sociale si de familie; 
- Reducerea ponderii populatiei active; 
- Cresterea somajului în rândul populatiei 

tinere; 
-    Lipsa cadrelor medicale specializate. 

 

- Disponibilitatea populaţiei; 
- Existenta surselor de finanţare pt 

proiecte în domeniul resurselor 
umane; 

- Implementare proiect finantat din 
FEN pentru managementul 
deseurilor (în parteneriat cu 
Consiliul Judetean); 

- Amenajare parcuri; 
- Existenta unei şcoli profesionale în 

comună ce ar creste gradul de 
educatie al locuitorilor comunei, 
dar si al celor din comunele vecine; 

- Deschidere cofetărie; 
- Deschiderea unui club pentru tineri, 

a unei săli de sport; 
- Grădiniţe cu program prelungit 
- Locuinte pentru familiile tinere si 

aflate în dificultate; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIE – TURISM 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existensă resurse de calcar, dolomite, 
etc. 

- Existenta a cel putin 15 unităţi 
economice mari ce activează în 
comună; 

- Potenţial turistic (natural) 
- zone cu potenţial agro – turistic; 
- Disponibilitatea administraţiei pentru 

sprijinirea investitorilor; 
- Plante = produse naturale; 
- Suprafete ce se pretează la cultivare 

cereale si plante energetice (plop, 
salcie); 

- Existenta asociatii si societăti 
comerciale cu profil agricol (6 mari);  

- Potential existent pentru eco-bio-
agricultură; 

- Exista un procesator ce preia laptele 
de la localnici (Colina); 

- Existenta unui fond piscol 
diversifivat; 

- Explotări de stuf; 
- Exploatări calcar; 
- Zonă cu potential eolian; 
- Plan de urbanism General si 

Regulament Local de Urbanism; 
- Sediu de bancă (CEC Bank SA); 

       - Lipsa utilităţi în unele zone de turism 
(drumuri, canalizare, servicii de salubritate 
corepunzătoare); 

- Resurse financiare limitate; 
- Sistem de irigaţii nereabilitat; 
- Investitori insuficienti în zonă fată de 

potential; 
- Initiative timide de mediatizare a zonei 

turistice; 
- Proprietăti puternic fragmentate; 
- Declinul activitătilor traditionale de 

zootehnie si piscicultură; 
 

AMENINȚĂRI OPORTUNITĂȚI 

- Plecarea tinerilor- reducerea 
populatiei active; 

- Legislatie instabilă; 
- Rezistenta la schimbare; 
-  Imposibilitatea valorificării unor 

suprafete mari deoarece comuna se 
află în Sit Natura 2000; 

-    Descurajarea practicării agriculturii 
ecologice datorită lipsei de sustinere 
financiară de la bugetul de stat 
pentru perioada de conversie (2-3 
ani) pentru  curatarea solului; 

-   Interes redus al investitorilor de a 
demara afaceri în comună, datorită 
infrastructurii fizice neadecvate, 
raportat la potentialul comunei; 

-  Finanţare + programe FEN pentru investitii în 
infrastructură si turism; 

- Atragere investitori in turism prin acordare 
facilităti; 

- Înfiintare de microferme de crestere a 
aninmalelor si de colectare a produselor 
auxiliare; 

- Recoltare stuf; 
- Explotări calcar; 
- Posibilitatea înfiintării de câmpuri eoliene 

(există deja demersuri în acest sens);  
- Acordare subventii pentru terenurile cultivate; 
- crearea de societati noi în domeniul turismului 

si agroturismului; 
- crearea de locuri de muncă permanente; 
- dezvoltarea structurii informationale privind 
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-    Nu există piată de desfacere pentru 
zacamintele exploatate; 

 

oportunitatile turismului; 
- posibiltatea accesării de FEN pentru 

intabularea terenurilor, existând posibilitatea 
comasării terenurilor. 

- Organizare Bursa peştelui 
- Organizare târguri; 
- Încasarea taxelor pentru pescuit la bugetul 

local al comunei 

 

INFRASTRUCTURA ȘI MEDIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- drum judetean reabilitat până în sediul de 
comună şi până la Dunavăţu de Sus şi 
Dunavăţu de Jos; 

- existenta utilităţilor (energie electrica, 
telefonie, alimentare cu apă , iluminat 
public); 

- forţa de muncă disponibilă;  
- există telefonie fixă, mobilă, cablu TV, 

acces la internet; 
- există dispensare umane recent reabilitate 

în Murighiol si Dunavătu de Jos; 
- exista scoli si grădinite; 
- există oficiu postal; 
- poluarea atmosferică redusă, absenta în 

zonă a unor surse importante de nocivitate; 
- Existentă SF, PT pentru canalizare si 

reabilitare alimentare cu apă, statie de 
epurare a apelor uzate; 

- Organizarea sistemului de colectare 
selectivă a deseurilor în vederea reciclării, 
refolosirii, recuperării sau valorificării lor; 
 

- Drumul judeţean nereabilitat (ce face 
legătura între Murighiol şi Plopu, 
Sarinasuf, Colina ) 

- resurse financiare (buget local) 
insuficiente pentru dezvoltare; 

- nu există persoană specializată în 
atragerea surselor de finanţare; 

- puncte sanitare umane nereabilitate 
si nedotate în Plopu, Sarinasuf si 
Colina; 

- lipsa sală sport; 

- lipsa infrastructură reabilitată 
(drumuri comunale, canalizare, etc);  

- inexistenta unei statii de epurare si 
tratarea a apelor uzate în sate; 

- interesul scăzut în protectia mediului 
înconjurător; 

- educatia ecologică este superficială; 

- starea de degradare a digului; 

- lipsă spatii joacă pentru copii, 
parcuri; 

AMENINȚĂRI OPORTUNITĂȚI 

- degradarea progresivă a infrastructurii 
existente 

- Surse financiare proprii insuficiente pentru 
realizare investitii 

- Capacitate scăzută a populatiei de a prelua 
si suporta costuri specifice de utilizare ale 
sistemului de alimentare cu apă, sistemului 
de canalizare, deseuri, etc.; 

- Mentalitatea de indiferenta fată de 
protectia mediului; 

- Locuri atractive pentru dezvoltarea 
turistică; 

- Zonă cu potential eolian; 
- Încheiere parteneriate public- private 

pentru construirea unor elemente de 
infrastructură;  

- implementare proiect finantat din 
FEN pentru managementul deseurilor 
(parteneriat cu Consiliul Judetean 
Tulcea); 

- existenta unor surse de finanţare 
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nerambursabilă si accesarea programe 
de finantare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.DIRECȚII STRATEGICE GENERALE DE DEZVOLTARE 
 

1. Direcția strategică :  
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DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

 
Reabilitarea drumurilor comunale 
(asfaltare) in localitătile Murighiol, 
Dunavătu de Jos, Dunavătu de Sus, 
Plopu, Sarinasuf, Colina 
 

 Identificarea drumurilor din 
inventarul comunei si evaluarea 
starii acestora 

 Plan de reabilitare 
 Proiecte de finantare depuse 
 Realizare lucrari reabilitare drumuri 

Extinderea si modernizarea retelei 
de apa potabila in localitatile 
Sarinasuf si Colina  

 Resurse financiare 
 Studiu fezabilitate 
 Semnare contract de finantare 
 Proiectare 
 Executie 

Realizare sistem de canalizare şi 
statie de epurare in localitatile 
Sarinasuf, Plopu 

 Alocare resurse necesare SF 
 Elaborare Studiu de Fezabilitate 
 Identificare fond de finanţare  
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare lucrari staţie de epurare  

Reabilitare dig aparare inundatii 

 Evaluare situatie actuala 
 Studiu si proiectare 
 Semnare contract finantare cu AFM 
 Executie lucrari 

Ameliorare prin împădurire a 
terenurilor agricole degradate 

 Scriere proiect cu posibilitatea 
finantării de către Autoritatea 
Fondului de Mediu 

 
Finalizare reabilitare si dotare 
camin din localitatea Murighiol 
 

 Evaluare situaţie actuală 
 Alocare resurse necesare SF 
 Elaborare Studiu de Fezabilitate 
 Întocmire cerere de finanţare 
 Realizare lucrari de reabilitare şi 

dotare 

Dotare dispensar Dunavătu de Jos  
cu centrală termică 

 Evaluare situaţie actuală  
 Identificare fond de finanţare şi 

întocmirea cererii de finanţare 
 Dotarea scolilor si gradinitelor 

Constructia de locuinte ANL 
(pentru specialisti, familii tinere si 
aflate în dificultate) 

 Identificare teren 
 Studiu de fezabilitate 
 Proiectare tehnica 
 Identificare surse 
 Derulare investitie  

Forarea a două puțuri de adâncime 
în zona Plopu 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 
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Amplasare transformator retea 
electrica localitatea Murighiol-Zona 
62 loturi 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Realizare canalizare în localitatea 
Dunovatul de Jos 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Reabilitare (amenajare) mal 
(faleza),decolmatare si protectie 
Ghiol Murighiol 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Amenajare mal localitatea Uzlina 
 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Amenajare canalizare(inexistenta), 
apa(inexist.), drumuri(inexist.), 
iluminat stradal (inexist.) 
localitatea Uzlina (sat turistic) 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Decolmatare Canal Dunavatu de 
Jos-Murighiol si protectie mal 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Decolmatere si reabilitare malul 
Dunarii, Brat Sf. Gheorghe-Dunarea 
Veche 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Pietruire sau asfaltare drum acces 
Debarcader-case de vacanta-
Cherhana Jiva, Loc. Plopu 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Pietruire sau asfaltare drumuri 
extravilane pentru asigurare acces 
catre institutii, unitati comerciale, 
unitati de cazare in comuna 
Murighiol 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Realizare facilități de acostare 
pentru ambarcațiuni în toate 
localitățile comunei 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Decolmatare ghiol Murighiol și 
canale aferente 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Construire atelier mestesugaresc, 
traditii si obiceiuri dobrogene in com. 
Murighiol 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Reabilitare, dotare si extindere 
Scoala Primara Sarinasuf, com. 
Murighiol, judetul Tulcea 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Reabilitare si dotare Gradinita  Identificare surse de finanţare 
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Plopu, com. Murighiol, judetul 
Tulcea 

 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Infiintare si dotare Gradinita 
Murighiol, com. Murighiol, judetul 
Tulcea 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Infiintare si dotare Gradinita 
Dunavatu de Jos, com. Murighiol, 
judetul Tulcea 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Eficientizare energetica si dotare 
Scoala Clasele I-IV, Dunavatu de Jos, 
com. Murighiol, judetul Tulcea 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Eficientizare energetica si dotare 
Scoala Clasele I-IV, Dunavatu de Sus, 
com. Murighiol, judetul Tulcea 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Amenajare mal pentru acostare 
ambarcatiuni in loc. Murighiol, 
judetul Tulcea 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Construire Camin Cultural in loc. 
Plopu 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Construire Camin Cultural in loc. 
Dunavatu de Jos 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Construire Dispensar Colina  Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Construire Dispensar Dunavatu de 
Sus 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Constructii traditionale pescaresti in 
zona Perisor 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

Extindere iluminat stradal in comuna 
Murighiol   (localitatile Murighiol, 
Dunavatu de Jos,  Dunavatu de Sus, 
Plopu, Sarinasuf, Colina) 

 Identificare surse de finanţare 
 Elaborare cerere de finanţare 
 Realizare 

 
2. Direcția strategica: 

DEZVOLTARE AGRICULTURA SI PISCICULTURA 

 

Stimularea asocierii agricultorilor  Organizare sesiuni de 
instruire si informare 

 Identificarea celor 
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interesati 

Investitii in sistemul de irigatii  Stabilire parteneriate intre 
asociatiile agricole din 
comuna Murighiol si alte 
comune 

 Accesare fonduri 
 Reabilitare sistem 

Consiliere si instruire in domeniul agricol  Identificarea celor 
interesati  

 Organizare sesiuni de 
instruire si informare 

Sprijin agricultura ecologica  Facilitati fiscale in primii 
ani pentru terenurile care 
sunt pregatite pentru 
agricultura ecologica 

 Promovare 

Incurajare infiintare miniferme zootehnice  Facilitati fiscale 
 Parteneriate public-private 

pentru statii de epurare 
 Promovare zona ca si 

potential 

Renaturare Ghiol Murighiol   Studii de fezabilitate 
 Atragerea surselor de 

finantare 
 Elaborare proiect tehnic 
 Implementare 
 Promovare/ mediatizare 

Dezvoltarea retelei de colectare a produselor 
animale si agricole(lapte, fructe, legume, 
miere, etc) 

 Selectare locatie 
 Identificare potentiali 

producatori si furnizori 
agricoli 

 Identificare potentiali 
agenti economici 

 Creere locuri de munca 
 Realizare 

 
3. Direcția strategica: 

MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE SI INFIINTAREA SERVICIILOR NECESARE 

 

Campanie de informare a populatiei pentru 
colectarea selectiva a deseurilor 

 Pregatire campanie: 
materiale scrise, brosuri 

 Recrutare voluntari 
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 Sedinte publice de 
informare pentru populatie 

 Amenajare puncte de 
colectare selectiva in 
locuri publice 

 Activitati practice de 
ecologizare selectiva 

Centru de informare si educare ecologică în 
Murighiol 

 Identificare unor spatii ce 
pot fi valorificate in acest 
mod 

 Resurse banesti / 
posibilitate accesare 
fonduri nerambursabile 

 Implementare: amenajare 
si dotare 

 Mediatizare 

Dotarea cu aparatura medicala performanta si 
mobilier medical dispensare umane 
performante in localitatile Murighiol si 
Dunavătu de Jos 

 Cuantificare necesar 
dotări 

 Resurse financiare 
 Dotare cu echipamente 

dispensar 

Reabilitarea si dotarea corepunzătoare a 
punctelor sanitare din satele Plopu, Sarinasuf, 
Colina 

 Reabilitare clădiri 
 Dotare cu echipamentele 

si mobilierul specific 

Deschidere farmacie umană în Dunavătu de 
Jos 

 Identificare spatiu sediu 
 Identificare firmă 

interesată 
 Realizare 

Realizare piată agro-alimentară în localitatea 
Murighiol 

 Identificare amplasament 
 Crearea conditiilor 

necesare (grupuri sanitare, 
etc) 

Înfiintare centru after-school  Identificare locatie 
 Oportunităti de finantare 

pentru amenajare si 
dotare 

 Realizare centru 

Deschidere cofetărie  Identificare spatiu ce se 
preteaza la o asemenea 
activitate 

 Identificare agent 
economic interesat 

 Deschidere 
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Construire creșă copii  Identificare spatiu ce se 
preteaza la o asemenea 
activitate 

 Identificare agent 
economic interesat 

 Deschidere 

Construire azil de bătrâni în localitatea 
Murighiol 

 Identificare spatiu ce se 
preteaza la o asemenea 
activitate 

 Identificare agent 
economic interesat 

 Deschidere 

Înființarea unei tabere pentru copii  Identificare spatiu ce se 
preteaza la o asemenea 
activitate 

 Identificare agent 
economic interesat 

 Deschidere 

Achizitie masina pompieri, utilaje si 
echipamente de interventie rapida si 
deszapezire 

 Identificare surse de 
finanțare 

 Realizare cerere de 
finanțare 

 implementare 

Achizitie utilaje si echipamente pentru 
salubrizare 

 Identificare surse de 
finanțare 

 Realizare cerere de 
finanțare 

 implementare 

Achizitionarea de echipamente si tehnologii 
menite sa previna si sa reduca impactul 
negativ asupra mediului pentru statia de 
epurare ape uzate din localitatea Murighiol 

 Identificare surse de 
finanțare 

 Realizare cerere de 
finanțare 

 implementare 
 

4. Direcția strategica: 

REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE SI SPORTIVE 

 

Reluarea si initierea de activitati culturale  Organizarea actiunii 
culturale „Ziua Pescarului”, 
festivaluri 

 Promovarea grupurilor 
artistice locale 

 Dezvoltarea de activitati 
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culturale locale 

Realizarea unui complex sportiv în 
localitătile Murighiol si Plopu 

 Evaluare si identificare 
potenţiale locaţii 

 Elaborare Studiu de 
Fezabilitate 

 Stabilire surse de finanţare 
şi Întocmire cerere de 
finanţare pentru lucrări de 
realizare şi dotare 

 Realizare lucrari  

Realizarea parcuri şi locuri de joacă pentru 
copii  in localitatile Murighiol, Dunavătu de 
Sus, Dunavătu de Jos, Plopu, Sarinasuf si 
Colina 

 Evaluare şi identificare 
potenţiale locaţii 

 Elaborare Studiu de 
Fezabilitate 

 Stabilire surse de finanţare 
şi Întocmire cerere de 
finanţare pentru lucrări de 
realizare şi dotare 

 Realizare lucrari 

Organizare concursuri de pescuit sportiv  Parteneriate public-private 
 Promovare  

Organizare Festival Muzica Murighiol Open 
Air 

 Parteneriate public-private 
si public- public 

 Promovare  

Înființare parc de aventură pentru turiști și 
localnici 

 Evaluare şi identificare 
potenţiale locaţii 

 Elaborare Studiu de 
Fezabilitate 

 Stabilire surse de finanţare 
şi Întocmire cerere de 
finanţare pentru lucrări de 
realizare şi dotare 

 Realizare lucrari 

Amenajare zona recreativa tip parc cu pista 
de biciclete, locuri exclusiv copiilor 2-6 ani, 
persoane in varsta si tineret 

 Evaluare şi identificare 
potenţiale locaţii 

 Elaborare Studiu de 
Fezabilitate 

 Stabilire surse de finanţare 
şi Întocmire cerere de 
finanţare pentru lucrări de 
realizare şi dotare 

 Realizare lucrari 
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5. Direcția strategică: 

CREAREA UNUI CADRU FAVORABIL INVESTITORILOR 

 

 
Stabilirea de facilități pentru investitori 
 

 Stabilirea de facilităţi 
pentru investitori prin 
Administraţia Publică 
Locală 

 Acordarea prin hotărâre a 
Consiliului local a tuturor 
facilităţilor legale pentru 
investitori  

 Promovarea facilităţilor 
acordate pentru investitori 

Incurajarea si atragerea intreprinzatorilor in 
turism si agroturism 

  Identificarea gospodariilor 
care pot practica 
agroturismul 

 Instruire intreprizatori in 
agroturism 

 Infiintare clase agroturism 
– mestesuguri 

 Identificare facilitati 
pentru intreprinzatori 

 Evaluarea oportunitatilor 
turistice a comunei 
Murighiol 

Amenajare Ghiol Murighiol  Studiu fezabilitate 
 Studiu impact 
 Resurse financiare 
 Proiectare tehnica 
 Executie 

Dezvoltare sector IMM care sa valorifice 
resurse locale 

 Identificarea persoanelor 
cu initiativa 

 Organizare de instruiri si 
seminarii adresate 
intreprinzatorilor 

 Evaluarea potentialului de 
resurse naturale (plante 
medicinale, fructe de 
padure, ciuperci, etc.) 

 Mediatizarea progamelor 
de facilitati pentru 
creerea locurilor de munca 
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 Identificare piete pentru 
produsele locale 

Organizare programe de reconversie 
profesionala, recalificare si perfectionare 

 Parteneriate cu AJOFM sau 
ONG-uri 

 Identificarea cerintelor pe 
piata muncii din zonă 

 Diseminare 
 Organizare  

 

 

6. Direcția strategica: 

ELABORAREA SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE PROMOVARE A  COMUNEI 

MURIGHIOL 

 

Promovarea imaginii comunei MURIGHIOL  Promovarea imaginii comunei  
prin mass – media locala si 
naţionala  

 Realizarea de pliante, brosuri 
si alte instrumente de 
promovare 

  Realizarea unui plan de 
promovare a comunei la 
televizune si radio 

 Realizarea unui catalog de 
promovare a localităţii 

 Realizarea unui web site de 
promovare a comunitatii 

 Realizarea unei monografii a 
comunei 

Constructie Miniport Murighiol 

 Reproiectare  
 Surse de la bugetul de stat 

(program national pentru 
investitii in turism) 

 Realizare 

Constructie si infrastructura camping 
Murighiol 

 Amplasamant 
 Studiu de fezabilitate, proiect 

tehnic si studiu impact 
 Identificare resurse  
 Implementare proiect 

Amenajare spatii parcare in zona 
Miniportului Murighiol 

 Stabilire amplasament ce va 
fi amenajat cu aceasta 
destinatie 

 Resurse financiare 
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 Studiu de fezabilitate si 
proiect tehnic 

 Amenajare 

Reabilitare cai acces catre Lacul Razelm  

 Evaluare situatie actuala 
 Proiect tehnic si studiu 

fezabilitate 
 Oportunitati finantare 
 Reabilitare 

Restaurarea, amenajarea, echiparea şi 
îmbunătățirea căilor de acces a Salbei de 
Cetăți Nord Dobrogene (Cetatea Enisala, 
Argamum, Halmyris, Noviodunum, 
Dinogetia) 

 Parteneriate publi- public cu 
consiliul judetean si celelate 
comune 

 Scriere cerere de finantare 
 Implementare proiect 

Amenajare punct turistic local Murighiol  Realizare cabană (15-20 
locuri) 

 Realizare utilităţi şi dotare 

Editarea unei brosuri intr-o limba de 
circulatie internationala 

 Culegere date relevante 
 Organizarea 
 Traducere 
 Diseminare 

Introducerea comunei intr-un circuit 
turistic 

 Incheiere parteneriate cu 
consiliul judetean si cu 
agentii de turism 

 Identificare sponsori privati 
(din agentii economici direct 
interesati) 

 Realizare materiale 
promotionale 

 Publicitate pe internet 
 Implementare 

Valorificarea namolului sapropelic Lac 
Beibugeac 

 Analiza proprietati namol 
 Parteneriate 
 Valorificare 

Renasterea traditiilor dobrogene in stil 
autentic prin infiintare cor vocal in comuna 
Murighiol 

 Identificare potențiali 
participanți 

 organizare 

 
7. Direcția strategica:  

DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE SI ÎNTĂRIREA MECANISMULUI DE 
ATRAGERE DE FONDURI 
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Infiintarea unui birou special de accesare 
programe cu finantare externa 

 Accesarea de fonduri 
externe prin biroul 
specializat din cadrul C.L. 

 Formarea de specialisti 
(A.P.L.) pentru atragerea 
/  implementarea 
proiectelor 

Actualizare Plan Urbanistic General si 
regulament local de urbanism al Comunei 
Murighiol 

 Identificare resurse 
financiare 

 Proiectare 
 Intalniri publice cu 

cetatenii pentru 
identificarea si acceptarea 
solutiilor propuse 

 Modificarea PUG in 
concordanta cu nevoile de 
dezvoltare ale comunei: 
spatii de locuit, zona 
industriala limitata, etc  

Atragerea de finanțări  Identificare/ diseminare 
surse de finantare 

 Instruire personal din 
primarie  

 Realizare si actualizare 
baza de date surse de 
finantare  

 Stabilirea de parteneriate 
funcţionale la nivel de 
comunitate 

Extinderea retelei informatice si dotarea cu 
programe de specialitate 

 Identificare nevoi 
 Cuantificare efort 

financiar 
 Scriere cerere de finantare 

(dezvoltarea capacitătii 
admisnitrative) 

 Implementare 

Realizarea unor schimburi de experienta cu 
alte comunitati rurale din judet, tara şi 
străinătate 

 Stabilire parteneriate 
comunitare 

 Schimb experiente si 
know-how 

Infratire intre cetatenii de Murighiol si o 
comună similară din Uniunea Europeană 

 Implementae proiect 
infratire: Europa pentru 
cetateni 2007- 2013 
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Dezvoltarea sistemului de comunicare 
(internet si telefonie) 
 

 Identificare resurse 
 Realizare 

 

8. Direcția strategica : 

IMPLICAREA CETĂȚENILOR IN VIATA COMUNITĂTII SI CULTIVAREA SPIRITULUI 

CIVIC 

 

Informarea si consultarea cetățenilor 

 

 

 Realizare calendar cu 
intilniri cetatenesti 
periodice  

 Organizare de adunari 
pentru informarea 
cetatenilor  

 Mediatizare exemple de 
buna practica din alte 
comunitati  

 Realizare si amplasare de 
panouri publicitare si 
informative 

 Informare cu scopul 
cresterii spiritului 
asociativ 

Constientizarea cetatenilor in gestionarea 

deseurilor 

 Campanie de informare in 
domeniul protectiei 
mediului 

 Intilniri cetatetenesti 
pentru identificarea 
necesitatilor (containere, 
amplasare) 

 

 

 
 



7. PLANUL DE ACȚIUNE  PARTICIPATIV  PRIVIND REALIZAREA DIRECȚIILOR STRATEGICE   2018-2023 

1. Direcția strategică: DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
 

Obiective specifice Activități de 
realizat 

Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activității 

Termene  Costuri estimative (RON) 

Din 
surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 

1. Reabilitarea 
drumurilor 
comunale in 
localitătile 
Murighiol, 
Dunavătu de 
Jos, Dunavătu 
de Sus, Plopu, 
Sarinasuf, 
Colina 

 

Identificarea 
drumurilor din 
inventarul comunei 
si evaluarea starii 
acestora 
 

-Realizat inventar 
-Raport de evaluare a 
stării obiectivelor de 
realizat 
-Elaborare Notă de 
Fundamentare şi 
prezentarea sa în consiliul 
local 

2018-2023 
 

50.000 
lei 

- 50.000 lei 

Plan de reabilitare 
drumuri 
 

-Calendar de reabilitari 
realizat 
-Plan de activitati pentru 
lucrari cu eforturi locale 
realizat 
-Planul atragerii altor 
surse realizat 

2018-2023 - 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

Proiecte de 
finantare depuse 
 

-Cereri de finantare 
formulate 
-Cereri de finantare 
depuse 

2018-2023 - 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

Realizare lucrari 
reabilitare drumuri 

- Reabilitarea drumurilor 
comunale in localităţile 
Murighiol, Dunavatu de 
Jos, Dunavatu de Sus, 
Plopu, Sarinasuf, Colina 
 

2018-2023 
 

- 10.000.00
0 lei- 
Fonduri 
F.A.D.R. 

10.000.00
0 lei 

2. Extinderea si 
modernizarea 

Alocare resurse 
financiare necesare 

-Hotarare a consiliului 
local pentru alocarea de 

Realizat -   
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retelei de apa 
potabila in 
localitatile 
Sarinasuf si 
Colina  

SF  
 

resurse financiare studiu 
de fezabilitate  

Studiu fezabilitate  
 

-Achizitie publica 
-Realizare studiu de 
fezabilitate  

Realizat - - - 

Semnare contract 
de finantare 
 
 

 

-Cerere de finantate 
formulata 
-Cerere de finantare 
depusa 
-Semnare contract de 
finantare 

2020 
 

-  - 

Executie -Achizitie lucrari de 
executie 
-Semnare contract 
-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2020-2023 - 9.000.000 
lei Fonduri  
guvernam
entale/ 
fonduri 

naţionale-
prin 

intermedi
ul 

programel
or PNDI- 
MDRT- 

„Proiectul 
imbunatat

irea 
calitatii 
vietii 

pentru 
populatia 
rurala” 

9.000.000 
lei 

3. 
 

Realizare 
sistem de 

Alocare resurse 
financiare necesare 

-Hotarare a consiliului 
local pentru alocarea de 

2018-2023 - - - 
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 canalizare şi 
statie de 
epurare in 
localitatile 
Sarinasuf, 
Plopu, Colina 

SF 
 

resurse financiare studiu 
de fezabilitate 

Elaborare Studiu de 
Fezabilitate 
 

-Achizitie publica 
-Realizare studiu de 
fezabilitate 

2018-2023 25.000 
lei 
 

50.000 
lei 

- 25.000 lei 
 

50.000 lei 

Identificare fond 
de finanţare  

-Studierea programelor de 
finantare 

2018-2023 - - - 

Elaborare cerere de 
finanţare 
 

-Cerere de finantate 
formulata 
-Cerere de finantare 
depusa 
-Semnare contract de 
finantare 

2018-2023 - - - 

Realizare lucrari 
sistem de 
canalizare si staţie 
de epurare 

-Achizitie lucrari de 
executie 
-Semnare contract 
-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2018-2023 - 8.500.000 
lei – 

P.N.D.I.- 
Proiectul 
„Sistem 

de 
canalizare 
si epurare 

apelor 
uzate” 

8.500.000 
lei 

4. Reabilitare dig 
aparare 
inundatii 

Studiu fezabilitate 
Studiu geo-
topografic 
Studiu de  impact 
 

-Achizitie publica 
-Realizare studii 

2018-2023 100.000 
lei 

- 100.000 
lei 

Proiect tehnic -Procedura achizitie 
-Receptie PT 

2018-2023 150.000 
lei 

- 150.000 
lei 



STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI MURIGHIOL      2018-2023  

54 
 
 

 

Cerere de finantare -Scriere si depunere 
cerere de finantare 

2018-2023 - - - 

Semnare contract 
grant 

 2018-2023 - - - 

Implementare 
proiect 

-Achizitii si executie 
lucrari 

2018-2023 500.000 
lei 

8.000.000 
lei 

Fonduri 
guvernam
entale, 

nationale 
gestionate 

de 
Administra

tia 
Fondului 
de Mediu 

8.500.000 
lei 

5. Ameliorare 
prin 
împădurire a 
terenurilor 
agricole 
degradate 

Delimitarea 
terenurilor de 
ameliorare 

-Studii fezabilitate si alte 
expertize 

2018-2020 20.000 
lei 

- 20.000 lei 

Proiectare -Achizitie si receptie 
servicii proiectare 

2020 30.000 
lei 

- 30.000 lei 

Documentatie 
tehnico-economica 

-Pregatire documentatie 2020 - - - 

Oportunitati 
finantare 

-Oportunitati de finantare 
-Scriere si evaluare cerere 
de finantare 

2018-2023    

Lucrari impadurire -Semnare contract si 
executie lucrari 

2018-2023 100.000 
lei 
 

1.000.000 
lei 

Administra
tia 

Fondului 
ptr.Mediu 
(Min.Medi

1.100.000 
lei 
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ului si 
Padurilor) 

6. Finalizare 
reabilitare si 
dotare camin 
din localitatea 
Murighiol 

 

Evaluare situaţie 
actuală 
 

-Realizarea de expertize 
de specialitate 

Realizat - - - 

Alocare resurse 
necesare SF si PT 
 

-Hotarare de consiliu local 
pentru alocarea de resurse 
financiare necesare 
realizare SF si PT 

Realizat  - - - 

Elaborare Studiu de 
fezabilitate si 
proiect tehnic 
 

-Achizitie publica 
-Realizare SF si PT 

Realizat - - - 

Realizare lucrari de 
reabilitare şi 
dotare 

-Achizitie lucrari de 
executie 
-Semnare contract 
-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2018-2023 - 1.340.000 
lei 

Proiectul"I
mbunatati

rea 
calitatii 
vietii 

pentru 
populatia 
rurala", 
parte 

integranta 
a 

Programul
ui 

National 
de 

Dezvoltare 
a 

Infrastruct

1.340.000 
lei 
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urii 

7. Dotare 
dispensar 
Dunavătu de 
Jos  cu 
centrală 
termică 

Evaluare situaţie 
actuală (stabilirea 
necesarului de 
dotări) 
 

-Realizat inventar 
-Elaborare Notă de 
Fundamentare şi 
prezentarea sa în consiliul 
local 

2018-2023 - - - 

Identificare fond 
de finanţare şi 
întocmirea cererii 
de finanţare 

-Deschidere linii de 
finantare 
-Pregatire cerere de 
finantare 
-Depunere si evaluare 
-Semnare contract de 
grant 

2018-2023 - - - 

Dotarea 
dispensarului 

-Implementare proiect 2018-2023 70.000 
lei 

- 70.000 lei 

8. Constructia de 
locuinte ANL 
(pentru 
specialisti, 
familii tinere 
si aflate în 
dificultate) 

Identificare teren 
 

-Identificare teren din 
domeniul public sau privat 
al comunei sau realizarea 
unui schimb de teren 

Realizat - - - 

Proiectare tehnica 
 

-Achizitie publica 
-Realizare proiect 

2019 100.000 
lei 

- 100.000 
lei 

Identificare surse 
 

-Cerere de finantate 
formulata 
-Cerere de finantare 
depusa 
-Semnare contract de 
finantare 

2018-2023 - - - 

Derulare investitie -Achizitie lucrari de 
executie 
-Semnare contract 
-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2018-2023 200.000 
lei 

1.400.000 
lei 

Fonduri  
guvernam
entale/fo

1.600.000 
lei 
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nduri 
naţionale-
prin 
intermedi
ul 
programel
or 
existente 
sau care 
vor opera 
în 
perioada 
2012-2016 
prin 
M.D.R.T. 

9. Forarea a două 
puțuri de 
adâncime în 
zona Plopu 

Studii, expertize -Aprobarea investiei in 
sedinta de consiliu local 
-Studio geo 

 
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Identificare 
posibilitati 
finantare 
 

-Urmarire linii de 
finantare active 
-Scriere cerere si 
depunere spre evaluare 

2013- 2014    

Realizare -Forare 2020- 2023 50.000 
lei 

450.000 
lei 

Fonduri 
europene/ 
guvernam
entale/fo

nduri 
naţionale-

prin 
intermedi

500.000 
lei 
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ul 
programel

or 
existente 
sau care 
vor opera 

în 
perioada 

2012-2016 

 

10. Amplasare 
transformator 
retea 
electrica 
localitatea 
Murighiol-
Zona 62 
loturi 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

11. Realizare 

canalizare 

în 

localitatea 

Dunovatul 

de Jos 

 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

12. 
Reabilitare 
(amenajare) 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 
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mal 
(faleza),dec
olmatare si 
protectie 
Ghiol 
Murighiol 

2018-2020 

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

13. 

Amenajare 
mal 
localitatea 
Uzlina 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

14. Amenajare 
canalizare(i
nexistenta), 
apa(inexist, 
drumuri(ine
xist.), 
iluminat 
stradal 
(inexist.) 
localitatea 
Uzlina (sat 
turistic) 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

15. 
Decolmatar
e Canal 
Dunavatu 
de Jos-

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere  2013- 2014    
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Murighiol si 
protectie 
mal 

de finanţare 

Realizare  2020- 2023    

16. Decolmater
e si 
reabilitare 
malul 
Dunarii, 
Brat Sf. 
Gheorghe-
Dunarea 
Veche 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

17. Pietruire 
sau 
asfaltare 
drum acces 
Debarcader-
case de 
vacanta-
Cherhana 
Jiva, Loc. 
Plopu 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

18. Pietruire 
sau 
asfaltare 
drumuri 
extravilane 
pentru 
asigurare 
acces catre 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    
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institutii, 
unitati 
comerciale, 
unitati de 
cazare in 
comuna 
Murighiol 

19. Realizare 
facilități de 
acostare 
pentru 
ambarcațiu
ni în toate 
localitățile 
comunei 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

20. 

Decolmatar
e ghiol 
Murighiol și 
canale 
aferente 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

21. Construire 
atelier 
mestesugare
sc, traditii si 
obiceiuri 
dobrogene in 
com. 
Murighiol 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

22. Reabilitare, Identificare surse      
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dotare si 
extindere 
Scoala 
Primara 
Sarinasuf, 
com. 
Murighiol, 
judetul 
Tulcea 

de finanţare 2018-2020 
 

2018-2020 

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

23. Reabilitare 
si dotare 
Gradinita 
Plopu, com. 
Murighiol, 
judetul 
Tulcea 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

24. Infiintare si 
dotare 
Gradinita 
Murighiol, 
com. 
Murighiol, 
judetul 
Tulcea 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

25. 
Infiintare si 
dotare 
Gradinita 
Dunavatu 
de Jos, 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    
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com. 
Murighiol, 
judetul 
Tulcea 

Realizare  2020- 2023    

26. Eficientizare 
energetica si 
dotare Scoala 
Clasele I-IV, 
Dunavatu de 
Jos, com. 
Murighiol, 
judetul 
Tulcea 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

27. Eficientizae 
energetica 
si dotare 
Scoala 
Clasele I-IV, 
Dunavatu 
de Sus, 
com. 
Murighiol, 
judetul 
Tulcea 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

28. 
Amenajare 
mal pentru 
acostare 
ambarcatiu
ni in loc. 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    
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Murighiol, 
judetul 
Tulcea 

Realizare  2020- 2023    

29. 
Construire 
Camin 
Cultural in 
loc. Plopu si 
Dunovatul 
de Jos 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

30. 

Construire 
Dispensar 
Colina și 
Dunovățul 
de Sus 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

31. 

Constructii 
traditionale 
pescaresti 
in zona 
Perisor 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere 
de finanţare 

 2013- 2014    

Realizare  2020- 2023    

32. 
Extindere 
iluminat 
stradal in 
comuna 

Identificare surse 
de finanţare 

  
2018-2020 

 
2018-2020 

   

Elaborare cerere  2013- 2014    
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Murighiol   
(localitatile 
Murighiol, 
Dunavatu 
de Jos,  
Dunavatu 
de Sus, 
Plopu, 
Sarinasuf, 
Colina) 

de finanţare 

Realizare  2020- 2023    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Direcția strategică: DEZVOLTAREA AGRICULTURII SI SECTORULUI ZOOTEHNIC 
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Obiective specifice Activități de 
realizat 

Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activității 

Termene de 
implementare 

Costuri estimative (RON) 

Din surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 

1. Stimularea 
asocierii 
agricultorilor 

Identificarea celor 
interesati 

-Anunturi publice prin 
toate mijloacele (sediu 
primarie , mass-media) 

2018-2023 5.000 lei - 
 
 

5.000 lei 

Organizare sesiuni 
de instruire si 
informare 
 

-Organizarea de sesiuni 
de autoritatea locala in 
parteneriat cu agenti 
economici si ONG-uri 
-Realizarea unui catalog 
al agricultorilor 

2018-2023 - 
 
 
 
 

100.000 lei 
Fonduri 
europene/ 
fonduri 
guvername
ntale/fondu
ri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelo
r existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2012-2016 

100.000 
lei 
 
 
 
 

2. Investitii in 
sistemul de 
irigatii 

Stabilire 
parteneriate intre 
asociatiile agricole 
din comuna 
Murighiol si alte 
comune 
 

-Stabilirea si organizarea 
de intalniri intre cei 
interesati pentru 
promovarea avantajelor 
asocierii.  
-Semnarea de contracte 
de parteneriat 

2018-2023 - - - 

Consultanta pentru 
accesare fonduri 
 

-Cerere de finantate 
formulata 
-Cerere de finantare 
depusa 

2018-2023 - - - 
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-Semnare contract de 
finantare 

Consultanta in 
lucrarile de 
reabilitare sistem 

-Achizitie lucrari de 
executie 
-Semnare contract 
-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2018-2023 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guvername
ntale/fondu
ri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelo
r existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2012-2016 

- 

3. Consiliere si 
instruire in 
domeniul 
agricol 

Identificarea celor 
interesati  

-Anunturi publice prin 
toate mijloacele (sediu 
primarie , mass-media, 
internet) 

2018-2023 - - - 

Identificare unor 
spatii ce pot fi 
valorificate in 
acest mod 

-Aprobarea in sedinta de 
consiliu local a 
destinatiei nou propuse 
pentru spatiul idetificat 

2018-2023 - - - 

Resurse banesti/ 
posibilitate 
accesare fonduri 
nerambursabile 
pentru amenajare 
spatiu si organizare 
sesiuni de instruire 
si informare 

-Idetificare programe de 
finantare active 
-Scriere cerere de 
finantare 
-Depunere spre evaluare 
-Semnare contract de 
grant 

2018-2023 - - - 
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Implementare: 
amenajare si 
dotare 
 

-Executie lucrari si dotare 
centru 

2018-2023 50.000 lei 500.000 lei 
Fonduri 

europene/ 
fonduri 
guvername
ntale/fondu
ri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelo
r existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2012-2016 

550.000 
lei 

Mediatizare -Anunturi publice prin 
toate mijloacele (sediu 
primarie , mass-media, 
internet) 

2018-2020 5.000 lei - 5.000 lei 

Organizare sesiuni 
de instruire si 
informare 

-Organizarea de sesiuni 
de autoritatea locala in 
parteneriat cu agenti 
economici si ONG-uri 

2018-2023 - 50.000 lei 
Fonduri 

europene/ 
fonduri 
guvername
ntale/fondu
ri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelo
r existente 
sau care 

50.000 lei 
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vor opera 
în perioada 
2012-2016 

4. Sprijin 
agricultura 
ecologica 

Facilitati fiscale in 
primii ani pentru 
terenurile care 
sunt pregatite 
pentru agricultura 
ecologica 

-Adoptarea unor hotarari 
de consiliu local pentru 
reducerea taxelor si 
impozitelor locale. 

2018-2023 - - - 

Promovare -Promovare prin toate 
mijloacele (sediu 
primarie, mass-media) 
-Organizarea de sesiuni 
de informare si educare 

2018-2023 10.000 lei - 10.000 lei 

5. Incurajare 
infiintare 
miniferme 
zootehnice 

Facilitati fiscale 
 

Adoptarea unor hotarari 
de consiliu local pentru 
reducerea taxelor si 
impozitelor locale. 

2020 - - - 

Parteneriate 
public-private 
pentru statii de 
epurare 
 

-Stabilirea si organizarea 
de intalniri intre cei 
interesati pentru 
promovarea avantajelor 
asocierii.  
-Semnarea de contracte 
de parteneriat 

2020 - - - 

Parteneriat cu APIA 
si Camera 
Judeteana Agricola 
Tulcea 

-Stabilire responsabilitati 
-Semnare acord 
parteneriat 

2020-2023 - - - 

Promovare zona ca 
si potential 

-Promovare prin toate 
mijloacele (sediu 
primarie , mass-media) 
-Organizarea de sesiuni 

2020-2023 5.000 lei - 5.000 lei 
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de informare si educare 

6. Renaturare 
Ghiol Murighiol  

Studii de 
fezabilitate, 
proiect tehnic 

-Procedura achizitie 
-Receptie SF si PT 

Realizat - - - 

Atragerea surselor 
de finantare 

-Scriere si depunere 
cerere de finantare 
-Semnare contract de 
finantare 

Realizat - - - 

Elaborare proiect 
tehnic 

-Procedura achizitie 
-Receptie SF si PT 

Realizat  - - - 

Implementare -Lucrari renaturare zona 2020-2023 - 1.800.000 
lei 

Fonduri 
gestionate 

de 
Ministerul 
Mediului si 
Padurilor 

1.800.000 
lei 

Promovare/ 
mediatizare 

-Promovare prin toate 
mijloacele (sediu 
primarie , mass-media) 

2020-2023 5.000 lei - 5.000 lei 

7. Dezvoltarea 
retelei de 
colectare a 
produselor 
animale si 
agricole(lapte, 
fructe, 
legume, 
miere, etc) 

Identificare 
potentiali 
producatori si 
furnizori agricoli si 
agenti economici 

-Anunturi publice prin 
toate mijloacele (sediu 
primarie , mass-media 

2020    

Plan de afaceri 
pentru 
comercializarea 
produselor si 
preluarea lor de 

-Consultanta pentru 
operatorii economici 
interesati 

2020-2023 - - - 
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catre operatorii 
economici 
specializati cu 
prelucrarea 

Surse de finantare 
din subventii de la 
bugetul de stat 

-Hotarare de consiliu 
local pentru alocarea de 
resurse financiare 
necesare  

2020-2023 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guvername
ntale/fondu
ri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelo
r existente 
sau care 
vor opera 
în perioada 
2012-2016 

- 

Selectare locatie 
 

-Alegerea sau construirea 
unei locatii care sa 
avantajeze toti 
producatorii 

2020-2023    

Infiintare locuri de 
munca 

-Deschidere centru de 
colectare 

2020-2023 - - - 

Realizare -Derularea activitate de 
colectare si stimularea 
micilor producatori 

2020-2023 - - - 
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3.Direcția strategică: MODERNIZAREA SERVICIILOR PUBLICE SI  INFIINTAREA SERVICIILOR NECESARE 

 

Obiective specifice Activități de 
realizat 

Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activității 

Termene de 
implementare 

Costuri estimative (RON) 

Din surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 

1. Campanie de 
informare a 
populatiei 
pentru 
colectarea 
selectiva a 
deseurilor 

Pregatire 
campanie: 
materiale scrise, 
brosuri 

-Achizitie publica de 
materiale de 
promovare 

2018-2023 30.000 lei 200.000 lei 
Fonduri 

europene/ 
prin 

intermediul 
programelor 
existente sau 

care vor 
opera în 
perioada 

2012-2016- 
Ministerul 
Mediului si 
Padurilor 

230.000 
lei 

Recrutare 
voluntara 

-Recrutarea 
voluntarilor interesati 

 

Sedinte publice de 
informare pentru 
populatie 
 

-Promovare prin toate 
mijloacele (sediu 
primarie , mass-media) 
-Organizarea de sesiuni 
de informare si educare 

2018-2023 

Amenajare puncte 
de colectare 
selectiva in locuri 
publice 
 

-Achizitie publica 
-Contract de lucrari 

2018-2023 

Activitati practice 
de ecologizare 
selectiva 

-Promovare prin toate 
mijloacele (sediu 
primarie , mass-media) 
-Organizarea de sesiuni 
de informare, educare 
si pregatire 

2018-2023 
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2. Dotarea cu 
aparatura 
medicala 
performanta si 
mobilier 
medical 
dispensare 
umane 
performante in 
localitatile 
Murighiol si 
Dunavătu de 
Jos 

Cuantificare 
necesar dotări 

-Evaluarea necesarului 
de aparatura 
-Evaluarea necesarului 
financiar 

2018-2023 - - - 

Identificare resurse -Cerere de finantate 
formulata 
-Cerere de finantare 
depusa 
-Semnare contract de 
finantare 

2018-2023 -  - 

Dotare cu 
echipamente 
dispensar 

-Achizitie publica 
-Receptie dotari 
-Functionare 
dispensare la parametri 
optimi 

2018-2023 - 550.000 lei 
Fonduri 
europene/ 
fonduri 
guvernament
ale/fonduri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelor 
existente sau 
care vor 
opera în 
perioada 
2012-2016- 
Ministerul 
Sanatatii 

550.000 
lei 

3. Reabilitarea si 
dotarea 
corepunzătoar
e a punctelor 
sanitare din 

Reabilitare clădiri -Aprobare plan 
reabilitare puncte 
sanitare 

2018-2023 800.000 lei - 800.000 
lei 

Dotare cu 
echipamentele si 

 2018-2023 - 600.000 lei 
Fonduri 

600.000 
lei 
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satele Plopu, 
Sarinasuf, 
Colina 

mobilierul specific europene/ 
fonduri 
guvernament
ale/fonduri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelor 
existente sau 
care vor 
opera în 
perioada 
2012-2016- 
Ministerul 
Sanatatii 

5. Deschidere 
farmacie 
umană în 
Dunavătu de 
Jos 

Identificarea unui 
spatiu ce va putea 
avea aceasta 
destinatie 

-Aprobarea in sedinta 
de consiliu local a 
destinatiei nou propuse 
pentru spatiul idetificat 
-Aprobarea de catre 
consilierii locali a 
concesionarii spatiului 
identificat 

2020 - - - 

Identificarea si 
atragerea 
investitorului 

 

-Anunt pentru 
concesiunea/ 
inchirierea spatiului 
-Organizare procedura 
de atribuire conform 
legislatiei in vigoare 

2020 500 lei - 500 lei 

Realizare -Concesionare/ 
inchiriere si 
deschiderea punctului 
farmaceutic 

2020 - - - 
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6. Realizare piată 
agro-
alimentară în 
localitatea 
Murighiol 

Identificare 
amplasament 

-Alegerea sau 
construirea unei locatii 
care sa avantajeze toti 
producatorii 

2018-2023 - - - 

Crearea condițiilor 
necesare (grupuri 
sanitare, etc) 

-Achizitie publica de 
lucrari 

2018-2023 200.000 lei Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guvernament
ale/fonduri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelor 
existente sau 
care vor 
opera în 
perioada 
2012-2016 

200.000 
lei 

7. Înfiintare 
centru after-
school 

Identificare locatie 
Studii, expertize, avize Realizat - - - 

Oportunităti de 
finantare pentru 
amenajare si 
dotare 

-Cerere de finantate 
formulata 
-Cerere de finantare 
depusa 
-Semnare contract de 
finantare 

Realizat - - - 

Realizare centru 

-Achizitie lucrari de 
executie 
-Semnare contract 
-Realizare lucrari si 
dotare 

Prezent- 2023 100.000 lei 700.000 lei 
Fonduri 

Ministerul 
Educatiei- 
Proiectul 
„Reforma 
Educatiei” 

800.000 
lei 
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8. Deschidere 
cofetărie 

Identificare spatiu 
ce se preteaza la o 
asemenea 
activitate 

-Aprobarea inchierii 
unui spatiu identificat 

2018-2023 - - - 

Identificare agent 
economic interesat 

-Mediatizare inchiriere 
spatiu 

2018-2023 1.000 lei - 1.000 lei 

Deschidere -Incheiere contract de 
inchiriere si stabilirea 
clauzelor contractuale 

2023 - - - 
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4.Direcția strategică: REVITALIZAREA ACTIVITATILOR CULTURALE SI SPORTIVE 

 

Obiective specifice Activități de 
realizat 

Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activității 

Termene de 
implementare 

Costuri estimative (RON) 

Din surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 

1. Reluarea si 
initierea de 
activitati 
culturale 

Organizarea 
actiunii culturale 
„Fiii Satului”, „Ziua 
Pescarului”, 
festivaluri 

-Data stabilita pentru 
organizarea 
evenimentului 
-Realizarea agendei 
evenimentului 
-Identificarea 
potentialilor invitati 
-Transmiterea 
invitatiilor 
-Realizarea 
evenimentului 

Anual 40.000 lei - 40.000 
lei 

Promovarea 
grupurilor artistice 
locale 

-Realizarea pliantelor 
de prezentare a 
grupurilor 
-Prezentarea la 
festivaluri 

Anual 10.000 lei - 10.000 
lei 

Festivitati pentru 
cuplurile ce 
implinesc 50 de ani 
de casatorie 
 

-Data stabilita pentru 
organizarea 
evenimentului 
-Realizarea agendei 
evenimentului 
-Identificarea 
potentialilor invitati 
-Transmiterea 
invitatiilor 
-Realizarea 
evenimentului 

Anual 10.000 lei - 10.000 
lei 
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Dezvoltarea de 
activitati culturale 
locale 

-Data stabilita pentru 
organizarea 
evenimentului 
-Realizarea agendei 
evenimentului 
-Identificarea 
potentialilor invitati 
-Transmiterea 
invitatiilor 
-Realizarea 
evenimentului 

Periodic 25.000 lei - 25.000 
lei 

2. Realizarea 
unui complex 
sportiv în 
localitătile 
Murighiol si 
Plopu 

Evaluare si 
identificare 
potenţiale locaţii 

-Alegerea  unei locatii  2018-2023 - - - 

Elaborare Studiu de 
Fezabilitate 

-Achizitie publica 
-Contract de servicii 

2018-2023 90.000 lei - 90.000 
lei 

Stabilire surse de 
finanţare şi 
Întocmire cerere de 
finanţare pentru 
lucrări de realizare 
şi dotare 
 

-Cerere de finantate 
formulata 
-Cerere de finantare 
depusa 
-Semnare contract de 
finantare 

2018-2023 -  - 

Realizare lucrari -Achizitie lucrari de 
executie 
-Semnare contract 
-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2018-2023 - 1.500.000 
lei 

Fonduri  
guvername

ntale/ 
fonduri 

naţionale-
prin 

intermediul 
programelo

15200.00
0 lei 
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r existente 
sau care 
vor opera 

în perioada 
2012-2016 

3. Realizarea 
parcuri şi 
locuri de joacă 
pentru copii  
in localitatile 
Murighiol, 
Dunavătu de 
Sus, Dunavătu 
de Jos, Plopu, 
Sarinasuf si 
Colina 

Evaluare şi 
identificare 
potenţiale locaţii 

-Alegerea  unei locatii 2018-2023 - - - 

Elaborare Studiu de 
Fezabilitate 

-Achizitie publica 
-Contract de servicii 

2018-2023 50.000 lei - 50.000 
lei 

Stabilire surse de 
finanţare şi 
Întocmire cerere de 
finanţare pentru 
lucrări de realizare 
şi dotare 

-Cerere de finantate 
formulata 
-Cerere de finantare 
depusa 
-Semnare contract de 
finantare 

2020 - - - 

Realizare lucrari -Achizitie lucrari de 
executie 
-Semnare contract 
-Realizare lucrari si 
monitorizare 

2018-2023 - 800.000 lei 
Fonduri 
europene/ 
care vor 
opera în 
perioada 
2012 -2016- 
"Programul 
National de 
Imbunatatir
e a calitatii 
mediului 
prin 
realizarea 
de spatii 
verzi in 
localitati" 

800.000 
lei 
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4. Organizare 
concursuri de 
pescuit sportiv 

Parteneriate 
public-private 

-Stabilire 
responsabilitati 
-Aprobarea acordului de 
parteneriat in sedinta 
de consiliu local 
-Incheierea 
parteneriatului public- 
privat 

2018-2023 - - - 

Promovare -Promovare prin toate 
mijloacele (sediu 
primarie , mass-media, 
brosuri, pliante) 

2018-2023 5.000 lei - 5.000 lei 

5. Organizare 
Festival 
Muzica 
Murighiol Open 
Air 

Aprobare -Aprobare in sedinta de 
consiliu local a 
organizarii festivalului 
-Stabilire conditii, 
facilitati pentru 
atragerea de parteneri 

2018-2023 - - - 

Parteneriate 
public-private si 
public- public 

-Stabilire 
responsabilitati 
-Aprobarea acordului de 
parteneriat in sedinta 
de consiliu local 
-Incheierea 
parteneriatelor  

2018-2023 - - - 

Mediatizare -Promovare prin toate 
mijloacele (sediu 
primarie , mass-media, 
brosuri, pliante) 
-Cofinantare pentru 
desfasurarea actiunii 

2018-2023 55.000 lei - 55.000 
lei 
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5.Di recț ia  strateg ică :  CREAREA UNUI  CADRU FAVORAB IL INVESTITORILOR  

 

Obiective 
specifice 

Activități de 
realizat 

Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activității 

Termene de 
implementare 

Costuri estimative (RON) 

Din surse 
locale 

Din 
surse 
atrase 

Total 

1. Stabilirea de 
facilități 
pentru 
investitori 
 

Stabilirea de 
facilităţi pentru 
investitori prin 
Administraţia 
Publică Locală 

-Hotarari ale consiliului 
local pentru reducerea 
taxelor si impozitelor 
locale 
-Stabilirea unor criterii 
de acordare a 
facilitatilor 

2018-2023 - - - 

Acordarea prin 
hotărâre a 
Consiliului local a 
tuturor facilităţilor 
legale pentru 
investitori 
Promovarea 
facilităţilor 
acordate pentru 
investitori 

-Punerea in aplicare a 
prevederilor legale cu 
privire la facilitati 
acordate prin acte 
normative 
-Aducerea la 
cunostiinta publica a 
tuturor facilitatilor 

2018-2023 2.000 lei - 
 

2.000 lei 

2. Amenajare 
Ghiol 
Murighiol 

Studiu fezabilitate -Aprobarea in sedinta 
de consiliu local a 
realizarii investitiei 
-Aprobarea sumelor 
necesare pentru 
realizarea studiului de 
fezabilitate 

2018-2023 50.000 lei - 50.000 lei 

Studiu impact -Aprobarea sumelor 2018-2023 30.000 lei - 30.000 lei 
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necesare pentru 
realizarea studiului de 
impact 

Resurse financiare -Cerere de finantate 
formulata 
-Cerere de finantare 
depusa 
-Semnare contract de 
finantare 

2018-2023 - - - 

Proiectare tehnica -Aprobarea sumelor 
necesare pentru 
realizarea proiectului 
tehnic 
-Achitie publica 
-Realizare proiectului 
tehnic si receptie 

2018-2023 - 150.00
0 lei 

150.000 lei 

Executie -Contract executie 
-Executie lucrari 

2018-2023 200.000 lei 800.00
0 lei 

1.000.000 
lei 

3. Stimularea si 
atragerea 
intreprinzato 
rilor in turism 
si agroturism 

Identificarea 
gospodariilor care 
pot practica 
agroturismul 

-Realizarea unei baze 
de date cu potentialele 
gospodarii care pot 
dezvolta activitati de 
agroturism 

2018-2023 - - - 

Instruire 
intreprizatori in 
agroturism 

-Identificarea 
oportunitatilor de 
instruire 
-Realizarea de 
seminarii avand ca 
obiect identificarea de 
surse de finantare 
pentru agroturism 
-Distribuirea de 
materiale promotionale 

2018-2023 - 50.000 
lei 

Fonduri 
europe

ne/ 
 

50.000 lei 
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Infiintare clase 
agroturism – 
mestesuguri 
 

-Organizarea de cursuri 
si seminarii pentru 
agroturism – 
mestesuguri 
 

2018-2023 - Fonduri 
europe
ne 

- 

Identificare 
facilitati pentru 
intreprinzatori 
 

-Punerea in aplicare a 
prevederilor legale cu 
privire la facilitati 
acordate prin acte 
normative 

2020 - - - 

 -Aducerea la 
cunostiinta publica a 
tuturor facilitatilor 

    

Evaluarea 
oportunitatilor 
turistice a comunei  

-Realizarea unui profil 
turistic al comunei 

2020 - - - 

4. Dezvoltare 
sector IMM 
care sa 
valorifice 
resurse locale 

Identificarea 
persoanelor cu 
initiativa 

-Realizarea unui 
catalog cu antreprenori 
si potentiali 
antreprenori 

2018-2023 - 100.00
0 lei 

Fonduri 
europe

ne/ 
fonduri 
guvern
amenta
le/fond
uri 
naţiona
le-prin 
interm
ediul 
progra
melor 
existen

100.000 lei 
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te sau 
care 
vor 
opera 
în 
perioad
a 

Organizare de 
instruiri si seminarii 
adresate 
intreprinzatorilor 

-Realizarea de 
seminarii pentru surse 
de finantare 
-Realizarea de 
seminarii pentru planuri 
de afaceri 
-Realizarea de 
seminarii pe teme de 
agroturism 
 

2018 - Fonduri 
europe

ne 
 

- 

Evaluarea 
potentialului de 
resurse naturale 
(plante medicinale, 
fructe de padure, 
ciuperci, etc.) 

-Realizarea unui 
catalog cu resurse 
locale 
-Promovarea resurselor 
locale 

2020 - Fonduri 
europe

ne  

- 

Mediatizarea 
progamelor de 
facilitati pentru 
crearea locurilor de 
munca 

-Realizarea de 
seminarii pentru 
sustinerea si crearea de 
locuri de munca 
-Distribuirea de 
materiale promotionale 

2020 - Fonduri 
europe

ne 
 

- 

Identificare piete 
pentru produsele 
locale 

-Crearea unei asociatii 
care sa identifice si 
promoveze distribuirea 
produselor locale 

2020 Bugetul 
local 

- - 
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5. Dezvoltarea 
capacitatii de 
formare 
profesionala 
pentru 
categoriile 
dezavantajate
/ reconversie 
profesionala 

Parteneriate cu 
AJOFM sau ONG-uri 

-Organizarea de cursuri 
de reconversie 
profesionala, 
recalificare si 
perfectionare 

2018-2023 - - - 

Identificarea 
cerințelor pe piața 
muncii din zona 

-Organizarea unor burse 
ale locurilor de munca 
in asociere cu mai 
multe comune 

Trimestrial - - - 

Diseminare -Organizarea de 
prezentari 

2018-2023 - - - 

Organizare  -Punerea la dispozitie a 
locatiilor si logisticii 
necesare 

2018-2023 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Di recț ia  s t rateg ică :  ELABORAREA S I  IMPLEMENTAREA STRATEGIE I  DE  PROMOVARE A  
COMUNEI  MURIGHIOL  
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Obiective specifice Activități de 
realizat 

Paşi întreprinşi 
pentru realizarea 

activității 

Termene de 
implementare 

Costuri estimative (RON) 

Din surse 
locale 

Din surse 
atrase 

Total 

1. Promovarea 
imaginii comunei 
Murighiol 

Promovarea 
imaginii comunei  
prin mass – media 
locala si naţionala  

-Interviu publicitar 
in presa locala si 
nationala 

- -  
 
 

Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guvernamen
tale/fonduri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelor 
existente 
sau care vor 
opera în 
perioada 

- 

Realizarea de 
pliante, brosuri si 
alte instrumente de 
promovare 

-Pliante realizate  
-Brosuri realizate 

2018-2023 - - 

 Realizarea unui 
plan de promovare 
a comunei la 
televizune si radio 

-Plan realizat 2018-2023 - - 

Realizarea unui 
catalog de 
promovare a 
localităţii 

-Achizitia publica 
-Realizare catalog 

2018-2023 - - 

Realizarea unui 
web site de 
promovare a 
comunitatii 

- Achizitia publica 
-
Realizarea/actualiz
area permanenta a 
paginii web 

- - - 

Realizarea unei 
monografii a 
comunei 

- Achizitia publica 
-Realizarea 
monografiei 

2018-2023 - - 

2. Constructie 
Miniport 
Murighiol 

Amplasament -Aprobarea 
realizarii 
obiectivului de 
investitii in sedinta 

Realizat - - - 
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de consiliu local 

Studiu fezabilitate, 
Proiect Tehnic, 
Studiu de impact 

-Achizitie SF si PT 
-Elaborare SF si PT 
-Receptie SF si PT 

Realizat - - - 

Memoriu catre 
Ministerul 
Turismului si 
Dezvoltarii 
Regionale 

-Justificare 
importanta 
investitiei 
-Inaintare SF si PT 

Realizat - - - 

Obtinere finantare -Semnare contract 
de finantare 

2018-2023 - - - 

Realizare obiectiv 
de investitie 

 2018-2023 50.000 lei 29.950.000 
lei 

Fonduri 
nationale/ 

guvernamen
tale de la 

MDRT- 
pentru 

infrastructu
ra in turism 
ce opereaza 
in perioada 
2012-2016 

30.000.
000 lei 

3. Constructie si 
infrastructura 
camping 
Murighiol 

Identificare locatie -Identificare 
amplasament 
-Studii, expertize 
-Aprobare in sedinta 
de Consiliu Local 

2018-2023  
50.000 lei 

-  
50.000 
lei 

Identificare firme 
private interesate/ 

-Promovare idee 
proiect in mass-

2018-2023 1.000 lei - 1.000 
lei 
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sponsori sau 
parteneriate 

media 

Avize, autorizatii -Acordare 
autorizatii si 
acorduri 

2020 - - - 

Amenajare spatiu -Lucrari executate 
si deschidere plaja 

2018-2023 - Fonduri 
gestionate 
de M.D.R.T. 
pentru 
infrastructu
ra de turism 
+ Fonduri 
atrase de la 
agentii 
economici 
interesati 

- 

4. Amenajare spatii 
parcare in zona 
Miniportului 
Murighiol 

Stabilire 
amplasament ce va 
fi amenajat cu 
aceasta destinatie 

-Identificare zona 
cu amplasament 
disponibil, dar care 
necesita si 
amenajarea unui 
astfel de spatiu 
-Aprobarea 
realizarii 
obiectivului in 
sedinta de Consiliu 
Local 

2020 - - - 

Studiu de 
fezabilitate si 
proiect tehnic 

-Alocare resurse  
-Achizitie publica 
-Receptie studiu de 
fezabilitate si 
proiect tehnic 

2020 50.000 lei - 50.000 
lei 
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Oportunitati 
finantare 

-Urmarire programe 
de finantare 
deschise 
-Scriere cerere de 
finantare 
-Depunere spre 
evaluare 
-Semnare contract 
grant 

2018-2023 - - - 

Amenajare -Achizitie executie 
lucrari 
-Construire spatii de 
parcare 

2018-2023 - 400.000 lei 
Fonduri 

europene/ 
fonduri 
guvernamen
tale/fonduri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelor 
existente 
sau care vor 
opera în 
perioada 
2012-2016 

400.000 
lei 

5. Reabilitare cai 
acces catre 
Lacul Razelm  

Evaluare situatie 
actuala 

-Evaluarea situatiei 
actuale a cailor de 
acces  

2018-2023 - - - 

Proiect tehnic si 
studiu fezabilitate 

-Aprobare sume in 
bugetul propriu 
-Organizare 
procedura de 
achizitie publica 
-Receptie PT si SF 

2020 200.000 lei - 200.000 
lei 
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Oportunitati 
finantare 

-Urmarire programe 
de finantare 
deschise 
-Scriere cerere de 
finantare 
-Depunere spre 
evaluare 
-Semnare contract 
grant 

2020 - - - 

Reabilitare -Organizare 
procedura achiztie 
pentru executia de 
lucrari 
-Contract de 
executie 
-Executie lucrari de 
reabilitare 

2018-2023 - 1.500.000 
lei 

Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guvernamen
tale/fonduri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelor 
existente 
sau care vor 
opera în 
perioada 
2012-2016 

1.500.0
00 lei 

6. Restaurarea, 
amenajarea, 
echiparea şi 
îmbunătățirea 
căilor de acces a 
Salbei de Cetăți 
Nord Dobrogene 
(Cetatea Enisala, 

Parteneriate publi- 
public cu consiliul 
judetean si 
celelate comune 

-Aprobarea 
parteneriatului in 
sedinta de consiliu 
local 
 

Realizat - - - 

Scriere cerere de 
finantare 

-Urmarire programe 
de finantare 
deschise 

Realizat 
 
 

- - - 
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Argamum, 
Halmyris, 
Noviodunum, 
Dinogetia) 

-Scriere cerere de 
finantare 
-Depunere spre 
evaluare 
-Semnare contract 
grant 

 
2018-2023 

Implementare 
proiect 

-Executie lucrari 2018-2023 - Fonduri 
europene/ 

fonduri 
guvernamen
tale/fonduri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelor 
existente 
sau care vor 
opera în 
perioada 
2012-2016 

- 

7. Amenajare 
punct turistic 
local Murighiol 

Identificare 
amplasament 

-Stabilire 
amplasament, 
aprobare in sedinta 
de consiliu local 
-Realizare SF 
-Realizare proiect 
tehnic 
-Achizitie publica 
-Constructie punct 
de informare 

Realizat 
 
 
 

   

Realizare utilităţi şi 
dotare 

-Achizitie publica Realizat 
 

- - 
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8. Editarea unei 
brosuri intr-o 
limba de 
circulatie 
internationala 

Documentare ghid 
cultural 

-Culegere 
informatii, 
fotografii, versuri 

2018- 2023 - - - 

Cautare surse de 
finantare 

-Identificare 
programe de 
finantare 
nerambursabila 
active 
-Depunere proiect si 
evaluare 
-Semnare contract 
de finantare 

2018- 2023 - - - 

Tiparire ghid si 
promovarea 
mostenirii culturale 
locale sustinuta de 
evenimente locale 

-Achizitie servicii de 
machetare si de 
tiparire 
-Diseminare ghid, 
publicare in format 
electronic pe site-ul 
oficial al comunei  

2018- 2023 - 100.000 lei 
Fonduri 
europene/ 
fonduri 
guvernamen
tale/fonduri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelor 
existente 
sau care vor 
opera în 
perioada 
2012-2016 

100.000 
lei 

9. 
 
 
 

Introducerea 
comunei in 
circuitele 
turistice de 
interes zonal 

Incheiere 
parteneriate cu 
consiliul judetean 
si cu agentii de 
turism 

-Parteneriate 
semnate 

2018- 2023 - - - 
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Identificare 
sponsori privati 
(din agentii 
economici direct 
interesati) 

-Contracte de 
sponsorizare 
semnate 

2018- 2023 - - - 

Realizare materiale 
promotionale 

-Materiale realizate 2018- 2023 - 50.000 lei 
Fonduri 

europene/ 
fonduri 
guvernamen
tale/fonduri 
naţionale-
prin 
intermediul 
programelor 
existente 
sau care vor 
opera în 
perioada 
2012- 2016 

50.000 
lei 

Publicitate pe 
internet 

-Promovarea pe 
site-uri de 
specialitate 

2018- 2023 -  - 

Implementare -Contracte cu 
parteneri 

2018- 2023 - - - 

10. Valorificarea 
namolului 
sapropelic Lac 
Beibugeac 

Analiza proprietati 
terapeutice namol 

-Expertize, studii de 
specialitate 

2018- 2023 20.000 lei - 20.000 
lei 

Parteneriate 
 

-Aprobarea 
conditiilor pentru 
parteneriate  in 
sedinta de consiliu 
local 

2018- 2023 - - - 
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Valorificare -Mediatizare si 
atragerea de 
investitori care sa 
valorifice namolul 

2018- 2023 5.000 lei - 5.000 
lei 
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7.Direcția strategică: DEZVOLTAREA CAPACITATII ADMINISTRATIVE SI ÎNTĂRIREA MECANISMULUI DE ATRAGERE DE 

FONDURI 

 

Obiective 
specifice 

Activități de 
realizat 

Paşi întreprinşi pentru 
realizarea activității 

Termene de 
implementare 

Costuri estimative (RON) 

Din surse 
locale 

Din 
surse 
atrase 

Total 

1. Infiintarea 
unui birou 
special de 
accesare 
programe cu 
finantare 
externa 

Accesarea de 
fonduri externe 
prin biroul 
specializat din 
cadrul C.L. 
 
Formarea de 
specialisti (A.P.L.) 
pentru atragerea /  
implementarea 
proiectelor 

-Infiintarea unui birou in 
cadrul aparatului de 
specialitate al CL 
-Angajarea de personal 

2018- 2023 - - - 

-Participarea la 
programe de 
perfectionare 

2018- 2023 5.000 lei - 5.000 lei 

2. Actualizare 
Plan 
Urbanistic 
General si 
regulament 
local de 
urbanism al 
Comunei 
Murighiol 

Identificare resurse 
financiare 

-Alocarea surse de 
finantare prin aprobarea 
in sedinta de consiliu 
local 

2020 - - - 

Proiectare -Achizitie proiectare 
tehnica 
-Elaborare si receptie 
Proiect tehnic 

2020 50.000 lei - 50.000 lei 

Intalniri publice cu 
cetatenii pentru 
identificarea si 
acceptarea 
solutiilor propuse 

-Organizare sedinte 
cetatenesti pentru 
elaborarea PUG-ului 
participativ si functie de 
nevoile reale 

2020    
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Modificarea PUG in 
concordanta cu 
nevoile de 
dezvoltare ale 
comunei: spatii de 
locuit, zona 
industriala 
limitata, etc 

-Achizitie sercicii 
-Elaboarare Plan 
Urbanistic General si 
regulament local de 
urbanism al Comunei 
Murighiol și intabulare 
terenuri actualizat 

2020 - 350.000 
lei 
Fonduri 
MDRT- 
HG nr. 
525/ 
1996 

350.000 lei 

3. Atragerea de 
finanțări 

Identificare/ 
diseminare surse de 
finantare 

-Angajare de personal cu 
atributii strict pe acest 
domeniu 

2018- 2023 - Fonduri 
europe

ne/ 
fonduri 
guverna
mental
e/fondu
ri 
naţiona
le-prin 
interme
diul 
progra
melor 
existent
e sau 
care 
vor 
opera 
în 
perioad
a 

 

Instruire personal 
din primarie  

-Cursuri de perfectionare 2018- 2023 

Realizare si 
actualizare baza de 
date surse de 
finantare  

-Baza realizata si 
reactualizata 

2018- 2023 

Stabilirea de 
parteneriate 
funcţionale la nivel 
de comunitate 

-Incheierea de 
parteneriate 

2018- 2023 

4. Extinderea 
retelei 
informatice si 

Identificare nevoi 
Cuantificare efort 
financiar 

Evaluarea nevoilor 
Stabilirea resurselor 
necesare 

2018- 2023 - - - 
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dotarea cu 
programe de 
specialitate 

Scriere cerere de 
finanțare   

-Scriere cerere finantare 
-Depunere cerere 
finantare 
-Semnare contract 

2018- 2023 - - - 

Implementare -Derularea proiectului 2018- 2023 5.000 lei 80.000 
lei 
Progra
mul 
Operati
onal 
Dezvolt
area 
Capacit
ătii 
Adminit
rative 

85.000 lei 

5. Realizarea 
unor 
schimburi de 
experienta cu 
alte 
comunitati 
rurale din 
judet, tara şi 
străinătate 

Stabilire 
parteneriate 
comunitare 

-Stabilirea de 
vizite,intalniri si sedinte 

2018- 2023 Bugetul 
local 

- - 

Schimb experiențe 
și know-how 

-Deplasari realizate 2018- 2023 - - 

6. Infratire intre 
cetatenii din 
comuna 
Murighiol si o 
comună 
similară din 
Uniunea 
Europeană 

Implementare 
proiect infratire: 
Europa pentru 
cetateni 2007- 2013 

-Scrierea si depunerea 
proiectului 
-Semnarea contractului 
de finantare 
-Implementarea 
proiectului 

2018- 2023 - Fonduri 
europe

ne 

- 
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7. Dezvoltarea 
sistemului de 
comunicare 
(internet si 
telefonie) 
 

Evaluare situatie 
actuala 

-Inventariere dotarea de 
natura biroticii 
 -Expertiza tehnica 
pentru stabilire 
caracteristici tehnice si 
necesarul de suplimentat 
al dotarilor si a retelei 
intranet si extranet 

2018- 2023 20.000 lei - 20.000 lei 

Proiect cu fonduri 
externe 
nerambursabile 

-Scriere cerere de 
finantare 
-Obtinere finantare 

2018- 2023 - 250.000 
lei 

250.000 lei 

Selectarea 
providerului ce 
asigura cele mai 
bune servicii 

-Organizare procedura de 
achizitie 
-Selectarea providerului 
care oferteaza cele mai 
bune servicii in raportul 
calitate/ pret 

2018- 2023 - - - 
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8.Direcția strategică: IMPLICAREA CETĂȚENILOR IN VIATA COMUNITĂTII SI CULTIVAREA SPIRITULUI CIVIC 

 

Obiective specifice Activități de 
realizat 

Paşi întreprinşi 
pentru realizarea 

activității 

Termene de 
implementare 

Costuri estimative (RON) 

Din surse 
locale 

Din 
surse 
atrase 

Total 

1. Informarea si 
consultarea 
cetățenilor 
 
 

Realizare calendar 
cu intilniri 
cetatenesti 
periodice  

-Grupuri de interese 
identificate 
-Grupuri vulnerabile 
identificate 
-Calendar de intalniri 
realizat 

2018- 2023 - - - 

Organizare de 
adunari pentru 
informarea 
cetatenilor  

-Intalniri pentru 
diseminarea actiunilor 
APL  
-Sondaje de opinie, 
chestionare, etc 
 

Trimestrial 
 
 
Anual 

- - - 

Mediatizare 
exemple de buna 
practica din alte 
comunitati  

-Intalniri 
intercomunitare  
-Expuneri exemple de 
buna practica 

Anual - - - 

Realizare si 
amplasare de 
panouri publicitare 
si informative 

-Locuri de amplasare 
stabilite 
-Tipuri de informatii 
stabilite 
-Panouri amplasate 

2018- 2023 Buget 
local 

- - 

Informare cu scopul 
cresterii spiritului 
asociativ 
 

-Intalniri publice 
pentru incurajarea 
spiritului asociativ 
-Mediatizare  

2018- 2023 - - - 
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2. 

Constientizare
a cetatenilor 
in gestionarea 
deseurilor 

Campanie de 
informare in 
domeniul protectiei 
mediului 

-ONG voluntar pentru 
realizare campanie 
informativa 
-Reguli si masuri 
stabilite pe plan local 
-Panouri publicitare  

2018- 2023 - 40.000 
lei 

Fonduri 
europen

e 

40.000 lei 

Intilniri 
cetatetenesti 
pentru 
identificarea 
necesitatilor 
(containere, 
amplasare) 

-Comunitati cu 
probleme de 
depozitare a deseurilor 
-Dezbateri cu cetatenii 
programate si realizate 

2018- 2023 - - - 



8.INVESTIȚII PRIORITARE 

Nr. Denumire investitii in comuna Murighiol Nr locuitori deserviti / 
km propusi prin 
investitie/beneficiari 

1. Construire cresa copii Întreaga populație 

2. Infiintare parc de aventura pentru turisti si localnici Întreaga populație 
3. Amplasare transformator retea electrica localitatea 

Murighiol-Zona 62 loturi 
Întreaga populație 

4. Asfaltare strazi in localitatea Dunavatu de Jos   6,436 km 

5. Asfaltare strazi in localitatea Dunavatu de Sus   7,843 km 

6. Asfaltare strazi in localitatea Plopu 10,762 km 

7. Asfaltare strazi in localitatea Sarinasuf   9,947 km 

8. Asfaltare strazi in localitatea Colina   8,256 km 

9. Realizare canalizare in localitatea Dunavatu de jos 586 locuitori+populatie 
temporara in crestere (nr 
mare de turisti), 6,436km 

10. Realizare canalizare in localitatea Plopu 551 locuitori, 10,762 km 

11. Realizare canalizare in localitatea Sarinasuf 456 locuitori, 9,947 km 

12. Construire azil batrani in localitatea Murighiol  

13. Reabilitare (amenajare) mal (faleza),decolmatare si 
protectie Ghiol Murighiol 

1,55 km 

14. Crearea infrastructurii specifice de turism – tabără școlară în 
comuna Murighiol, județul Tulcea 

 

15. Amenajare mal localitatea Uzlina 0.5 km 

16. Amenajare canalizare(inexistenta), apa(inexist.), 
drumuri(inexist.), iluminat stradal (inexist.) localitatea 
Uzlina (sat turistic) 

10 km 

17. Decolmatare Canal Dunavatu de Jos-Murighiol si protectie 
mal 

9,6 km 

18. Asfaltare strada si constructie trotuar  debarcader 0,8 km 

19. Decolmatere si reabilitare malul Dunarii, Brat Sf. Gheorghe-
Dunarea Veche 

0,5 km 

20. Pietruire sau asfaltare drum acces Debarcader-case de 
vacanta-Cherhana Jiva, Loc. Plopu 

1,8 km 

21. Pietruire sau asfaltare drumuri extravilane pentru asigurare 
acces catre institutii, unitati comerciale, unitati de cazare 
in comuna Murighiol 

Întreaga populație 

22. Achizitie masina pompieri, utilaje si echipamente de 
interventie rapida si deszapezire 

Întreaga populație 

23. Achizitie utilaje si echipamente pentru salubrizare Întreaga populație 
24. Amenajare zona recreativa tip parc cu pista de biciclete, 

locuri exclusiv copiilor 2-6 ani, persoane in varsta si tineret 
Întreaga populație 

25. Facilitati de acostare pentru ambarcatiuni in localitatea 
Murighiol, com. Murighiol, judetul Tulcea 

Întreaga populație 

26. Facilitati de acostare pentru ambarcatiuni in localitatea 
Uzlina, com. Murighiol, judetul Tulcea 

Întreaga populație 

27. Facilitati de acostare pentru ambarcatiuni in localitatea 
Dunavatu de Jos, com. Murighiol, judetul Tulcea 

Întreaga populație 
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28. Facilitati de acostare pentru ambarcatiuni in localitatea 
Dunavatu de Susl, com. Murighiol, judetul Tulcea 

Întreaga populație 

29. Decolmatare Ghiol Murighiol si canale aferente Întreaga populație 
30. Achizitionarea de echipamente si tehnologii menite sa 

previna si sa reduca impactul negativ asupra mediului pentru 
statia de epurare ape uzate din localitatea Murighiol 

Întreaga populație 

31. Construire atelier mestesugaresc, traditii si obiceiuri 
dobrogene in com. Murighiol 

Întreaga populație 

32. Renasterea traditiilor dobrogene in stil authentic prin 
infiintare cor vocal in comuna Murighiol 

Întreaga populație 

33. Reabilitare, dotare si extindere Scoala Primara Sarinasuf, 
com. Murighiol, judetul Tulcea 

Întreaga populație 

34. Reabilitare si dotare Gradinita Plopu, com. Murighiol, 
judetul Tulcea 

Întreaga populație 

35. Infiintare si dotare Gradinita Murighiol, com. Murighiol, 
judetul Tulcea 

Întreaga populație 

36. Infiintare si dotare Gradinita Dunavatu de Jos, com. 
Murighiol, judetul Tulcea 

Întreaga populație 

37. Eficientizare energetica si dotare Scoala Clasele I-IV, 
Dunavatu de Jos, com. Murighiol, judetul Tulcea 

Întreaga populație 

38. Eficientizare energetica si dotare Scoala Clasele I-IV, 
Dunavatu de Sus, com. Murighiol, judetul Tulcea 

Întreaga populație 

39. Amenajare mal pentru acostare ambarcatiuni in loc. 
Murighiol, judetul Tulcea 

Întreaga populație 

40. Construire Camin Cultural in loc. Plopu Întreaga populație 
41. Construire Camin Cultural in loc. Dunavatu de Jos Întreaga populație 
42. Construire Dispensar Colina Întreaga populație 
43. Construire Dispensar Dunavatu de Sus Întreaga populație 
44. Constructii traditionale pescaresti in zona Perisor Întreaga populație 
45. Extindere iluminat stradal in comuna Murighiol   (localitatile 

Murighiol, Dunavatu de Jos,  Dunavatu de Sus, Plopu, 
Sarinasuf, Colina) 

Întreaga populație 

46. Reabilitare, recompartimentare, extindere șI dotare Cămin 
Cultural Sarinasuf, comuna Murighiol, județul Tulcea 

Întreaga populație 

47. Creare infrastructură de agrement în zona turistică Murighiol Întreaga populație 

48. Specializare inteligentă: de la turismul de tranzit la statutul 
de stațiune balneo-climatică 

Întreaga populație 

49. Infiintarea infrastructurii locale pentru imbunatatirea 
calitatii mediului inconjurator-statie de sortare a deseurilor 

Întreaga populație 

50. Infiintare retea alimentare si distributie gaze naturale in 
comuna Murighiol, judetul Tulcea 

Întreaga populație 

 


