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MEMORIU GENERAL 

 
 
 

CAPITOLUL   1.   INTRODUCERE 
 
 

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI P.U.G. 
 

Denumirea lucrarii:  ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC  
GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE 
URBANISM AFERENT P.U.G. COMUNA  
NUFARU, JUDETUL TULCEA  

      Elaborator:                  SC.  SIMPROIECT SA. TULCEA  
      Beneficiar:                  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUFARU  
      Data elaborarii   2008- 2010 
 
 
 

1.2. OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC GENERAL 
 

           Obiectul lucrarii il constituie Actualizarea Planului Urbanistic General si a 
Regulamentului Local aferent Planului Urbanistic General comuna Nufaru, elaborat in anul 
2000 ca urmare a necesitatii de implementare a noilor strategii de dezvoltare spatiala existente 
la nivelul comunei si al Sistemului Judetean. 
          Planul Urbanistic General, avand mai ales un caracter de directionare si  
coordonare a amenajarii teritoriului administrativ si de dezvoltare a localitatilor componente,  
Unitatii Administrativ Teritoriale, pe termen mediu si lung, cuprinde prevederile necesare 
atingerii acestor obiective. 
          Planul Urbanistic General nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare 
realizarii investitiilor, pe care le fundamenteaza din punct de vedere  urbanistic (rezervari de 
terenuri, stabilirea arhitecturii, etc.) 
          Planul urbanistic general are un caracter strategic detaliind din punct de vedere legal si 
tehnic viziunea asupra dezvoltarii spatiale a unitatii teritorial administrative, fundamental 
viitoarei evolutii fizico-economice. 

          Planul urbanistic general se elaboreaza in scopul: 
� stabilirii directiilor, prioritatilor si reglementarilor de amenajare a 

teritoriilor si dezvoltarii urbanistice a localitatilor 
� precizarii zonelor cu riscuri naturale  
� utilizarii fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia 

in folosul localitatii 
� cresterea calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii si serviciilor 
� fundamentarii realizarii unor investitii de utilitate publica  
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� asigurarii suportului de reglementari(operational) pentru eliberarea 
certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire 

 
Obiectivele de analizat in cadrul Planului Urbanistic General actualizat:                     

� prevederi ale strategiei si programului de dezvoltare al Consiliului Local 
al comunei Nufaru  

� prezentarea obiectivelor strategiei de dezvoltare ai a implicatiilor asupra 
documentatiilor 

� principalele proiecte de programe destinate implementarii strategiei de 
dezvoltare si etapizarea acestora  

� modalitati de modificare si completare  
 

Principalele obiective urmarite in cadrul actualizarii Planului Urbanistic 
General, reprezinta: 

� implementarea la nivel spatial a obiectivelor strategice de dezvoltare 
ale comunei; 

� dezvoltarea durabila  a comunei prin protectia si  conservarea 
mediului, a patrimoniului natural, istoric si cultural; 

� dezvoltarea economica generala cu accentul pe latura turistica;  
� ridicarea standardului de viata a locuitorilor prin imbunatatirea 

serviciilor sociale, modernizarea si dezvoltarea echiparii tehnico-
edilitare; 

� optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriile adiacente si cu 
tendintele de dezvoltare ale regiunii; 

� zonificarea teritoriului administrativ in functie de componenta spatiala 
dominanta si activitatea umana desfasurata in legatura cu aceasta; 

� stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;  
� stabilirea conditiilor de construibilitate si delimitarea zonelor cu 

restrictii sau riscuri; 
� stabilirea zonelor protejate; 
� organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii; 
� modernizarea si dezvoltarea infrastructurii edilitare; 
� precizarea obiectivelor de utilitate publica si evidentierea regimului 

proprietatii imobiliare si a circulatiei juridice a terenurilor; 
 

Probleme specifice Planului Urbanistic General: 
� relatia intre dezvoltarea regionala si teritoriul unitatii administrative 
� potentialul de dezvoltare economico-sociala si mutatiile ce pot interveni 

in categoriile de folosinta ale terenurilor; 
� probleme specifice de proximitate a zonelor cu potential turistic, cu 

zonele de exploatatie a rocilor utile cu zonele de valorificare a energiilor 
neconventionale, cu zonele protejate, cu zonele de deseuri naturale, etc.  

 
          Prin tema program s-au formulat solicitari pentru : 
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� reambularea planurilor topografice; 
� limitele propuse ale intravilanelor vor corespunde unor limite cadastrale  

si se vor determina prin coordonate contururile trupurilor compacte si 
izolate de intravilan, idem pentru trupurile zonelor istorice 

� completarea studiilor istorice, astfel incat pe plan cadastral la zi sa fie 
trasate limitele exacte ale zonelor protejate; 

� inventarierea constructiilor si a incintelor construite din extravilan, care 
vor fi precizate in planse; 

� respectarea limitelor ariilor protejate cuprinse in reteaua Natura 2000, 
cand vor fi aplicate 

� se vor detalia conditiile din regulament, astfel incat sa se limiteze 
necesitatea analizei prin alte documentatii de urbanism – P.U.Z., 
P.U.D., respectandu-se prevederile legii nr. 350/2001, completata si 
modificata prin Legea 289/2006 

� includerea in Regulamentul de urbanism a conditiilor din “ 
Regulamentul cadrul de urbanism care sa asigure respectarea valorilor 
de peisaj si traditiile arhitectonice locale din Rezervatia Biosferei Delta 
Dunarii” 

 
                              Completarile intravilanelor , extinderea acestora si reconsiderarea 
utilitatilor  se vor face pe cat posibilul in suprafete compacte care sa permita usor dotarea cu 
echipari edilitare de-a lungul drumurilor principale care le traverseaza, cat si a celor de 
legatura si exploatare a satelor. 
 
                               Planul Urbanistic General (P.U.G.) orienteaza aplicarea unor politici in 
scopul construirii si amenajarii teritoriului localitatilor, politici ce isi propun, intre altele, 
restabilirea dreptului de proprietate si implementarea unor noi relatii socio-economice in 
perioada de tranzitie spre economia de piata si integrarea europeana. 
 
 

1.3. NECESITATEA SI SCOPUL LUCRARII  
1.4.  

     Necesitatea lucrarii decurge din identificarea si asigurarea unor conditii 
favorabile desfasurarii functiilor localitatilor rurale, care dupa anul 1989 cunosc proiecte noi 
de dezvoltare si extindere. 
        Lucrarea are drept scop evidentierea situatie actuale, a problemelor si a  
propunerilor de dezvoltare urbanistica a comunei Nufaru si a localitatilor componente in  
corelatie cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului judetului Tulcea ( P.A.T.J.), cu 
prevederile Planului de amenajare a Teritoriului Zonal Regional- Regiunea de sud-est si cu 
prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N) sectiunile T-V. 
        

1.5.   DOMENII DE UTILIZARE  
      Lucrarea se va constitui intr-un instrument operational practic aflat la 
indemana Consiliului Local si al Primariei Comunei Nufaru, care hotarasc strategiile de 
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dezvoltare si amenajare a teritoriului pe care il administreaza. Regulamentul aferent lucrarii va 
sta la baza elaborarii tuturor documentelor si documentatiilor pentru aplicarea autorizarii 
constructiilor de locuinte si a celorlalte obiective de utilitate publica. 
    Planul Urbanistic General are caracter director si de reglementare operationala pe termen 
mediu (5-10 ani), cuprinzand prevederile necesare atingerii acestor obiective, fiind o faza 
premergatoare a realizarii investitiilor. 
      

1.6. EFECTE ECONOMICE SI SOCIALE SCONTATE  
  

       Lucrarea va putea contribui in direct la cresterea nivelului de trai al 
populatiei prin folosirea unor solutii de amenajare a teritoriului care sa asigure un grad de 
confort acceptabil, o suma de utilitati si obiective de utilitate publica care sa satisfaca nevoile 
colective in spatiul administrativ; prin lucrarile propuse se doreste si facilitarea accesarii 
fondurilor de finantare nationale si internationale ale U.E. 
             

1.7. BAZA JURIDICA (legislatia de baza) 
� Directia judeteana de statistica-Tulcea 
� Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
aprobate prin ordinul ministrului lucrarilor publice, trasporturilor si 
locuintei nr 1943/2001,O.U.G. 214/dec.2008 

� Legea nr 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului 
completat prin ordinul Guvernului nr. 69/2004;Legea nr.243/iul.2009 

� Legea nr. 289/2006 privind modificarea si completarea legii 350/2001 
privind amenajarea teritoriala si urbanistica;  

� Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii; 
� Legea nr. 18/1991 republicata in 1998 a fondului funciar, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
�  Legea nr. 231/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia; 
�  Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor; 
�  Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru o cauza de utilitate 

publica; 
� Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor   
� Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliara, 

republicata in Monitorul Oficial 201/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

� Legea nr. 69/1991/1997 privind administratia publica locala; 
� Legea nr. 137/1995 privind proctectia mediului (modificata prin Legea 

nr. 159/1999) 
� Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodarire comunala, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
� Legea nr. 1076/2004 privind regimul deseurilor; 
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� Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr 43/1997 
privind regimul juridic al drumurilor; 

� Legea nr. 107/1996- a apelor; 
� H.G.R. nr. 855/2001 privind modificarea H.G.R. 525/1996; 
� H.G.R. nr. 1519/2004 pentru aplicarea Regulamentului privind 

dobandirea dreptului de semnatura pentru documentatia de amenajare a 
teritoriului si de urbanism; 

� Legea nr. 458/2002 modificata si completata cu Legea 311/2004 
privind calitatea apei potabile; 

� Legea  nr. 41/1995- privind protectia patrimoniului national; 
� Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
� H.G.R. nr. 525/1996- pentru aprobarea Regulamentului General de 

Urbanism; 
� Regulamentul R.U.R. din 26.09.2006 referitor la organizarea si 

functionarea Registrului  Urbanistilor din Romania, publicat in M.O. 
nr. 853/18.10.2006; 

� Codul Civil; 
� Ordinul ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor 

de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; 
� Ordinul comun nr. 214/RT/16/NN/martie 1999 al ministrului Apelor, 

Padurilor si Protectiei Mediului si al ministrului Lucrarilor Publice si 
Amenajarii teritoriului pentru aprobarea procedurilor de promovare a 
documentatiilor si de emitere a acordului de mediu la planurile de 
urbanism si de amenajare a teritoriului; 

� Legea nr. 363/2006 privind aprobarea P.A.T.N.- Sectiunea I- Cai de 
comunicatie  

� Legea nr. 171/1997 privind aprobarea P.A.T.N.- Sectiunea II- Apa; 
� Legea 5/2000 privind aprobarea P.A.T.N.- Sectiunea III- Zone 

protejate; 
� Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul; 
� Legea 351/2001 privind aprobarea P.A.T.N.- Sectiunea IV- Reteaua de 

localitati; 
� Legea 575/2001 privind aprobarea P.A.T.N.- Sectiunea V- Zone de 

riscuri naturale; 
� Legea 215/2001 a administratiei publice locale; 
� Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 aprobata prin Legea nr. 82/1998, 

privind regimul juridic al drumurilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

� Ordinul M.L.P.A.T. 21/N/2000- Ghidul privind elaborarea si aprobarea 
regulamentelor locale de urbanism; 

� Ordinul Ministerlui Transporturilor nr.50/1998, privind“Normele 
tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale” 
publicat in Monitorul Oficial nr. 138 bis/1998; 
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� H.G.R. nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind exigentele minime de continut ale ducmentatiilor 
de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri 
naturale; 

� H.G.R. nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind modul de elaborare si continutul hartilor de risc 
natural la alunecari de teren si inundatii; 

� H.G.R. 930/2005 privind protectia sanitara a surselor si instalatiilor de 
aprovizionare cu apa; 

� H.G.R. 974/2004 privind normele de supraveghere, inspectie sanitara 
si monitorizare a calitatii apei potabile si a procedurii de autorizare 
sanitara a productiei si distributiei apei potabile; 

� H.G.R. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii 
de piata in unele zone publice. 

� Ghid privind metodologia de elaborare si continut-cadru al Planului 
Urbanistic General, reglementare tehnica G.P.O. 38/1999 aprobat cu 
ordinul M.L.P.A.T. nr. 13/N/1999; 

� Ghidul privind elaborarea si aplicarea Regulamentelor locale de 
urbanism, regulamentare tehnica aprobat cu ordinul M.L.P.A.T. nr. 
21/N/10.04.2000; 

� Ghid metodologic privind elaborarea analizelor de evaluare a 
impactului asupra mediului, ca parte integrata a planurilor de 
amenajare a teritoriului si a planurilor de urbanism, reglementare 
tehnica: G.M. 008-2000, in conformitate cu Ordinul Comun: Nr. 
214/RT/1999 al M.A.P.P.M. si nr 16/NN/1999 al MLPAT.           

� Harti de risc natural la seism si alunecari de teren,jud.Tulcea”elaborat 
de Search Corporation, in anul2011,benef.Consiliul jud.Tulcea 

 
1.8. MODUL DE ELABORARE 

                                   La baza elaborarii “Actualizare Plan Urbanistic General al comunei     
Nufaru” se afla: 

• Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aplicarea reglementarii tehnice: “Ghid 
privind elaborarea si aplicarea regulamentelor locale de urbanism; 

• Ordinul M.L.P.A.T. nr. 80/N/18.11.1996. Ghid cuprinzand precizari, detalii si 
exemplificari pentru elaborarea si aplicarea regulamentului local de urbanism de 
catre Consiliile Locale; 

• Ordinul M.L.P.A.T. nr. 13/N/10.03.1999, Ghid privind metodologia de elaborare 
si continutul-cadru al Planului Urbanistic General. 

• Ordinul nr. 34/N/M-30/3. 422/4. 221/1995 pentru aplicarea provizorie privind 
avizarea documentatiei de urbanism si si amenajarea teritoriului. 

• Elaborarea temelor program pentru fiecare studiu de fundamentare premergator 
Planului Urbanistic General si Regulamentului Local Urbanistic care necesita 
reactualizare si avizarea acestora de catre Primaria Nufaru. 
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• Culegerea datelor si informatiilor necesare diagnosticarii corecte a 
disfunctionalitatilor din comuna Nufaru. 

• Diagnosticarea disfunctionalitatilor, identificarea efectelor previzibile, a cauzelor 
reale, aprecierea gravitatii efectelor (ierarhizare), prioritati de interventa 
(prevenire, remediere), masuri de interventie prin mijloace urbanistice si 
organizatorii. 

• Consultarea pe parcursul elaborarii documentatiilor cu Consiliul Local, 
organismele teritoriale si locale interesate, cu Consiliul Judetean in calitate de 
coordonator al activitatii de urbanism si amenajare teritoriala. 

• Analizarea si/sau elaborarea studiilor de fundamentare cu caracter analitic si/sau 
prospectiv necesare: analiza sistemului demografic in relatie cu cadrul natural ca 
factor de conditionare a activitatilor. 

• Stabilirea obiectivelor care trebuie atinse prin actiunile administratiei publice 
locale (obiective concrete, obiective pe termen scurt, obiective pe termen mediu)  

• Elaborarea planului strategic de propuneri pe domenii de activitate (spatiile 
publice si circulatia, infrastructura edilitara, utilizarea zonelor, institutii publice si 
serviciile, cultura si religiile, turismul, locuirea, constructiile, s.a.) 

• Precizarea modului de atingere a obiectivelor stabilite (programe administrative, 
programe de investitii, gestionarea spatiului urban , paticiparea cetatenilor, etc.) 

• Elaborarea propunerilor Planului Urbanistic General privind amenajarea si 
dezvoltarea satelor apartinatoare pe baza analizei situatiei existente, a optiunilor 
populatiei, a programului de dezvoltare si a concluziilor studiilor premergatoare. 

• Finalizarea documentatiei Planului Urbanistic General si Regulamentului Local 
Urbanistic aferent. 

• Elaborarea documentatiei tehnice pentru avize si acorduri conform legislatiei. 
• Planul Urbanistic General definitivat prin introducerea in documentatie a 

recomandarilor, observatiilor si conditiilor rezultate pe parcursul avizarii se 
supune  aprobarii Consiliului Local al comunei Nufaru, dupa care devine 
operational. 

 
1.9. BAZA SI SURSELE DE DOCUMENTARE 

 
� Plan Urbanistic General –  comuna Nufaru– intocmit de S.C. Simproiect 

Tulcea in anul 2000 
� Plan de amenajare a teritoriului judetului Tulcea intocmit de S.C. Urban 

Proiect Bucuresti in anul 1995. 
� Planul  Urbanistic Zonal si Planul Urbanistic de Detaliu – elaborate 

anterior sau concomitent cu documentatia 
� Plan de amenajare a teritoriului National (P.A.T.N.) sectiunile T-V si 

P.A.T.Z.P. Regiunea sud-est 
 

• Surse de documentare 
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                    Suportul topografic va fi constituit din planse reactualizate, 
ortofotoplanuri, planuri de urbanism zonal si de detaliu, avizate de O.C.P.I.  in 
vigoare la data realizarii lucrarii, dupa cum urmeaza: 

� plan topografic de incadrare in teritoriu scara 1/25000 intocmit de 
G.F.C.O.T.; 

� planuri intravilane scara 1/5000 pentru localitatile componente 
intocmite de G.F.C.O.T. Bucuresti reambulate de BLOOM-INFO-
GEONET S.R.L.; 

� ortofotoplanuri scara 1/5000 cumparate de la Fondula National 
Geodezie; 

  
   

CAPITOLUL 2- STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 
 

 

 
            

 
2.1. SITUATIA EXISTENTA SI EVOLUTIA 
 
           Date privind evolutia in timp a unitatii teritorial-administrative ce face  

obiectivul Planului Urbanistic General. 
 
  Consideratii istorice  
  Nufaru – Denumirea istorica este Prislava 
  Localitatea apare in harti din secolul XVI si XVII , intocmite de Ortelius, 
Mercator si Zanoni , in ultima dintre acestea localitatea apare sub forma de Crislova. 
  In harta austriaca din 1790 , asezarea o gasim notata sub denumirea de Krislow. 
  Harta ruseasca intocmita in urma razboiului din 1828 – 1829 noteaza si ea 
localitatea . Si , in fine , aceasta mai apare si in Fondul Tapiurilor Otomane din 1864 – 1877  
( Anca Ghiata, Toponomie si georgrafie istorica in Dobrogea medievala si moderna)  
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  In secolul al – XVIII – lea, satul va fi in dese randuri distrus de incendiile 
provocate de incursiunile cerkezilor , insa el se va reface de fiecare data ( Gr.Danescu, 
Dictionar statistic etnografic si istoric al judetului Tulcea ) . 
  Razboiul ruso- turc din 1828 – 1829 va duce la distrugerea orasului Tulcea , 
pentru repopularea lui sunt adusi aici de catre guvernul otoman locuitori crestini din 
Prislava.Acestia vor forma chiar si o mahala (cartier)- Mahalaua Prislavenilor. 
  Dupa reanexarea Dobrogei la Romania , din punc de vedere  administrativ 
Prislava era o localitate apartinand comunei Malcoci , facand parte din plasa Tulcea . 
  In Prislava functiona inca din 1879 o scoala romaneasca mixta .In ce priveste 
biserica , aceasta poarta hramul Sfantului Dumitru si e cladita in 1859 , pe ruinele acesteia , in 
1885 se reconstruieste o alta biserica (M.D.Ionescu, Dobrogea in pragul veacului al XX-lea). 
  La inceputul secolului al XX-lea , M.D.Ionescu gaseste la Prislava o populatie 
majoritar romanesca , in numar de 479 persoane , aici traind si un numar de 13 bulgari. 
 
  Malcoci – asezat la 7 km de Tulcea , pe bratul Sfantu Gheorghe , numele de de 
Malcoci il intalnim inca din 1451 , cand pasa de Kilia era Malcoci- Oglu .Este posibil ca 
numele lui sa fi dat numele localitatii ( M.D.Ionescu , op.cit.) 
  Localitatea este intemeiata la inceputul veacului al XIX-lea de o colonie de 
germani alsacieni sub conducerea lui Igantiu Hoffart , personaj ce va fi ucis de turci in timpul 
Razboiului Crimeei. 
  Ion Ionescu de la Brad gaseste in 1850 la Malcoci 50 de familii de germani, peste 
un deceniu si jumatate in localitate se gaseau 30 de familii ce se ocupau cu cresterea vitelor , 
precum si cu fabricarea untului. 
  In fondul Tapiurilor Otomane din 1864 – 1877 , localitatea este mentionata (Anca 
Ghiata, op.cit.) .Germanii care vor emigra in Dobrogea in cursul secolului al XIX- lea au fost 
in marea lor majoritate veniti din Rusia , de pe langa Odesa.Ei vor fi un element etnic benefic , 
menit sa inlocuiasca populatia musulmana ce paraseste Dobrogea. 
  La inceputul secolului al XX-lea , localitatea facea parte din plasa Tulcea si era 
resedinta comunei din care faceau parte localitatile :Prislav, Ilganii de Sus, Ilganii de Jos 
,Romula si Principele Carol ( M.D.Ionescu , op.cit.) 
  La cumpana dintre  veacurile XIX si XX , Malcociul avea o populatie de 652 de 
persoane, in majoritate germani, aici mai traind si rusi , bulgari si romani (Gr.Danescu, op.cit.) 
  In secolul al XX-lea , M.D.Ionescu gasea la Malcoci :656 germani, 29 rusi, 4 
romani, 1 italian. 
  Biserica din localitate este catolica si este construita in 1880 .De la sfarsitul 
secolului al XIX-lea aici functioneaza o scoala privata, construita in 1891. 
 
  Ilganii de Jos – Localitatea este situata pe partea stanga a bratului Sfantu 
Gheorghe, in fata satului Nufaru. 
  Satul este infiintat la sfarsitul secolului al XIX-lea de catre ambitiosul prefect Ion 
Nenitescu , in programul sau de populare a Deltei Dunarii. 
  La inceputul secolului al XX-lea , localnicii se ocupau cu prelucrarea stufului 
 pentru rogojini si mai ales cu pescuitul, pestele fiind apoi transportat si vandut la Tulcea. 
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  In aceasta peroada , in localitate traiau 79 de persoane , in majoritate rusi 
(53).Aici mai traiau 16 romani si 10 greci ( M.D.Ionescu, op.cit.) 
 
  Victoria  – sat asezat pe malul drept al bratului Sfantu Gheorghe care , spre 
deosebire de celelalte localitati ce compun azi comuna Nufaru si care au facut parte din 
vechea comuna Malcoci , Victoria sau Parlita , asa cum o gasim mentionata in documentele 
secolului al XIX-lea , a facut parte din comuna Bestepe , ea gasindu-se la numai 5 km NV de 
aceasta localitate. 
  In timpul razboiului ruso-turc din 1828-1829, Parlita va fi distrusa de catre 
rusi.Ea va renaste dupa razboiul Crimeei (1853- 1856).Astfel se explica faptul ca nu este 
mentionata in harta lui Ion Nenitescu de la Brad din 1850 (M.D.Ionescu , op.ci.). 
  Cei care vor reinfiinta satul sunt romanii, insa in mai multe valuri populatie de 
etnie rusa se va aeza aici. 
  Combinat cu faptul ca romanii din Victoria se vor muta la Bestepe, situatia gasita 
la sfarsitul secolului al XX-lea ne confera un tablou etnic dominat de populatia rusa.Si astfel , 
la 1990 M.D.Ionescu gaseste aici 286 de rusi, 41 romani si 35 de bulgari. 
  Scoala din localitate este infiintata in 1879 , ea fiind o scoala mixta. 
  Credinciosii se rugau in biserica satului , construita in 1869 si purtand hramul 
Sfintii Voievozi. 
  Cat despre ocupatiile locuitorilor satului Victoria, putem spune ca pentru rusi 
pescuitul era ocupatia de baza, iar pentru romani si bulgari – agricultura. 

 
                     Comuna Nufaru este situata in partea de sud-est a judetului Tulcea, in imediata 
vecinatate a Deltei Dunarii, partea de nord a comunei situandu-se pe bratul Sf. Gheorghe si 
teritoriul comunei Maliuc. 
                             Se invecineaza cu: 

� La sud-est– teritoriul comunei Bestepe  
� La sud– teritoriul comunei Valea Nucarilor 
� La vest– teritoriul cadastral Tulcea 

In componenta comunei intra satele: 
� Nufaru- resedinta de comuna, la circa 11,0 Km fata de Tulcea 
� Malcoci- sat component, la circa 4,0 Km fata de resedinta de comuna si 

la 7,0 Km fata de Tulcea 
� Victoria- sat component, la circa 4,0 Km fata de resedinta de comuna 
� Ilganii de Jos- sat component, situat vis-a-vis de Nufaru, la circa 1,0 

Km, ce se desfasoara pe malul stang al bratului Sf. Gheorghe. 
                    Comuna este situata adiacent drumului judetean DJ 222C, ordinea localitatilor 
fata de Municipiul Tulcea fiind: Malcoci, Nufaru, (Ilganii de Jos- vis-a-vis) ,Victoria. 
                    Analiza relatiilor existente in mediul rural, ca si a celor existente intre mediul 
rural si mediul urban se face pe baza cercetarii pe teren, a interpretarii datelor statistice, a 
caracteristicilor si functiilor economice, a pozitiei geografice, precum si a cercetarii cu privire 
la deplasarile pentru munca si pentru aprovizionare se utilizeaza informatii referitoare la 
existenta terenurilor, a productiei agricole si a fortei de munca existente. 
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                   Pe baza analizei acestor informatii se determina tipul de relatii de la nivelul 
comunei: relatii economice, relatii comerciale, relatii demografice, social-culturale, relatii de 
recreere. 
                  Relatiile economice se stabilesc atat intre localitatile componente ale comunei, cat 
si intre acestea si unitatile teritorial-administrative inconjuratoare si se pot constitui intr-un 
suport material pentru dezvoltarea centrelor rurale. Aceste legaturi permit aprovizionarea cu 
materii prime a intreprinderilor din comuna dar si satisfacerea cererii locale de produse 
agroalimentare. 
                - Relatiile de recreere, turistice, determinate de pozitia strategica a comunei, pe 
malul bratului Sf. Gheorghe, in punctul de intrare in Delta Dunarii, zona cu un potential 
turistic ridicat. 
          

� Caracteristici semnificative ale teritoriului si localitatilor, repere 
in evolutia spatiala a localitatilor 

 
                      1.Comuna Nufaru, alcatuita din localitatile Nufaru, Malcoci si Victoria din 
punct de vedere geografic se dezvolta pe malul drept al Dunarii, in partea de nord a colinelor 
Mahmudiei, in zona de racord a acestora cu ingusta lunca a Dunarii, ce se dezvolta pe malul 
drept al bratului Sf. Gheorghe. 
                      Ce-a de a patra localitate a comunei este Ilganii de Jos, care se gaseste vis-a-vis 
de centrul comunal, pe malul stang al bratului Sf.Gheorghe. 

 

 
Localitatea Malcoci se dezvolta in cea mai mare parte pe versantul nordic al Dealului  

Malcoci, in lungul uneia din vaile torentiale ce ferestruieste colinele Mahmudiei, iar la 
extremitatea nordica se dezvolta pe sesul aluvial al bratului Sf. Gheorghe. 
         In zona joasa de lunca, terenul este plan, cu o usoara panta de la vest la est. Valea pe 
care se dezvolta cea mai mare parte a localitatii au profilul de “V”, cu pante accentuate ce 
converg spre fundul vaii. 
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        Satul Malcoci este amplasat in partea de N-V a teritoriului comunal, fiind traversat de DJ 
222C.Satul face parte din tipul asezarilor cu forma tentaculara, dezvoltat de-a lungul cailor de 
comunicatii; textura neordonata data de modul de asezare a caselor la strada. 

Numele de Malcoci al asezarii de la 7 km est de Tulcea, in vecinatatea bratului Sf. 
Gheorghe, il intalnim inca din anul 1541 cand pasa de Kilia era Malcoci Oglu. Este posibil ca 
numele lui sa fi ajuns numele localitatii (M.D. Ionescu). De asemenea asezarea este 
mentionata si in Fondul Tapiurilor Otomane din 1864. Localitatea in sine este intemeiata la 
inceputul veacului al XIX-lea de o colonie de germani alsacieni aflati sub conducerea lui 
Ignatiu Hoffart - ucis de turci in timpul razboiului din Crimeea. Ion Ionescu de la Brad gaseste 
in 1850 la Malcoci 50 de familii de germani care se ocupau cu cresterea vitelor in special si 
fabricarea untului. La inceputul secolului XX localitatea facea parte din plasa Tulcea si era 
resedinta comunei din care mai faceau parte localitatile Prislav, Ilganii de Sus si de Jos, 
Romula si Principele Carol. Malcoci-ul era pe atunci locuit de 652 de persoane (Gr. Danescu), 
majoritatea germani si foarte putini bulgari, rusi si romani. Biserica din localitate este catolica 
si este construita in anul 1880. Iar din anul 1981 la Malcoci functiona o scoala privata. 

Prima scoala a fost ridicata in 1891, in curtea bisericii, iar a doua mai incapatoare, in 
anul 1910.Din initiative prefectului Paul Statescu, in anul 1883 incep constructiile cladirii 
primariei, primar fiind in aceea data Anton Stolz.Printre marii gospodari ai satului, 
documentele ii mentioneaza pe Iohan Turc – cu 175 ha teren, Grigore Mach, Iacob Smith cu 
cate 65 ha si altii.In anii 1881-1888 au fost improprietariti 182 locuitori cu o suprafata de 684 
ha.Dintr-o situatie pe anul 1904 rezulta ca in localitate erau inregistratri 685 locuitori din care 
4 romani, 24 rusi, 656 germani. 

In razboiul din 1916-1918 au participat 135 soldati din  Malcoci din care 20 au cazut pe 
campul de lupta. Ca urmare a Conventiei romano-germana din octombrie 1940 privind 
repatrierea cetatenilor de origine germana  din Bucovina de sus si Dobrogea, majoritatea 
familiilor de germani au fost repatriate, iar in locul lor au fost adusi colonisti din sudul 
Dobrogei prin schimbul de populatie efectuat in  baza Tratatului de la Craiova, septembrie 
1940 
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                         Nufaru- sat resedinta de comuna este asezat pe malul drept al bratului Sf. 
Gheorghe, pe un teren cu denivelari, incepand cu zona joasa (lunca) cat si in cea mai mare 
parte, pe versantul nordic al uneia din colinele Mahmudiei. Acest versant este ferestruit de 
cateva vai torentiale, cu prfil “U” si pe fundul carora se dezvolta ulitele satului. 
                         Pantele acestui versant sunt accentuate. 
                         In extremitatea nordica a localitatii, pe malul Sfantu Gheorghe, se contureaza 
un mamelon la cota 20,85, iar la est de acesta, la punctul Cabana, se contureaza alt mamelon. 
                         Localitatea s-a dezvoltat ca localitate de tip rural cu profil agro-industrial, in 
perspectiva de a regrupa un numar de gospodarii din localitatile Ilganii de Jos si Victoria, ce 
urmau sa fie dezafectate. 
                         Satul Nufaru a intrat in circuitul lucrarilor arheologice, ca urmare a 
substratului arheologic deosebit de important, reprezentat de Cetatea Bizantina. 
                         Satul Nufaru este situat pe malul drept al celui mai vechi brat al Dunarii- Sf. 
Gheorghe. Cele mai vechi urme arata ca asezarea exista inca dinaintea anului 1000 e.n. Au 
fost descoperite urme din epoca fierului, urmate in timp de vestigii ale epocii romane si 
romano-bizantine, descoperiri concentrate in capatul nordic al promotorului nufarean. Din 
aceasta ultima perioada se remarca 2 turnuri de supraveghere a liniei Dunarii. Denumirea 
istorica a satului Nufaru este PRISLAVA. Aceasta este mentionata in lucrari istorice ca o 
localitate prin care a trecut cneazul Svitaslav Igorevici al Kievului (decedat in anul 973) in 
drumul sau spre Bulgaria. Vasile Parvan arata in lucrarea “Inceputurile vietii romane la gurile 
Dunarii” ca la Prislava se aflau cladiri insemnate cu ziduri foarte puternice, de grosime 
neobisnuite pentru o intaritura trecatoare. Tot el ne spune despre frumoasele cladiri antice 
chiar cu zugraveli pe pereti, arata ca inflorirea acestor tinuturi era mare si ca populatia care se 
misca peste apa era insemnata. Din descoperirile si cercetarile efectuate recent s-a demostrat 
ca la Nufaru a existat o cetate oras ridicata in vremea lui Ion Tzinikes in ultimul sfert al 
secolului al-X-lea odata cu recucerirea regiunii Dunarii de jos de catre Imperiul Bizantin. 
                       Numele de Proslavita cunoscut in cartografia evului mediu i s-a suprapus 
numele asezarii de la Prislava, completat cu omologarea Proslavita-Bruscavita= Prislava 
(Nufaru). 
                       Aceste argumente sunt aduse de muzeografi, arheologi si specialisti de la 
institutul arheologic “Vasile Parvan”, Muzeul Militar National, Muzeul National de istorie a 
Romaniei din  Bucuresti si Institutul de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea. 
                       In urma descoperirilor arheologice s-au scos la lumina ceramica, unelte de uz 
casnic, arme, piese de harnasament, obiecte de podoaba, o mare cantitate de monede  
bizantine, sigilii (din plumb unul apartinand lui Vasile Apokapes). Totodata s-au descoperit  
si morminte din acea perioada pesre care s-a suprapus urme de locuire si morminte din epoca 
medievala (sec. XII-XIII). 
                       Localitatea apare in harti in sec. XVI si XVII, intocmite de Ortelius, Mercator si 
Zanoni in ultima dintre acestea apare sub forma Crislova. In harta austriaca din 
 1790, asezarea o gasim notata sub denumirea de Krislov. Harta ruseasca intocmita in urma 
razboiului din 1828-1829 noteaza si ea localitatea. Aceasta mai apare si in Fondul Tapiurilor 
Otomane din 1864-1877. In sec. al-XVIII-lea, satul va fi in dese randuri distrus de incendiile 
provocate de incursiunile cerkezilor, insa el se va reface de fiecare data. 
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                        Razboiul ruso-turc din 1828-1829 va duce la distrugerea orasului Tulcea, iar 
pentru popularea lui sunt adusi aici de catre guvernul otoman locuitori crestini din Prislava. 
Acestia vor forma chiar o mahala “Mahalaua Prislavenilor”. Satul Prislav mai este mentionat 
si in preajma razboiului pentru neatarnare cand la sfarsitul dominatiei otomane armata rusa a 
ocupat orasul Tulcea la 12 mai 1877. 
 

 
      

Localitatea Victoria, situata la 4 km est de Nufaru, se dezvolta pe versantul  
nordic al uneia din colinele Mahmudiei. Ca si celelalte localitati si acest versant este ferestruit 
de o serie de vai torentiale cu profilul “V” si cu pante accentuate. 

Inspre partea de nord, se dezvolta o zona de lunca a bratului Sf. Gheorghe,  
zona inundabila. 

Localitatea a suferit o stagnare din punct de vedere al dezvoltarii, ca urmare a  
hotararii din anii 1986-1988 de dezafectare. 

Satul Victoria este asezat pe malul drept al bratului Sf. Gheorghe si spre  
deosebire de celelalte localitati din componenta comunei Nufaru (si care faceau parte din 
vechea comuna, Malcoci), Victoria a facut parte in secolul XIX din comuna Bestepe- comuna 
astazi, vecina. 

Numele vechi al satului este Parlita. Nume provenit de la un incendiu al  
primelor gospodarii care au luat fiinta in acel loc. Razboiul ruso-turc din Crimeea a dus la 
distrugerea satului in 1829, dar acesta renaste in 1856. Acesta este motivul pentru care nu  
apare in harta lui Ion Ionescu de la Brad din 1850. Cei care reinfiinteaza satul sunt romani, 
insa in timp populatia de nationalitate rusa sosita in valuri vor domina tinutul. Scoala din 
localitate este infiintata in 1879, ea fiind o scoala mixta. Credinciosii se rugau si inca se mai 
roaga in biserica satului construita inca din 1869 purtand hramul Sfintii Voievozi. 
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Localitatea Ilganii de Jos, situata vis-a-vis de Nufaru, se dezvolta de-a  
lungul bratului stang al Dunarii, in plina Delta. 

Suprafata ocupata de localitate, este plana, joasa, foarte umeda si inundabila. 
Ca toate localitatile din Delta, localitatea Ilganii de Jos este indiguita.  
Localitatea nu s-a dezvoltat, ea fiind propusa la dezafectare. 
Satul Ilganii de Jos este asezat pe malul stang al bratului Sf. Gheorghe. Din  

cercetarile intreprinse si din cele aflate de la locuitorii mai varstnici arata ca la Ilgani au 
existat fortificatii de piatra. Din pacate materialele din care au fost facute au fost scoase si 
folosite in secolul trecut la realizarea altor constructii. Cert este ca ne aflam in fata unor 
marturii din care tragem concluzia ca aici, la Nufaru si Ilgani, pe ambele maluri ale 
 Dunarii, au existat intarituri puternice, despre care publicistul Simion Saveanu afirma pe buna 
dreptate, ca puteau impiedica in orice moment trecerea navelor. Este suficient sa  
privim de pe promotoriul pe care ni-l ofera pozitia asezarii de la Nufaru, pentru a intelege cat 
de bine a fost ales acest loc pentru scopul aratat mai sus. Este al 2 lea caz pe care-l intalnim pe 
traseul Dunarii noastre. 

Satul s-a reinfiintat la sfarsitul secolului al-XIX-lea de catre ambitiosul  
prefect Ion Nenitescu, in programul sau de pupulare a Deltei Dunarii. In 1970 satul a fost 
acoperit partial de ape in urma inundatiilor, dar dupa retragerea lor populatia s-a restabilit 
continuandu-si viata. 
 

Stabilirea zonelor functionale ale teritoriului  administrativ al comunei,  
s-a facut pe baza planurilor cadastrale si datelor puse la dispozitie de O.C.P.I. si 
Primaria Comunei Nufaru, dar si a masuratorilor si vectorizarea planurilor. 

Suprafata terenului administrativ 6.692,52 ha, din care: 
� 79,82% reprezinta teren agricol, situat in sudul teritoriului (terenuri 

viticole, pomicole, silvice, pasuni) 
� 10,48%- paduri, reprezentate de plantatii  de plopi si salcii, stuf 

neproductiv, in partea de N-V si N-E 
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� 6,04% ape- reprezentata de bratul Sf. Gheorghe, ce traverseaza teritoriul 
comunal in treimea de nord 

� 0,94% drumuri- reprezentate de drumul judetean DJ 222C ce leaga 
localitatile de la vest la est 

o drumuri stradale din intravilanul localitatilor 
o drumuri de exploatare 
o 2,07%- curti constructii- reprezentate de constructiile aferente 

locuintelor, dotari, constructii tehnico-edilitare din trupurile 
principale ale localitatilor. 

� 0,65%- teren neproductiv- reprezentat de puncte stancoase, cu riscuri 
naturale sau inundabile.        

 

                                
 

 BILANT TERITORIAL AL FOLOSINTEI 
SUPRAFETELOR  DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV   EXISTENT 

 
 

 
Teritoriul 

administrativ 
al unitatii de 

baza 

 
Agricol 

 
Categoria de Folosinta 

    
Total 

    Neagricol    
  Paduri Ape Drumuri Curti Neprodu

c-tiv 
 

Extravilan 5.098,86 700,00 399,00 24,98 0,22 31,93 6.254,99 
Intravilan 243,12 1,41 5,10 38,00 138,38 11,52 437,53 
Total 5.341,98 701,41 404,10 62,98 138,60 43,45 6.692.52 
% din total 79,82% 10,48% 6,04% 0,94% 2,07% 0,65% 100% 
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• Evolutia localitatilor dupa 1999 
Se profileaza urmatoarele tendinte: 

o extinderea zonelor de locuit pe terenuri usor accesibile si fara 
riscuri de constructie; 

o extinderea zonelor de agrement, servicii si turism aflat in 
intravilan cat si extravilan; 

o pastrarea in intravilan a curtilor existente si a loturilor 
agricole; 

o restrangerea zonelor agro-zootehnice, ca urmare a dezafectarii 
constructiilor si expleatarea acestora ca zone de servicii si 
productie; 

o dezvoltarea fondului construit cu functie rezidentiala; 
o dezvoltarea fondului construit cu functie turistica , servicii, 

administratie publica; 
o evolutie pozitiva din punct de vedere al datelor si al retelelor 

tehnico-edilitare. 
 

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
 

� Amplasametul si descrierea generala a reliefului  
Comuna Nufaru este situata la circa 11 km fata de Municipiul Tulcea, spre  

est, la limita sudica a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, intre vecinii: 
� la sud si nord-est- bratul Sf. Gheorghe si comuna Malciuc; 
� la est- comuna Bestepe; 
� la sud- comuna Valea Nucarilor; 
� la vest- teritoriul administrativ al municipiului Tulcea. 

Comuna Nufaru este formata din localitatile: Nufaru, Malcoci, Ilganii de Jos  
si Victoria. 

Din punct de vedere geografic, suprafata judetului Tulcea se poate imparti in  
doua categorii principale de unitati geografice regionale: inalte si joase. 

Regiunile geografice inalte sunt dispuse in trei mari fasii paralele intre ele, ce  
corespund unitatilor structural-geologice: 

� fasia de nord, care se suprapune unitatii de vechi orogen hercinic si 
kimmeric si cuprinde trei regiuni geografice: Muntii Macinului, Dealurile 
Niculitelului si Dealurile Tulcei, ca trepte care scad in altitudine de la vest 
la est. 

� fasia de mijloc, care corespunde structural si morfologic unei singure 
regiuni geografice Bazinului Babadagului. 

� fasia de sud, care cuprinde numai o parte a Podisului Casimcei in special 
nordul si nord-vestul, restul apartinand judetului Constanta. 

Caracterul principal, in afara de relief si structura geologica, care diferentiaza  
net unitatile geografice inalte de cele joase consta in umezirea insuficienta si slaba a solurilor 
in perioada calda a anului. 
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Regiunile geografice joase ocupa periferia judetului Tulcea din vestul, nordul  
si estul lui. Din aceste regiuni geografice joase fac parte: Campia aluviala a Dunarii (lunca), 
Delta Dunarii, Campia Litorala a Razelmului (partea nordica). 

Localitatile care formeaza comuna Nufaru  se dezvolta pe regiunea geografica  
a Dealurilor Tulcei- Colinele Mahmudiei (Malcoci, Nufarul, Victoria) si regiunea geografica 
joasa a Deltei Dunarii (Ilganii de Jos). 

Dealurile Tulcei constituie cea mai intinsa si cea mai joasa regiune  
geografica a Dobrogei vechi, kimerice, transformata de actiunea puternica a agentilor externi 
intr-o alta alternanta de dealuri insulare si de campii joase. 

Aceasta regiune vine in contact direct cu lunca si Delta Dunarii, iar in sud cu  
complexul lacustru Razelm si cu treapta cea mai inalta deluroasa a Bazinului Babadag. 

Sub raport morfohidrografic, Dealurile Tulcei si implicit colinele Mahmudiei,  
prezinta o orientare evidenta impusa de culmea deluroasa nordica dintre pasul Sarica si 
localitatea Dunavat, pe unde trece cumpana apelor. Pe latura nordica apar diferite trepte sau 
terase loessoide fragmentate de catre torenti scurti. 

Morfologic, catacteristica reliefului o constituie insularitatea masivelor  
deluroase cu versanti, prelungi, acoperiti de loess si altitudinea mica, cum apar si in colinele 
Mahmudiei, din partea de est a zonei. 

Insularitatea masivelor deluroase se datoreaza atat eroziunii efectuate de  
agenti externi, cat si inecarii lor in patura groasa de loess, care ocupa o suprafata foarte mare. 

Culmea principala nordica, formata din dealurile Parchesului, Somovei,Redii,  
Beiului si Bestepe (cele cinci dealuri) cu altitudine maxima de 243 m, este destul de undulata, 
cu multe inseuari si masive izolate cu roci dure. Spre est, peste pasul Murighiol apar numai 
cateva dealuri cu inaltimi sub 100 m ce ajung pana la satele Dunavat, in extremitatea acestui 
pinten, inecate cu loess si dune de nisip. 

Partea sudica a regiunii Tulcea este mult mai fragmentata. 
Partea nordica a localitatilor ce alcatuiesc comuna Nufaru (Malcoci, Victoria,  

Nufaru) si in intregime localitatea Ilganii de Jos, se dezvolta in regiunea geografica joasa a 
campiei aluviale lunca Dunarii si Delta Dunarii. 

Delta Dunarii constituie cea mai complexa regiune geografica, dar si cea mai  
unitara sub toate aspectele. 

Caracterele principale care scot in evidenta personalitatea geografica a Deltei  
Dunarii constau in predominarea reliefului negativ fata de cel pozitiv, apoi bogatia 
hidrografica si biogeografica in contrast cu ariditatea climei, cai si in contactul direct al 
Dunarii cu Marea Neagra prin cele trei brate principale: Chilia, Sulina si Sf. Gheorghe, fiecare 
cu specificul lui. 

Formarea ei este strans legata de variatiile de nivel ale Marii Negre si de  
aportul bogat de aluviuni ale fluviului Dunarea. 

Suprafata actuala a Deltei apartine timpurilor destul de recente (cca. 
5000-6000 ani in urma), iar la inceputul formarii ei este mai vechi. Acest lucru rezulta din 
analiza datelor de foraj, pe baza carora au fost stabilite mai multe complexe litologice si 
stratigrafice fluviatile si marine de varsta cuaternara, suprapuse si juxtapuse in mod diferit.Sub 
raport morfologic, Delta este o suprafata intinsa, neteda, cu o panta  
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foarte redusa lipsita de contraste mari de relief. Raportul dintre uscat si apa, indiferent de 
nivelul Dunarii este intotdeauna in favoarea apei. 

Elementele geografice principale de care ste legata viata organica si  
activitatea omului le constituie hidrografia si relieful. 

Cele trei brate principale: Chilia, Tulcea, Sulina si Sfantu Gheorghe, desi  
prezinta acelasi caracter divergent spre mare, se disting intre ele printr-o serie de caractere 
proprii. 

Astfel, bratul Sulina, prin pozitia lui centrala si prin gradul mic de  
sinuozitate, a fost canalizat, constituind artera principala a Deltei.      

Ca si celelalte localitati descrise mai sus si acest versant este ferestruit de o  
serie de vai torentiale cu profilul in “V” si cu pante accentuate. 

Si aceasta localitate prezinta un promontoriu unde se afla S.C. TERA S.A. 
Inspre nord de partea inalta si de promontoriu se dezvolta o zona de lunca a  

bratului Sf. Gheorghe ca si celelalte zone joase descrise pentru localitatile Malcoci si Nufarul 
este inundabila. 

Vis-a-vis de Nufarul, peste bratul Sf. Gheorghe se dezvolta in plina Delta  
localitatea Ilganii de Jos. 

Caracteristic terenurilor din Delta, suprafata ocupata de localitatea Ilganii de  
Jos, este plana, joasa, foarte umeda si inundabila. 

Ca toate localitatile din Delta, localitatea Ilganii de Jos este indiguita. 
 

• Consideratiuni geologice generale ale zonei 
 

Din punct de vedere geologic, localitatile care compun comuna Nufaru se 
dezvolta in zona Tulcea-Dobrogea de Nord la contactul zonei deluroase a colinelor 
Mahmudiei cu (zona joasa)- lunca Dunarii (Nufaru, Malcoci, Victoria) si in Delta Dunarii ( 
Ilganii de Jos). 

Fundamentul zonei studiate, atat colinele Mahmudiei cat si fundamentul Deltei  
Dunarii este format din rozi polezoice, care ies la zi in cateva puncte (pe continent) si sunt 
alcatuite din depozite triasice foarte bine reprezentate prin iviri de liasic si cuaternar, 
reprezentat prin loess. 

     Depozitele paleozoice sunt puternic dislocate si strabatute de filoane de granit si  
de porfire. Triasicul este discordant peste fundamentul paleozoic si este la randul sau cutat si 
strabatut de eruptii de diabeze si porfire. 

Liasicul se afla placat peste depozitele triasice si nu este strabatut de roci  
eruptive. Depozitele trasice au fost cutate inainte de Liasic, adica in Triasicul superior, in 
timpul cutarilor kimerice. 

Ca si restul Dobrogei, regiunea tulcea, a fost puternic erodata, mai intai in 
timpul unei scurte exondari care a avut loc dupa cutarea kimerica din Triasicul superior si 
dupa liasic, cand marea s-a retras probabil definitiv. 

In cuaternarul inferior, terenurile acestea vechi au fost acoperite de loess.  
Eroziunea din Cuaternarul superios (Holocen) a indepartat in parte patura de loess, 
decoperind, sub forma de mameloane, portiunile ridicate ale vechiului relief format inainte de 
sedimentarea loessului. 



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NUFARU, judetul  TULCEA 

 

 24

Paleozoicul este reprezentat mai ales prin Devoniase intr-o serie de coline care  
insira de-a lungul bratului Sf. Gheorghe intre Tulcea si Mahmudia, (zona in care se incadreaza 
localitatile ce formeaza comuna Nufaru). 

Punctele mai importante unde apare Devonianul in acest sir de coline sunt: 
� Tulcea (la punctul numit monument Hora-Tepe); 
� Derven Tepe; 
� Parlita (Victoria); 
� Cele cinci culmi (Bestepe) 

Loessul tipic este definit ca o roca neconsolidata, mobila formata in  
cuaternar. 

Granulometric, in compozitia loessului predomina fractiunea “praf”.  
Caracteristic loessului este porozitatea ridicata (45-50%), cu pori vizibili cu  

ochiul liber, de forma tubulara, ceea ce usureaza ruperea depozitelor de loess pe fete verticale. 
Astfel malurile de loess se prezinta ca pereti verticali, ce pot atinge inaltimi considerabile (10-
40-50 m). 

Loessul are o buna permeabilitate: in stare uscata, se desface usor la presarea  
intre degete, este foarte sensibil la umezire si in contact cu apa isi pierde consistenta si se 
prabuseste, ceea ce il face sa fie erodat usor. 

Loessul, avand porozitatea mare la foarte mare si fiind sensibil la umezire  
este si foarte compresibil. In contact cu apa, se prabuseste, ceea ce duce la accidente in 
constructii. 

Loessul tipic are culoarea galbena. In Dobrogea, in general in baza loessului,  
se gaseste un strat de lut rosu, depus probabil sub un climat cald si umed, asemanator cu solul 
“terra rossa”, care se formeaza azi numai sub climatele calde si umede. 

Orizontul de lut rosu de la baza loessului este impermeabil, el are un rol  
important deoarece pastreaza deasupra sa panza de apa freatica. 

In depozitele de loess galben se intalnesc orizonturi de culoare inchisa,  
cafenie, cafenie roscata, numite “soluri fosile”, care corespund unor succesiuni de depuneri in 
timp. 

Exista roci care au anumite caractere ale loessului tipic. Acestea formeaza  
grupa mare a depozitelor loessoide, care spre deosebire de loessul tipic pot avea culori variate 
(galbena, roscata, bruna, cenusie, etc.), porozitatea variata si pot prezenta o stratificare 
evidenta, deci formand depozite mai putin uniforme. 

Din depozitele cuaternare, fac parte si depozitele delatice si aluvionare sau alte 
materiale remaniate care se intalnesc in lungul vailor, in lunca bratului Sfantu Gheorghe 
si in Delta Dunarii. 

Stratigrafia acestor depozite este foarte variata atat pe verticala cat si pe  
orizontala. 

Stratele din aceste zone joase au o granulometrie fina (nisipuri, prafuri,  
argile, maluri), de culoare inchisa: de la cenusiu la negru. 

In zonele foarte joase, unde apa balteste si mai ales in Delta Dunarii se 
intalnesc strate de mal si turba. 

Situata pe un fundament dobrogean foarte vechi, scufundat si fragmentat sub 
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forma de blocuri cu adancimi diferite (un sistem de horsturi si grabene, Delta Dunarii are in 
baza o cuvertura neogena si cuaternara destul de groasa. In timpul cuaternarului, gura de 
varsare a Dunarii forma un golf unde au avult loc numeroase faze de transgresiune si 
 regresiune, de care a fost strans legata actiunea de retragere si de inaintare a Dunarii in trecut. 
 

• Consideratiuni geotehnice 
                      In zona localitatilor ce formeaza comuna Nufarul s-au executat putine studii 
geotehnice, deoarece sunt putine constructii noi executate in ultimii ani. 
                      Pe baza observatiilor din teren, analiza configuratiei terenului expuse pe 
planurile topografice si a lucrarilor de foraj sau sondajele deschise existente in arhiva S.P.J. 
Tulcea, se pot aprecia urmatoarele consideratiuni geotehnice. 
                      Marea majoritate a constructiilor existente in localitatile care compun comuna 
Nufarul, are regimul de inaltime “parter” si servesc la locuinte individuale, taranesti cu 
acareturile respective. 
                   Ele sunt executate din materiale locale: 

� fundatii din zidarie uscata de piatra bruta, in localitatile de pe continent 
(Nufarul, Malcoci si Victoria) si fara fundatii in delta (Ilganii de Jos); 

� pereti din chirpici sau valatuci si mai rar din caramida; 
� acoperite cu olane sau stuf; 

Exceptii fac constructiile noi, cu caracter social sau comercial ca: blocuri de  
locuinte (Nufaru), camine culturale, scoli, magazine universale, foste sedii C.A.P. si I.A.S., azi 
societati comerciale, locuinte individuale P+M, pensiuni. Aceste constructii au fundatii de 
beton, pereti din zidarie portanta din caramida cu samburi de beton armat si acoperisuri tip 
terase hidroizolante sau sarpante cu tigla. Regimul de inaltime variaza de la parter la P+2. 
Cele mai multe constructii noi sunt in localitatea Nufarul. 

In localitatile Nufaru, Maloci si Victoria, pe terenurile inalte, de pe versantii  
Colinelor Mahmudiei, terenul de fundare este alcatuit din loess sau terenuri loessoide (loess 
remaniat pe panta), galbene macroporicr, sensibile la umezire cu grosimi foarte variate de la 
2-3 m de la piciorul pantei la 15-20 m in partea superioara a pantei. 

In partea joasa a terenurilor (zona de lunca a bratului sfantu Gheorghe)  
terenul de fundare este alcatuita din terenuri specifice reprezentate prin: o umplutura generala 
neomogena, cafenie inchis cu bolovanis, resturi de caramizi, in grosime variabila, cuprinsa 
intre 1,00-3,50 m. 

Uneori aceasta umplutura este inlocuita de un praf argilos spre nisipos, negru  
foarte umed. 

Stratificatia continua cu o argila prafoasa cafenie cenusie, plastic consistenta,  
cu o grosime de circa 5,0 m. 

In aceasta zona se intalneste apa subterana la adancimi mici (1-3 m) de la 
suprafata terenului. Nivelul apei subterane este foarte variabil, fiind direct dictat de nivelul 
apei in bratul Sfantu Gheorghe. 

In zona joasa, in promontoarele din Nufaru, Malcoci si Victoria sub stratuk de 
umplutura se intalneste stanca. 

In localitatea Ilganii de Jos, terenul de fundare este alcatuit din formatiuni  
specifice deltei: 
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� in suprafata o umplutura neomogena creata pentru realizarea unei 
platforme pe care sa se poata ridica constructiile; 

� in continuare se intalnesc nisipuri fine sau prafuri argiloase, de culoare 
cenusie cu intercalatii subtiri de argile si maluri negre, uneori turboase. 

Aceste formatiuni litologice au consistenta practic vartoasa in suprafata, 
consistenta care scade cu adancimea pana la plastic moale, chiar plastic curgator. 

Intercalatiile de nisipuri fine cu putin liant argilos au tendinte de lichefiere  
sub nivelul panzei freatice, care se intalneste de la adancimea de 0,50-1,00 m, de la suprafata 
terenului. 

Ca si in zona joasa (lunca) de pe malul drept al bratului Sfantu Gheorghe si in  
delta nivelul panzei freatice este direct influentat de nivelul apelor din Dunare sau din lacurile 
invecinate. 

Toate constructiile din localitate ce alcatuiesc comuna Nufaru, indiferent de  
categoria terenului de fundare, se comporta bine, nu prezinta fisuri sau crapaturi care sa arate 
stari de nestabilitate a fundatiilor. 

 
� Conditii de fundare 

 
 Fata de cele expuse mai sus , se incearca a se schita o raionare  

geotehnica a celor 4(patru) localitati. 
 Legenda acestei raionari va fi aceiasi pentru toate localitatile si in  

functie de aceste raionari se incearca a se face recomandarile conditiilor de fundare. 
 In zona nr.1,in cadrul raionarii , figureaza cursul de apa al bratului  

Sfantu Gheorghe. 
 In zona nr.2 se incearca a se delimita aparitia la zi sau la mai putin de  

2,00 m de la nivelul terenului a stratului de stanca. 
 Aceste petece de stanca la zi sau foarte aproape de nivelul terenului  

apar in doua promontorii in localitatea Nufaru si un promontoriu in localitatea Victoria, 
promontorii care se contureaza foarte bine si pe planurile 1:5000. 

 Deasupra stratului de stanca , uneori se intalneste un strat de pamant  
vegetal in suprafata si apoi un strat de prafuri galbene loessoide.In aceasta situatie se 
recomanda fundarea in urmatoarele condirii: 

� daca obiectivul nu are importanta majora si are un regim de inaltime 
“parter” , fundarea se poate face direct pe straturile de prafuri loessoide, 
dar dupa indepartarea stratului de pamant vegetal si nu la mai putin de 0,90 
m de la nivelul cel mai scazut din jurul constructiei.In aceasta situatie 
presiunea admisibila sub talpa fundatiei se va considera Pa = 1,5 daN/cm2 
pentru sarcini fundamentale. 

� pentru obiectivele mai importante si cu regimul de inaltime P+2 sau mai 
multe , se propune ca fundatiile sa se sprijine pe stratul de 

stanca.Presiunea admisibila pe stratul de stanca se va considera Pa= 3,5 daN/cm2 pentru 
sarcini fundamentale 

Zona nr.3 delimiteaza zona joasa – lunca Dunarii , teren inundabil la viiturtu  
Gheorghe. 
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  Aceste terenuri sunt cele mai joase si pentru ca sunt inundabile sunt foarte umede 
, uneori mlastinoase , deci foarte slabe; nu sunt ocupate nici in prezent de constructii , si care 
nu sunt indicate a fi folosite pentru amplasarea unor lucrari ingineresti. 

In zona nr.4 , de raionare se pun in evidenta terenuri loessoide de pe versantii  
colinelor Mahmudiei , care de fapt sunt formatiuni de loess remaniat din zona inalta a 
colinelor. 
  Granulometric sunt prafuri nisipoase sau argiloase , de culoare galbena sau 
cafenie , uscate sau ptin umede , plastic consistente la plastic vartoase, putin sensibile la 
umezire , de compresibilitate mare medie. 
  In aceasta zona se pot funda constructii parter si de mica importanta economica in 
conditiile de fundare directa cu Pa = 1,2 daN/cm2 pentru sarcini fundamentale.Adancimea 
minima de fundare trebuie sa asigure indepartarea stratului de pamant vegetal sau umplutura si 
la nu mai putin de 0,90 m. 
  In cazul constructiilor cu regim de inaltime P+1 sau mare , fundarea se va face cu 
asigurarea incastrarii in teren de 1/10 din inaltimea acesteia. 
  Terenul de fundare fiind cu porozitatea si compresibilitatea mare, se recomanda 
ca fundarea sa se faca indirect , prin intermediul unei perne generale de loess cu o grosime 
minima de 1,00 m si cu o evazare de 1,00 m fata de conturul exterior al fundatiilor. 
  In aceasta situatie Pa = 1,5 daN/cm2 pentru sarcini fundamentale. 
  Intrucat terenul are porozitate si compresibilitate mare , uneori cu sensibilitate la 
umezire se recomanda a se lua masuri de protejare a instalatiilor purtatoare de apa cu 
respectarea prescriptiilor normativelor P7- 92 si C29 – 85. 
  Zona nr.5 , reprezinta terenurile care se gasesc la cotele cele mai ridicate din cele 
3(trei) localitati de pe continent (Nufaru, Malcoci si Victoria). 
  Acestea sunt reprezentate prin loess galben , macroporic , uscat, tare cu porozitate 
foarte mare , compresibilitate foarte mare si sensibil la umezire. 
  In aceasta zona, constructiile cu regim de inaltime “parter” se pot funda direct , 
bine inteles dupa indepartarea startului de pamant vegetal sau umplutura, la o adancime 
minima de 0,90 m de la nivelul cel mai scazut al terenului de langa constructie.In aceasta 
situatie se va considera Pa= 1,1 daN/cm2 pentru sarcini fundamentale. 
  Terenul de fundare fiind sensibil la umezire , se vor lua masuri de a se dirija astel 
apele din precipitatii ca acestea sa nu ajunga la fundatii. 
  Constructiile de importanta (camine cultrurale , scoli, magazine) sau cu P+1 sau 
mai multe nivele se vor funda numai prin intermediul unei perne de loess , a caror grosime va 
fi in functie de improtanta obiectivului.Perna de loess va fi generala si cu o evazare fata de 
conturul fundatiilor egala cu grosimea acesteia. 
  Presiunea admisibila pe terenul consolidat (perna de loess) se va considera Pa= 
1,5 ÷1,8 daN/cm2 pentru sarcini fundamentale.Se vor lua masuri de indepartarea apelor din 
precipitatii sa nu ajunga la fundatii , precum si masuri de protectia instalatiilor purtatoare de 
apa , cu respectarea prescriptiilor normativelor P7-92 si C29-85. 
  Pentru preluarea unor tasari inegale ale terenului de sub fundatii recomandam a se 
prevedea centrui din beton armat , la partea inferioara si superioara a sectiunilor. 
  Zona nr.6 din raionare evidentiaza suprafetele de teren afectate de vaile 
torentiale.Aceste suprafete sun incompatibile pentru amplasarea de lucrari ingineresti. 
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  Zona nr.7 reprezinta suprafata ocupata de localitatea Ilganii de Jos , amplasata in 
Delta Dunarii. 
  In aceasta zona terenul de fundare face parte din categoria “terenurilor slabe” de 
tip deltaice , pentru fundarea constructiilor se vor respecta prescriptiile normativului C29-85 
cu privire la consolidarea terenului de fundare. 
  Astfel fundarea s-ar putea face dupa o compactare a fundului sapaturii cu maiuri 
grele si executarea apoi a unei perne generale de nisip grosier de cel putin 1,00 m grosime si 
cu o evazare de cel putin 1,00 m a conturului exterior al fundatiilor. 
  Presiunea conventionala de calcul pe terenul astfel consolidat nu va putea depasi 
Pa = 1,2 daN/cm2. 
  Tinand seama de faptul ca obiectele a caror greutate specifica depaseste 
amestecul de apa+nisip se scufunda in masa acestuia sub actiunea vibratiolor , constructiile se 
vor dimensiona ca atare .Intrucat terenul prezinta o compresibilitate foarte mare , constructiile 
se vor rigidiza corespunzator.Deasemenea racordurile constructiilor se vor de tip “flexibil”. 
  In cazul obiectivelor cu regim de inaltime “parter” , de mica importanta fundarea 
se poate face si direct , presiunea admisibila sub talpa fundatiei poate fi considerata Pa = 0,7 
daN/cm2. 
  Adancimea minima de fundare se va considera 0,90 m de la cota cea mai joasa a 
terenului amenajat in jurul obiectivului proiectat asigurandu-se astfel adancimea de inghet. 
  Se recomanda ca in Planul Urbanistic General sa se prevada a se lua masuri de 
prevenirea inundatiilor a localitatii , prin ridicarea platformelor de amplasarea constructiilor 
sau ridicarea digurilor de aparare contra inundatiilor. 
  Recomadarile de fundare expuse mai sus au fost facute cu respectarea si a 
normativelor P10 -80 si C162 – 88. 
  Conform normativului P100 – 92 , zona studiata , care este ocupata de localitatile 
ce formeaza comuna Nufarul , se incadreaza in gradul 8 de seismicitate , in zona D seismica si 
corespunde unui coeficient Ks = 0,16 si unei perioade de colt Tc= 0,7 sec.  
 
                ● Clima 
                     Sub raport climatic- clima continental-temperata; veri fierbinti cu precipitatii 
slabe; ierni nu prea reci- cu viscole puternice; temperatura medie anuala 11º C; cantitatea 
medie de precipitatii 400mm/mp anual. 
                     Teritoriul comunei Nufaru se incadreaza in climatul continental termperat, dar 
prezinta o serie de caracteristici datorita factorilor locali ca : 

� pozitia fata de Dunare; morfologia reliefului, masivitatea si altitudinea 
dealurilor. Precipitatiile, relativ reduse, ating valori anuale medii sub 
400mm; zona prezentand o ariditate ridicata. 

 
                      Valorile principalilor parametri climatici sunt: 

� Nebulozitatea cea mai redusa din tara (sub 5 zecimi); 70 de zile cu cer 
senin; 2500 ore/an, stralicire a soarelui, 125-135 Kca/cmp- au radiatie 
solara (cea mai mare din tara) intre 11 si 11,4º C temperatura medie anuala 
( -1º si -15ºC in ianuarie; 21 si 22ºC in iulie); precipitatiile intre  
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400-450 mm/an in partea vestica si 300-350 mm/an in partea estica. Vara, 
la cantitatea redusa de precipitatii se adauga evaporatia mare de la 
suprafata apei ( 950-1000 mm/an) favorizata si amplificata de vanturile 
puternice si frecvente. 

Toamna si primavara se produc furtuni datorita vanturilor de nord-est. 
Caracterizarea climatica a zonei pe anotimpuri este: 

� iarna blanda (-25ºC, +2ºC)- 3 luni; 
� primavara, moderat calda (+9,5ºC-10ºC); 
� vara foarte calduroasa +22ºC; 
� toamna moderat calda +11ºC;  

                    Daca se urmareste harta izotermelor anuale se constata ca acestea urmeaza 
indeaproape zonele de relief. 
                    Astfel, izoterma anuala de 11ºC delimiteaza in general Lunca Dunarii fata de 
campie. Limita dintre Campia Romana si dealuri este marcata aproximativ de izoterma de 
10ºC, iar limita dintre dealuri si munti, de izoterma de 6ºC. 
 

� Regimul eolian  
 

In zona Nufaru, predomina vanturile de nord, ce depasesc 3m/sec. 
Vanturile din nord ating o frecventa mare iarna, vara adaugandu-se cele de  

vest si nord-vest, iar primavara cele din sud-est.Vantul de vest este o componenta a circulatiei 
generale a atmosferei. 

El are sursa de formare in anticiclonul azoric, mai rar in sectorul nordic al  
Atlanticului. 

Penduleaza vara spre nord-vest, iar iarna spre sud-vest. Vara bate pe la nordul  
Alpilor, iarna peste Mediterana, aducand ploi sau uneori lapovita. Acesta este un vant caldut si 
umed, provocand mai ales precipitatiile de la finele primaverii si inceputul verii. 
 

� Reteaua hidrografica  
 

Reteaua apelor curgatoare, reprezentata de cele 4295 de rauri, este colectata, in  
cea mai mare parte, de Dunare, doar micile rauri dobrogene care se varsa in complexul 
lagunar Razim sau, prin limane maritime, in Marea Neagra nu apartin bazinului dunarean.” 

Reteaua hirdrografica a zonei studiate este dominata de bratul Sfantu  
Gheorghe al Dunarii. In afara de acest mare emisar (bratul Sfantu Gheorghe), zona studiata 
(versantii nordici ai Colinelor Mahmudiei) mai este ferestruita de o serie de vai torentiale fara 
apa permanenta, care da aspectul de zona foarte framantata. Din punct de vedere 
hidrogeologic apa subterana din zona este foarte saraca, daca nu chiar poate fi considerata ca 
inexistenta in localitatile de pe continent (Nufaru, Victoria, Malcoci). 

In zona de lunca si in Delta Dunarii (Ilganii de Jos), apa subterana este  
 
 
 



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NUFARU, judetul  TULCEA 

 

 30

aproape de suprafata terenului. Nivelul acesteia este direct influentata de nivelul apei in bratul 
Sfantu Gheorghe. 

Intrucat depozitele de loess si loessoide sunt foarte groase, depozitele de apa  
de la baza acestora nu au fost detectate sub nicio forma. 

Lacurile din lunca Dunarii erau mult mai numeroase in prima jumatate a  
secolului XX, ulterior fiind drenate, desecate si transformate in terenuri agricole. Ele s-au 
format in microdepresiunile din lunca sau prin efectul schimbarii albiei si parasirii unor 
meandre, dau brate, fiind supuse fluctuatiilor de nivel ale raurilor sau fluviului care le 
alimenteaza. Este cazul lacurilor: Lunca Banului, Prundu din lunca Prutului, Bistretu, Suhaia, 
Calarasi, Nedeia, Potelu, Brates, Crapina, Greaca, etc. Din lunca Dunarii. 

Lacurile din Delta Dunarii impresioneaza prin numarul lor mare si bogatia  
elementelor faunistice si floristice prezente. Sunt variabile ca suprafata, dar adancimea lor nu 
depaseste 3 m. Constituie importante zone de pescuit, dar si de agrement si recreere.” 

La nivel de teritoriu comunal, pe malul drept al bratului Sfantu Gheorghe,  
exista o zona plata, in spatele digului, ce prezinta pericolul inundarii. 
 

Sat Nufaru :              
� zone in intravilan, de-a lungul vailor, afectate de viituri; 
� zona de lunca, posibil afectata de inundatii ; 

 
                   Sat Malcoci              

� centura DJ222C, puternic afectata de viituri; 
� zona de S-V a localitatii, in lungul vailor ce ferestruiesc  
�  versantii, prezinta pericolul inundarii la torenti, cu posibilitatea surparii 

terenurilor spalate de ape; 
 

Sat Victoria:             
� amplasat pe un teren foarte framantat, este supus mereu torentilor; 
 

Sat Ilganii de Jos :     
� prezinta pe latura de vest, pericolul inundarii in perioadele cand Dunarea 

depaseste cotele anuale.   
           

• Vegetatia 
Sub raportul vegetatiei, teritoriul comunei Nufaru se inscrie in zona de  

silvostepa caracterizata prin aparitia unor paduri izolate, care cuprind suprafete limitate si 
pajisti relativ restranse, cea mai mare parte a silvostepei fiind cultivata. 

Acoperirea islazurilor este destul de slaba, vegetatia dezvoltandu-se in special 
primavara si in prima jumatate a verii cand umiditatea solului este favorabila. 

Vegetatia azonala este reprezentata de vegetatia luncilor si baltilor, care  
patrunde tentacular in toate zonele amintite, cu exceptia celor alpine. Vegetatia lemnoase, cele 
mai raspandite sunt: salcia, plopul alb si negru, aninul, etc. Pe grindurile mai zvantate, unde 
apa freatica este mai adanca, apar si specii mai putin iubitoare de urmeaza 
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ca: stejarul, ulmul, etc. Cele mai intinse areale cu vegetatie de lunca se intalnesc in valea si 
Delta Dunarii.” 
 

� Flora si fauna  
 

Flora si fauna sunt comune cu flora si fauna Deltei. Flora terestra este  
reprezantata majoritar de plante caracteristice zonei de stepa si silvostepa, mezofile, xerofile 
sau hidrofile. In lunca Dunarii se intalnesc atat specii comune cat si specii ocrotite ( Nuphar 
sp., Nymphea sp.). Fauna salbatica este bogata si cuprinde numeroase specii ocrotite (pasari si 
mamifere) a caror areal natural s-a restrans il ultimele decenii datorita activitatilor umane. 

In componenta comunei este cuprinsa o arie protejata in zona satului Ilganii  
de Jos ce face parte din Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii. O preocupare permanenta, de 
perspectiva din partea autoritatilor locale este reprezentata de grija conservarii acestei zone, 
prin dezvoltarea unui turism local ecologic care sa nu afecteze arealul sau sa puna in pericol 
existenta unor specii. Vegetatia de pajisti a suferit un proces intens de ruderalizare ca urmare a 
pasunatului, cu saracirea in specii furajere valoroase. In acest sens, recomandarea este ca 
pajistile, care nu ocupa suprafete mari, sa fie judicios folosite, permitand refacerea lor naturala 
prin parcelare si limitarea pasunatului. 
 

� Resursele naturale  
 

Teritoriul comunei nu dispune de resurse importante ale subsolului. Pot fi  
mentionate nisipurile, piatra si luturile nisipoase, exploatate pentru interes local. Principala 
resursa naturala o constituie fondul principal, exploatat in sistem individual sau organizat. 
  

� Riscuri naturale 
 

                 Localitatea Malcoci se dezvolta in cea mai mare parte pe versantul nordic al 
Dealului Malcoci, in lungul uneia din vaile torentiale ce ferestruieste Colinele Mahmudiei iar 
la extremitatea nordica se dezvolta pe sesul aluvial al bratului Sfantu Gheorghe.  
                In zona joasa, de lunca, terenul este plan, cu o usoara panta de la vest la est. Valea 
pe care se dezvolta localitatea are profilul in “V” cu pante accentuate ce converg spre fundul 
vaii (Drumul principal DJ222C) 
                Zonele de risc ale localitatii Malcoci sunt reprezentate de: 
                                        1. Fundul vaii, ce se desfasoara partial, de-alungul drumului judetean, 
de la intrarea dinspre Tulcea pana la curba drumului spre nord, zona afectata in 
 perioada ploilor torentiale care cumuleaza apa de la versantii dealurilor si vaile torentiale de 
pe directia N-E si S-V. Zona este supusa inundatiilor sezoniere. 
                                        2. Versantii vailor si terasele accentuate, situate in partea nordica si 
sudica a drumului DJ222C, sunt afectati de intense procese de degradare, sub forma eroziunii 
torentiale sau alunecarii de teren. 
 
                Localitatea Nufaru se dezvolta in zona joasa din lungul bratului Sfantu Gheorghe 
si in cea mai mare parte pe versantul nordic al uneia din Colinele Mahmudiei. 
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                Acest versant este ferestruit de cateva vai torentiale, cu profil in “V” si pe fundul 
carora se dezvolta ulitele satului. 
                Pantele acestui versant sunt accentuate. In extremitatea nordica a localitatii, pe 
malul bratului Sfantu Gheorghe, se contureaza un mamelon cu cota 28,85, iar la est de acesta, 
punctul Cabana, se contureaza un alt mamelon. 
                Intre cele 2 mameloane se afla o zona joasa, care datorita digului de pe malul 
bratului Sfantu Gheorghe, s-a format lacul Nufaru, pe malul caruia se inalta ca punct de reper  
Releul TV Nufaru. 

1. Zona joasa din intravilan si cele din spatele digului, zone cu risc crescut de 
inundabilitate situate la cote foarte joase, ce necesita lucrari de suprainaltare si 
canale de desecare a apelor pluviale. 
 

2. Zonele afectate de eroziuni, de la nivelul vailor torentiale, ce strabat localitatea 
de la sud la nord, nord-est. Aceste zone, in perioade cu precipitatii abundente, 
sunt supuse riscului de inundabilitate cu posibile alunecari de teren si creerea 
de rape adanci, neconstruibile. 

  
                 Localitatea Victoria, se dezvolta pe versantul nordic al uneia din Colinele 
Mahmudiei, numite Dealul Parlita. Ca si celelalte localitati, acest versant este ferestruit de o 
serie de vai torentiale cu profilul in “V” si cu pante accentuate. Si acest loc prezinta un 
promontoriu, unde se afla S.C. TERRA S.A.  
                 Spre nord de partea inalta se dezvolta o zona de lunca a bratului Sfantu Gheorghe 
care este inundabila. 
                 Zonele de risc la inundabilitate in perioadele cu precipitatii sunt reprezentate de 
vaile torentiale tip ravene, pe directia sud-nord, nord-est, vai afectate de alunecari de teren. 
 
                 Ilganii de Jos este situat in plina delta, pe o suprafata plana, joasa, foarte umeda si 
inundabila. 
                 Localitatea este indiguita, dar digul protejeaza localitatea pe partea sudica, spre apa, 
pe latura nordica si vestica, terenul este situat sub limita de inundabilitate si prezinta risc 
datorat apelor din precipitatii si panzei freatice foarte ridicate, in perioadele cand Dunarea 
depaseste cotele anuale.  
                 Zonele necesita lucrari hidroameliorative de ridicare a cotei si canale de drenaj a 
apelor.       
                 Zona de mal , indiguita necesita masuri de consolidare a digului existent din 
pamant. 
 

2.3. RELATII IN TERITORIU  
 

� Incadrarea in teritoriu     
                             Comuna Nufaru este situata in partea de nord-est a judetului Tulcea, in 
imediata vecinatate a Deltei Dunarii, partea de nord a comunei situandu-se pe bratul Sfantu 
Gheorghe si teritoriul comunei Maliuc. 

� la nord-est- teritoriul comunei Bestepe; 
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� la sud- teritoriul comunei Valea Nucarilor; 
� la vest- teritoriul cadastral Tulcea 

In componenta comunei intra satele: 
� Nufaru- resedinta de comuna, la circa 11,0 km fata de Tulcea 
� Malcoci- sat component, la circa 4,00 km fata de resedinta de comuna si la 

7,0 km fata de TulceaVictoria- sat component, la circa 4,0 km fata de 
resedinta de comuna 

� Ilganii de Jos- sat component, situat vis-a-vis de Nufaru, la circa 1,0 km, ce 
se desfasoara pe malul stang al bratului Sfantu Gheorghe. 

                      Vetrele satelor, cu exceptia localitatii Ilganii de Jos, sunt dezvoltate de-a lungul 
principalelor cai de comunicatie rutiera, respectiv DJ222C. 
                       Centrul politico-administrativ al comunei este satul Nufaru. 
                        Fata de satele componente ale comunei, localitatea Nufaru are rol de 
coordonare administrativa si socio-culturala. 
                        Teritoriul administativ al comunei are o suprafata de 6.692,52 ha, iar populatia 
la 1 ianuarie 2005 era de 2398 locuitori. 
                        Dupa anul 2000, se observa o rapida dezvoltare a fondului construit al 
locuintelor, cu precadere in localitatile Nufaru si Malcoci, a dotarilor turistice, etc. In 
vederea identificarii si asigurarii posibilitatilor  de dezvoltare a localitatilor, se impune o 
studiere atenta in scopul propunerii unui intravilan corespunzator si a unor variante 
care sa suporte unele extinderi in etapele ulterioare. 
                        Obiectivul acestora este punerea in evidenta a stadiului actual al dezvoltarii si 
optiunile generale ale amenajarii teritoriului, in vederea utilizarii judicioase a solului, 
repartizarii armonioase a activitatilor social-economice, protejarii factorilor de mediu si 
peisajului . 
 

� Relatii in teritoriu  
 

                          Comuna Nufaru, situata in partea de N-E a teritoriului cadastral al Tulcei, 
reprezinta un teritoriu de tranzit pe directia Tulcea-Mahmudia-Murighiol si o zona de 
interferenta a rezervatiei naturale Delta Dunarii cu spatiul continental. Distanta mica fata de 
resedinta de judet, Tulcea, de 4,0 km, contribuie la pastrarea unor relatii permanente pe plan 
economic si social. 
                          Substratul arheologic deosebit de important a contribuit la includerea 
localitatilor si a zonei, in circuitul arheologic si in viitor a celui turistic. 
                           Unele din obiectivele amenajarii zonei de interferenta prevazute in P.A.T.J. 
Tulcea se refera la: 

� dezvoltarea activitatilor economico-sociale in raport cu cerintele strategiei 
de conservare, protectie, refacere si valorificare a resurselor din 
ecosistemele naturale. 

� echipari si amenajari specifice in localitatile cu rol si functie de primire-
plecare in R.B.D.D. 
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� actiuni de parteneriat a R.B.D.D. si Consiliile Locale pentru amenajarea 
zonelor de activitate economica, protectia ecologica si ameliorarea calitatii 
vietii populatiei. 

                            In ceea ce priveste situatia existenta din punct de vedere al relatiilor 
teritoriului comunal cu unitatile invecinate, exista o legatura buna ce se efectueaza pe drumul 
judetean DJ222C Tulcea-Murighiol, drum asfaltat ce leaga cele 3 (trei) localitati continentale 
ale comunei. 
                            La nivelul teritoriului comunal, legaturile intre localitati si trupurile acestora, 
se realizeaza pe drumuri de exploatare, din pamant. 
                            Noile propuneri de extindere a intravilanelor cu lucrari tehnico-edilitare, 
presupun realizarea unoi legaturi noi, prin drumuri accesibile si pietruite. 
 

� Relatii economice 
 

                             Relatiile economice ale comunei Nufaru cu zone inconjuratoare si in special 
cu orasul Tulcea, in a carui zona de influenta se afla, constituie suportul natural al dezvoltarii 
mediului rural. Exista relatii de sustinere cu produse agroalimentare, a pietelor din Tulcea dar 
si valorificarea bunurilor si serviciilor generate de capitalul natural din zona Nufaru, respectiv 
turismul. 
                             Resursele naturale si peisagere ale zonei constituie un factor de coeziune 
intre urban si rural si un argument pentru dezvoltarea sectorului turistic al infrastructurii, etc. 
 
 

� Relatii demografice 
 

                             Dinamica relatiilor demografice dintre oras si zona adiacenta in care este 
inclusa si comuna Nufaru, evidentiaza un avantaj pentru mediul urban. 
                              Asfel raportul dintre populatia nascuta   in oras si cea provenita din alte 
localitati, releva aportul important al sporului migrator in cresterea populatiei urbane. 
                              In perioada anterioara anul 1989, eliberarea unui mare volum de forta de 
munca din ramurile agricole a determinat intense miscari de populatie din zonele rurale spre 
oras, pe de o parte, dar si migrari spre zonele deficitare ale tarii. 
                              In prezent asistam la schimbarea sensului de flux migrator prin revenirea in 
zonele de origine si angrenarea populatiei in activitati agricole, comert sau agroturism. 
                              Pe de alta parte, inexistenta locurilor de munca in domeniul industrial si 
lipsa capitalului pentru dezvoltarea unei agriculturi competitive, au determinat si o migrare 
spre orase mai mari sau tari din vestul Europei in cautarea unui loc de munca bine remunerat. 
 
 
  Extrase din Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) şi Planul 
de Amenajare a Teritoriului Zonal (P.A.T.Z.), cu implicaţii majore asupra modului de 
amenajare a teritoriului comunei Nufăru şi dezvoltarea localităţilor:  
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LEGEA 363/2006 privind Planul de Amenajare a Teritoriului Na ţional  
Secţiune I – Reţele de transport 

 
  Art.2. Lucrările care fac obiectul prezentei legi sunt de interes naţional şi 
constituie cauza de utilitate publică. 
 
  Art.3. Lucrările de realizare a proiectelor aferente directiilor dde dezvoltare din 
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - Sectiunea I – Reţele de transport se cuprind în 
listele de investiţii anexate la bugetele ordonotarilor principali de credite, pe baza studiilor de 
fezabilitate elaborate şi aprobate potrivit legii. 
 
  Art.4. Prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I –
Reţele de transport sunt obligatorii şi se aplică în amenajarea teritoriului judeţelor , 
municipiilor, oraşelor sau comunelor , după caz. 
 
  Pe terenurile rezervate dezvoltării reţelelor de transport prin documentaţiile de 
amenajare a teritoriului , prevăzute la art.1 , se interzice autorizarea executării constructţiilor 
definitive , fără avizul conform organului de specialitate al administraţiei publice centrale , 
care stabileşte politica în domeniul transporturilor. 
  Comuna Nufăru  nu este afectată direct de prevederile acestei legi, ci se află în 
zona de influenţă a municipiului Tulcea , ce este prevăzut ca punct strategic de dezvoltare la 
toate categoriile de intervenţii şi dezvoltare (căi rutiere, căi ferate, navale, aeroporturi). 
  Realizarea direcţiilor de dezvoltare a reţelei de transport , atât la nivelul judeţului 
Tulcea , cât şi adiacent în judeţul Constanţa, constituie o justificare a tendinţei de 
reconsiderare a unor zone teritoriale cu reale valenţe turistice şi economice. 
 Direcţii de dezvoltare – Secţiunea I – Reţele de transport 
  În zona judeţului Tulcea – Constanţa 
 
  A. Reţea căi rutiere: 

- autostrăzi : Nădlac – Arad ………Feteşti – Cernavodă – Constanţa 
- coridorul paneuropean de transport internodal IX – pct 1.07; pct.1.08 şi 
pct.2.07 

-  Tulcea – Constanţa – Vama Veche ) drum expres 4 benzi 
- Slobozia – Hârşova – Tulcea 
- Târgu Secuiesc – Focşani – Brăila – Tulcea 
 

  B. Reţeaua de căi feroviare 
   - Linii noi de mare viteză 

- Constanţa –Bucureşti- frontiera de vest (coridorul  
   paneuropean IV) 

   - Linii de cale ferată de interes local , pe trasee noi 
    - Brăila – Măcin – Tulcea  
 
  C.Reţeaua de căi navigabile interioare şi porturi  
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   1. Căi navigabile la care se vor executa lucrări de amenajare : 
    - sectorul Tulcea – între Ceatalul Ismailului şi Ceatalul Sfântu 
Gheorghe 
    - Canalul Sulina 
           - Canalul Chilia 
    - coridorul paneuropean de transport VII – braţe navigabile Sfântu 
Gheorghe 
    2. Puncte de traversare cu bacul şi de acostare pentru nave de pasageri , la 
care se vor executa lucrări de modernizare 
    - Portul Sulina ,Tulcea, Sfântu Gheorghe, Chilia Veche, Isaccea, 
Periprava 
 
   3. Puncte de trafic Ro-Ro noi 
    - Portul Tulcea 
    - Portul Isaccea 
   4. Porturi la care se vor executa lucrări de modernizare 
    - Portul Tulcea 
    - Portul Chilia Veche 
    - Portul Mahmudia 
    - Portul Isaccea 
   5. Porturi turistice şi debarcadere pentru nave de pasageri 

- Portul Sulina 
    - Portul Tulcea 
    - Portul Chilia Veche 
    - Portul Sfântu Gheorghe 
 
  D.Reţeaua de aeroporturi 
   1. Aeroporturi existente la care se vor executa lucrări de modernizare 
    - aeroportul Tulcea 
  E.Reţeaua de transport combinat 
   - Terminale de transport combinate, la care urmează să se execute lucrări 
de modernizare 
   -  Terminalul Tulcea Mărfuri 
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LEGEA 171/1997 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Na ţional - 
Secţiune II– Ape 

( Legea nr.20 din 11.01.2006 pentru modificarea Legii 171/1997) 
 
  Lucrările care au fost propuse pentru judeţul Tulcea şi care afectează direct sau 
indirect dezvoltarea comunei , se referă: 
 Anexa 7 
  Lucrări prevăzute în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea II – 
Apă 
 Apa pentru irigaţii  
  1.Suprafeţe amenajate cu lucrări de irigaţii , în sisteme de peste 1000 ha , propuse 
pentru reabilitarea prioritară pe termen scurt şi mediu 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea amenajării Suprafa ţă 
- ha - 

 Judeţul Tulcea  
1. Dunăvăţ 2.753,00 
2. Peceneaga – Turcoaia- Măcin 18.994,00 
3. Sud Razelm 13.459 
4. Sarichioi 7.011,00 
5. Beibuceac - Sarinasuf 14.703,00 
6. Babadag 13.268,00 
7. Măcin – 23 August 4.369,00 
 Total judeţ 74.557,00 

 
 2. Suprafeţe amenajate cu lucrări de desecare – drenaj în sisteme de peste 1.000,00 ha , 
propuse pentru reabilitarea prioritară pe termen scurt şi mediu. 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea amenajării Suprafa ţă 
- ha - 

 Judeţul Tulcea  
1. Peceneaga - Turcoaia 3.433,00 
2. Sarinasuf 1.256,00 
3. Dunăvăţ 1.322,00 
 Total judeţ 6.011,00 

 
 3. Suprafeţe amenajate cu lucrări de irigaţie, în sisteme de peste 1.000,00 ha, propuse 
pentru reabilitarea ulterioară pe termen lung. 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea amenajării Suprafa ţă 
- ha - 

 Judeţul Tulcea  
1. Tulcea 1.745,00 
 Total judeţ 1.745,00 
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LEGEA 5 /2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Na ţional  
Secţiune III– Arii protejate 

 
  Suprafaţa totală a ariilor protejate din România, incluse în Legea nr.5 -2000 
privind Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional , secţiunea III, zone protejate este de 
1.234.710,00 ha, adică 5,18% din suprafaţa ţării , din care Delta Dunării ocupă un procent de 
2,43% , respectiv 580.000, ha pe suprafaţa judeţelor Tulcea şi Constanţa. 
  Din reţeaua naţională de arii protejate, Delta Dunării se distinge , atât ca 
suprafaţă, cât şi ca nivel al diversităţii biologice, având triplu statutul internaţional: 

- Rezervaţia Biosferei Delta Dunării 
- Sit Romsar ( zonă umedă de importanţă internaţională) 
- Sit al Patrimoniului Mondial şi Cultural 

Prevederile acestei legi , completate cu cele specifice zonelor Natura 2000  
şi siturile arheologice , au fost consemnate în capitolele 2.10 şi 3.10 
 
 
 
 

LEGEA 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Na ţional 
Secţiune IV– Reţeaua de localitate  

 
  Reţeaua naţională de localităţi este compusă din localităţile urbane şi localităţile 
rurale , ierarhizate pe ranguri , potrivit anexelor II-IV. 
  Ierarhizarea localităţilor pe ranguri este următoarea: 

a) rangul 0 -  capitala României , municipiu de importanţă European 
b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la 

nivel eupropean 
c) rangul II – municipii de importanţă interjudeţeană , judeţean sau cu rol 

de echilibru în reţeaua de localităţi 
d) rangul III – oraşe 
e) rangul IV – sate reşedinţă de commune 
f) rangul V – sate componente ale comunelor şi sate aparţinând 

municipiilor şi oraşelor 
Trecerea localităţilor de la un rang la altul se face prin lege, la propunerea  

consiliilor locale , cu consultarea populaţiei prin referendum şi a insituţiilor implicate, în 
condiţiile legii , cu respectarea principalelor indicatori cantitativi şi calitativi minimali, 
prevăzute în anexa II anexa IV. 
  Lista cuprinyând comunele în care s-au produs scăderi accentuate ale populaţiei 
în perioada 1966 – 1998 , care necesită acţiuni de sprijin şi revitalizare. 
 
  1.Comuna Nufăru  
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LEGEA 575 /2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Na ţional  

Secţiune V– Zona de risc natural  
 

  Art.2. Fac obiectul prezentei legi zonele de risc natural cauzat de cutremure de 
pamânt , inundaţii şi alunecări de teren. 
  Zonele de risc cauzate de alte fenomene naturale se supun reglementărilor 
specifice. 
  Art.4.În zonele de risc natural , delimitate geographic şi declarate astfel conform 
legii , se instituie măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor , realizarea 
construcţiilor  şi utilizarea terenurilor , care se cuprind în planurile de urbanism şi amenajare a 
teritoriului, constituind totodată şi baza întocmirii planurilor de protecţie şi intervenţie 
împotriva dezastrelor. 
 
 Anexa 4 - Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea V – Zone de risc 
natural 
 
 

NR. 
CRT. 

COMUNĂ PE CURSUL DE APĂ PE TORENŢI 

1. Nufăru X - 
2. Ostrov X - 
3. Peceneaga X - 
4. Stejaru X - 
5. Turcoaia X - 
6. Valea Nucarilor X - 

 
 
 
 
 

PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI ZONAL  
“DELTA DUN ĂRII” (P.A.T.Z.) 

 
 Obiectivul general de amenajare a teritoriului : 

- Conservarea şi protecţia mediului realizată în armonie cu dezvoltarea 
economico-socială durabila şi echilibrată , bazată pe utilizarea 
superioară a resurselor locale , modernizarea localităţilor şi 
infrastructurilor, care să aibă ca efect îmbunătăţirea calităţii vieţii în 
zonă. 

Conform program măsuri: 
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2.4. POTENTIALUL ECONOMIC 
                             Amplasarea comunei Nufaru pe traseul ce leaga teritoriul continental de cel 
al Rezervatiei Deltei Dunarii, a jucat un rol important atat in dezvoltarea comunei, cat si in 
diversificarea activitatilor economice. 
                             Astfel ,alaturi de activitatile agricole, reprezentate de culturi de cereale, 
plante industriale, zootehnice ( ferme, oi si bovine ) si silvicultura, s-a dezvoltat sectorul 
piscicol, unitatile de prestari servicii, comerciale si turistice, industriale, exploatare piatra si 
prelucrare. 
 
             2.4.1. AGRICULTURA 
                            Sectorul dominant in economia comunei Nufaru este agricultura. 
                            Din suprafata totala a comunei de 6.692,52 ha, ponderea terenului agricol 
este de 5.098,86 ha. 

Bilant teritorial suprafata agricola dupa modul de folosire 2006- 2008 

  
Modul de folosire al teritoriului comunal – evolutie  

 (conform datelor din statistica) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Suprafata arabila (ha)  3.303 4.321 3.634 3.303 3.303  
Suprafata livezi si pepiniere 
pomicole (ha) 

- - 5 5 - - 

Suprafata vii si pepiniere 
viticole (ha) 

252 252 133 133 252 252 

Pasuni (ha) 717 717 769 746 717 717 
Fanete (ha) 4 4 4 4 4 4 
Suprafata cultivata cu grau si 
secara (ha) 

741 823 567 581 - - 

Suprafata cultivata cu porumb 
(ha) 

822 611 1.298 970 - - 

       
Suprafata cultivata cu cartofi 
(ha) 

- - 70 68 - - 

Suprafata cultivata cu floarea 
soarelui (ha) 

878 881 772 792 - - 

Suprafata cultivata cu legume 
(ha) 

21 43 118 208 - - 

 2006 2007 2008 2009 
Suprafata agricola dupa modul de 
folosire (ha) 

4.276 4.276 4.124 5.341,98 

Suprafata arabila (ha) 3.303 3.303 3.303 3.338 
Suprafata vii si pepiniere (ha) 252 252 75 252 
Suprafata pasuni (ha) 717 717 742 1.747,98 
Suprafata fanete (ha) 4 4 4 4 
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Productie agricola – evolutie 2000-2005  

 (conform datelor Directia Statistica) 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Productie totala grau si secara 
(to) 

719 1.811 1.265 412 - - 

Productie totala la porumb (to) 507 259 2.919 3.613 - - 
Productie totala la cartofi (to) - - 620 650 - - 
Productie totala la floarea 
soarelui (to) 

312 352 501 891 - - 

Productie totala la legume (to)  167 116 804 1.876 - - 
Productie totala la struguri (to) 1.685 500 535 135 - - 
Productie totala la fructe (to) - 263 68 50 - - 
 
                        Se observa faptul ca ponderea majoritara este reprezentata de suprafata 
terenului arabil, cu 75% din total, urmat la mare distanta de pasuni. 
                        Celelalte categorii de folosinta, vii, detin o pondere nesemnificativa; livezile si 
fanetele fiind inexistente.    
 

Unitati economice din agricultura  
 

Nr. 
crt. 

Denumire societate Obiect activitate Suprafata (ha) 

1. S.C. Agroindustriala Nufaru Agricultura 24.625,0 
2. S.C. Coriandru S.R.L. Agricultura  
3. S.C. Concret S.R.L. Agricultura 2.614,0 
4. S.C. Miran S.R.L. Agricultura 9.002,62 
5. S.C. Prislava Agricultura 508,92 
6. S.C. Miha Sand S.R.L. Agricultura 139,0 
7. S.C. Intertrans S.R.L. Agricultura 236,0 
8. S.C. Iortim Agro S.R.L. Agricultura 20,0 
9. S.C. D.P. Rom S.R.L. Agricultura 206,5 
10. S.C. Cereal Prest S.R.L. Agricultura 352 
11.     Persoane fizice Agricultura 1.541,0 
12. P.F. Ene Sorin Piscicultura - 
13. P.F. Turlica Marian Piscicultura - 
14. S.C. Siav S.R.L.     Piscicultura - 
15. S.C. Batog S.R.L. Agricultura - 
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 2.4.2. PRODUCTIA ZOOTEHNICA 
 

                       Zootehnia si productia zootehnica s-a diminuat dupa anul 1990. Prin 
desfiintarea unitatilor agricole, sarcina cresterii septelui de animale s-a deplasat in 
gospodariile populatiei. Ponderea mare o are cresterea ovinelor si bovinelor. Unitatea de mare 
anvergura profilata pe sectorul zootehnic este S.C. PATMOSPAN. 
 

Productie zootehnica –evolutie 2000-2005  
(conform datelor Dir. statistica) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Bovine - total capete - - - - - - 
Bovine in gospodariile 
populatiei  

- - - - - - 

Porcine – total - - - - - - 
Porcine in gospodariile 
populatiei 

- - - - - - 

Ovine total - - - - - - 
Ovine in gospodariile 
populatiei 

12.833 7.956 7.127 6.480 - - 

Pasari – total 22.115 17.170 16.577 21.700 - - 
Pasari in gopodariile 
populatiei 

22.115 17.170 16.548 21.700 - - 

Productia de carne (to)-gr.vie 2.140 2.360 3.405 3.885 - - 
Productia de lapte de vaca si 
bivolita (hl) 

4.076 8.154 6.621 8.859 - - 

Productia de lana (kg) 31.910 24.000 18.700 25.600 - - 
Productia de oua (mii buc.) 2.500 924 931 1.530 - - 
 
              2.4.3. ACTIVITATI INDUSTRIALE 
 
                        Sectorul secundar al comunei este reprezentat prin unitati industriale de 
importanta locala, cu activitate in morarit, panificatie si cultivare, recoltare si prelucrare stuf. 
 

Firmele de pe teritoriul comunei, care se ocupa cu activitati industriale sunt: 
 

1. S.C. Pluto S.R.L. Panificatie  
2. S.C. Scut S.A. Constructii si utilaje navale 
3. S.C. Stuf Delta S.A. Stuf 

 
    2.4.4. SERVICIILE 
 
               Un segment reprezentativ al activitatii economice de la nivelul comunei, il  
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reprezinta comertul bunurilor de larg consum si activitati cu profil agroturistic. 
 

Unitatile comerciale sunt reprezentate de: 
Nr.crt. Persoana juridica Adresa Obiectul de activitate 
   1. S.C. Soliana S.R.L. Comuna Nufaru Magazin alimentar 
   2. S.C. Danemar S.R.L. Comuna Nufaru Magazin alimentar 
   3. S.C. Cordial S.R.L. Comuna Nufaru Magazin alimentar 
   4. S.C. Dicsim S.R.L. Comuna Nufaru Magazin alimentar 
   5. S.C. Balbaie S.R.L. Sat Malcoci Magazin alimentar 
   6. S.C. Company Andu S.R.L. Comuna Nufaru Magazin alimentar 
   7. S.C. Daram S.R.L. Tulcea Magazin alimentar 
   8. S.C. Ene S.R.L. Comuna Nufaru Magazin alimentar 
   9. S.C. Schimbiski S.N.C. Sat Ilganii de Jos Magazin alimentar 
  10. S.C. Tineret  Nufaru Magazin alimentar 
  11. S.C. Estipak S.R.L. Nufaru Magazin alimentar 
  12. S.C. Darius S.R.L. Sat Victoria Magazin alimentar 
  13. S.C. Rotsim S.R.L. Comuna Nufaru Magazin alimentar 
  14. S.C. Andema S.R.L. Sat Malcoci Magazin alimentar 
  15. Fundatia Beatrix Sat Malcoci Magazin alimentar 
  16. S.C. Almasi S.R.L. Nufaru Magazin alimentar 
  17. S.C. Vegama Nufaru Magazin alimentar 

 
Activitati agroturism – in pensiuni de capacitate medie 

 
� Transportul 

                   Accesul rutier in comuna Nufaru, se realizeaza prin intermediul DJ222C din 
directia Tulcea-Murighiol.  
                   Transportul public este asigurat pe ruta Tulcea-Nufaru; 7 curse Tulcea-Nufaru; 2 
curse Tulcea-Victoria. 
                   Legatura intre Nufaru si Ilganii de Jos este posibila pe cale navala, prin 
intermediul unui bac plutitor, care asigura transport de persoane si autovehicule. 
  Firma care asigura transportul naval sunt s.c.Ursa Mare s.r.l. si Candabac s.r.l. 
 

� Posta si telecomunicatie 
                   Comuna este deservita de Compania Nationala Posta Romana S.A., 3 oficii 
postale in localitatile Nufaru, Malcoci, Victoria. 
                Serviciile de telecomunicatie sunt asigurate de Romtelecom si telefonia mobila. 
                In localitatea Nufaru este un releu al S.C. Nationala de Radiotelecomunicatii 
Bucuresti. 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Abonamente telefonice 34 44 53 53 46 95 
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� Servicii in sanatate 
                    La nivelul anului 2007, in comuna Nufaru, functionau 4 cabinete medicale, In 
Nufaru, Malcoci si Victoria, 2 cabinete veterinare; personalul medical fiind alcatuit din 3 
medici si 1 farmacist. 
 2005 2006 2007 2008 
Cabinete medicale individuale 1 1 1 1 
Cabinete medicale sector privat - - - - 
Cabinete stomatologice individuale 1 1 1 1 
Puncte farmaceutice - - 3 3 
     
Medici sector public 1 1 1 1 
Medici de familie 1 1 1 1 
Stomatologie sector public 1 1 1 1 
Personal mediu sanitar sector public  2 2 2 2 
 

� Invatamant 
                   In anul 2007, existau in comuna Nufaru, 2 unitati de invatamant, 1 scoala in 
Nufaru ,clasele I-VIII si o scoala clasele I-V in Malcoci, cu un total de 8 clase si 2 laboratoare. 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Unitati invatamant 4 4 2 2 2 2 1 1 1 
Gradinite  2 2 2 2 2 2 1 1 1 
Scoli de invatamnat 
primar si gimnaziu 

254 263 257 233 209 192 202 177 175 

Elevi inscrisi in 
invatamantul primar si 
gimnazial 

254 263 257 233 209 192 202 172 175 

Elevi inscrisi in 
invatamantul primar 

135 108 110 92 89 91 97 84 88 

Elevi inscrisi in 
invatamantul gimnazial 

119 155 147 1741 120 101 105 93 87 

Personal didactic 24 24 28 22 31 31 28 29 27 
Personal didactic in 
invatamantul prescolar 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Personal didactic in 
invatamantul gimnazial 

13 14 17 13 20 20 19 20 18 

Personalul didactic in 
invatamntul primar 

8 7 8 6 8 8 6 6 6 

Sali de clasa si cabinete 
scolare 

12 11 7 7 7 8 10 9 9 

Laboratoare scolare 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
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� Aspecte socio-culturale 
 

   In comuna exista un camin cultural , in localitatea Nufaru si un camin 
dezafectat in Malcoci, propus la reabilitare. 
  Numarul bibliotecilor este de 3. 
  Exista si o unitate de asistenta sociala ( Protectia copilului ) in localitatea Nufaru. 
  Abonamente la radio   676 
  Abonamente la Tv   667 
  Retea internet si telefonie mobila 
  Existenta unei formatii de dans popular 
                     Existenta unui substrat arheologic bogat,dupa cum urmeaza: 
 

� Repertoriu arheologic 
 

  Pe raza comunei Nufaru sunt clasate situri arheologice, incluse in Planul 
Urbanistic General 1999 , incadrate juridic ca monumente istorice in lista monumentelor  
istorice 2004, mai departe LMI 200448.Repertoriul Arheologic National preia unele dintre 
aceste situri , clasate in lista monumentelor istorice , sub diverse indicative. 
  In cuprinsul satelor Ilganii de Jos si Nufaru sunt clasate doua mari situri 
arheologice cuprinzand mai multe componente de categorie A, respectiv de importanta 
nationala, identificate sub codurile LMI: 

1. TL – I – s – A – 05803 .Situl arheologic de la Ilganii de Jos , sat Ilganii de Jos 
,com.Nufaru, sec.IV – VI p.Chr,epoca romano-bizantina, epoca medievala 
timpurie = situl Nufaru 1° 

2. TL-I-s-A-05864.Situl arheologic de la Nufaru (Prislav),sat 
Nufaru,com.Nufaru,intravilanul satului (Latène,epoca romana,epoca 
medievala timpurie,epoca medievala)=satul Ilganii de Jos 4°,carora li se 
adauga si o serie de situri de categorie B, de importanta locala, din raza satelor 
Malcoci, Nufaru si Victoria, precum: 

3. TL-I-s-B-05835.Asezarea getica de la Malcoci ,sat Malcoci ,com.Nufaru, la 
circa 800-1000 mEst de satul Malcoci ,la sud de la soseaua Tulcea-Nufaru 
(sec.IV-III a.Chr., Latène)=situl Malcoci 2C 

4. TL-I-s-B-05836.Situl arheologic de la Malcoci, sat Malcoci, com.Nufaru, la 
circa 0,5 km NV de satul Malcoci ( Hallstatt, Latène, epoca romana)= situl 
Malcoci 2B 

5. TL-I-s-B-05865.Asezare medievala, sat Nufaru,com.Nufaru, la circa 1 km SE 
de satul Nufaru si 500 m de soseaua Nufaru-Bestepe (epoca medievala 
timpurie)=situl Nufaru 1B 

6. TL-I-s-B-05866.Situl arheologic de la Nufaru,sat Nufaru,com.Nufaru,la circa 
1,5 km SE de satul Nufaru si 1 km S de soseaua Nufaru-Bestepe (Latène, 
epoca romana)= situl Nufaru 1C. 

7. TL-I-s-B-05867.Situl arheologic de la Nufaru, sat Nufaru, com.Nufaru , la 
circa 1,8 km S de satul Nufaru, pe calea Cucuruz (Latène, epoca medievala 
timpurie)=situl Nufaru 1D 
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8. TL-I-s-B-05868.Situl arheologic de la Nufaru,punct “Dealul Cucuruz”,sat 
Nufaru,com.Nufaru, la liziera de E a padurii si circa 3 km S de satul Victoria 
(Latène, epoca medievala timpurie)=situl Nufaru 1E 

9. TL-I-s-B-05869.Complexe mestesugaresti, sat Nufaru, com.Nufaru, la circa 
600 m v de satul Nufaru , la S de soseaua Tulcea – Nufaru (epoca medievala) 

10. TL-I-s-B-05870.Situl arheologic de la Nufaru, sat Nufaru, com.Nufaru, intre 
limita de S a satului Nufaru, soseaua Nufaru-Bestepe si SMA (Latène, epoca 
medievala timpurie)=situl Nufaru 1G 

11. TL-I-s-sB-05871.Necropola de inhumatie,sat Nufaru, com.Nufaru, dealurile 
de la S de satul Nufaru (epoca medievala)=situl Nufaru 1H 

12. TL-I-s-sB-05958.Necropola, sat Victoria, com.Victoria, com.Nufaru, 
intravilanul satului Victoria (epoca medievala timpurie)=situl Victoria 3° 

13. TL-I-s-B-05959.Situl arheologic de la Victoria, sat Victoria, com.Nufaru ,la 
limita de Sv a satului Victoria (Latène,epoca medievala timpurie)=situl 
Victoria 3B 

• Lista situri arheologice identificate pe teritoriul comunei Nufaru , ulterior 
intocmirii documentatiei , conf adresa  ICEM nr. 3639 din 22.10.2010 si adresa 
DJCPN Tulcea nr. 900 din 27.06.2011 

 
Nr.crt.  DENUMIRE SITURI 

1. Sit arheologic S1 – romano - bizatin 
2. Sit arheologic S2- romano - bizantin 
3. Sit arheologic S3 – epoca romana 
4. Sit arheologic S4 – epoca romana 
5. Sit arheologic S5 – sec.VI-V.z Chr; sec.IV-II a.Chr 

6.-19. Tumuli 10,11,12.......23 
 

 
 

� Situl arheologic din intravilanul localitatii Nufar u 
  (TL-I-s-A-05864/LMI 2004= Nufaru 1°) 
  Prin anii ’60 ai secolului trecut , urmele de viata antica si medievala de la Prislava 
au starnit interesul mai multor cercetatori, printre care si profesorul iesean Constantin 
Cihodaru. 
  Ajuns pe meleagurile respective , a putut vedea resturile unei fortificatii cu ziduri 
de piatra, fragmente ceramice, obiecte si mai ales monedele bizantine adunate in colectia 
invatatorului Strutinschi. 
  In 1964 , arheologul Aurelian Petre efectueaza o serie de sondaje in curtea scolii, 
dar rezultatele lor au ramas , din pacate , nepublicate. 
  Patrusprezece ani mai tarziu , un colectiv coordonat de Silvia Baraschi, de la 
Institutul de Arheologie din Bucuresti , a inceput cecetarea arheologica sistematica a sitului de 
la Nufaru , dublata de investigatii la Ilganii de Jos ( 1978, 1986). 
  Cercetarile desfasurate de trei decenii de specialisti ai Institutului de Arheologie 
“Vasile Prvan”, Muzeului Militar National, Institutului de Cercetari Eco-Muzeale Tulcea si 
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Muzeului National de Istorie a Romaniei, prin combinarea campaniilor programate cu 
interventiile preventive , au dezvaluit un sit extrem de important pentru  
istoria centrelor urbane din epoca bizantina de pe malul drept al Dunarii , suprapus in totalitate 
de asezarea contemporana. 
  Investigatiile arheologice desfasurate incepand din 1978 au pus in evidenta un 
important centru tip urban din secolele X-XIV, constand dintr-o fortificatie ridicata a 
fundamentis de catre Imperiul Bizantin in ultimul sfert al secolului al X – lea , odata cu  
recucerirea de catre acesta a  regiunii Dunarii de Jos , in vremea imparatului Ioan Tzimiskes, 
transformata in cursul secolului al XI-lea , in asezare de tip urban cu structuri 
 de locuire si complexe funerare inregistrate stratigrafic pana la mijlocul secolului al XIII-
lea.Distrusa probabil in vremea invaziei tatare, asezarea se reface mai tarziu , dupa cum o 
sugereaza unele materiale ceramice si numismatice apartinand veacurilor XIII_XIV. 
  In conditiile suprapunerii in totalitate a sitului de asezarea contemporana , 
cercetarile arheologice programate de la Nufaru, desfasurate in zonele libere sau publice, 
completate de interventii preventive in cele urmand a fi afectate de amenajari constructive 
moderne, precum si de descoperiri intamplatoare sau de recuperari de materiale si situatii , au 
permis colectivului de cercetare a acestui sit, conturarea unei imagini , in special asupra 
vietuirii medievale de la Nufaru, parte integranta a civilizatiei Dobrogei,l surprinsa in special 
prin intermediul centrelor sale urbane de pe malul drept al Dunarii si de pe tarmul Marii 
Negre. 
 Biserica Catolică din Malcoci  

• Biserica Catolica din satul Malcoci a fost construita in stilul gotic in 1880,cu o 
turla de 35 m inaltime, dar, ca urmare a diminuarii numarului etnicilor germani 
care a ajuns in prezent la zece, lacasul de cult a ajuns intr-un stadiu avansat de 
degradare. De altfel, in 2008, in urma unei puternice furtuni, autoritatile 
judetene au decis imprejmuirea bisericii si sistarea oricarei activitati in incinta 
acesteia, din cauza ca punea in pericol viata persoanelor care treceau pe langa 
aceasta. 

• Deşi a aparţinut de la bun început comunităţii din această zonă, securitatea 
comunistă a distrus absolut toate actele care le certifică patrimoniul. Aşa se 
explică şi statutul incert al acestui imobil, inexistent în arhivele Ministerului 
Culturii.   

•  In prezent ,monumentul nu este clasat pe lista patrimoniului national. 

• Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu National Cultural 
(DJCCPNC) din Tulcea spera ca in acest an sa inceapa lucrarile de restaurare a 
bisericii catolice din localitatea Malcoci. 

• Lucrarile de restaurare vor cuprinde atat consolidarea infrastructurii, refacerea si 
sistematizarea verticala a monumentului, consolidarea fisurilor, refacerea 
sarpantei si a acoperisului, cat si refacerea finisajului interior si exterior, a 
instalatiei electrice, precum si asigurarea alimentarii cu apa si a sistemului de 
incalzire interioara 
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• Istoric:  
Numele  actual vine  de la numele turcului Malkocs ce isi avea coliba si turma 

de oi la poalele padurii de stejar seculari, de pe locul actual al asezarii.Dupa 
desfiintarea la 1775, de catre imparateasa Ecaterina a II-a a autonomiei cazacilor 
zaporojeni, o parte din acestia parasesc Ucraina si se aseaza in Dobrogea, aflata intre 
anii 1484-1877 sub stapanire turceasca.Primii ucrainieni asezatiin Malcoci au fost din 
familia Smolenic. 

In timpul lui Alexandru I, germanii din tinuturile rusesti,originari din Alsacia 
au inceput sa emigreze spre sudul Basarabiei, impinsi din motive religioase.De aici, o 
parte vor pleca spre SUA,Canada, iar altii au venit in Dobrogea,intemeiind colonii la 
Ciucurova ,Atmagea, Cataloi, Tulcea si Malcoci .Colonia germana de la Malcoci a 
fost infiintata in anul 1840, avand in frunte pe un anume Ignatz Hoffart. 

Prin straduinta preotului catholic Theodor Dominici si cu ajutorul statului 
francez, in anul 1873 incep lucrarile de constructie a actualei biseerici catolice, in stil 
gotic , cu turla de 35 m inaltime.Lucrarile au fost terminate in anul 1881. 

Prima scoala a fost ridicata in 1891, in curtea bisericii, iar a doua mai 
incapatoare, in anul 1910.Din initiative prefectului Paul Statescu, in anul 1883 incep 
constructiile cladirii primariei, primar fiind in aceea data Anton Stolz.Printre marii 
gospodari ai satului, documentele ii mentioneaza pe Iohan Turc – cu 175 ha teren, 
Grigore Mach, Iacob Smith cu cate 65 ha si altii.In anii 1881-1888 au fost 
improprietariti 182 locuitori cu o suprafata de 684 ha.Dintr-o situatie pe anul 1904 
rezulta ca in localitate erau inregistratri 685 locuitori din care 4 romani, 24 rusi, 656 
germani. 

In razboiul din 1916-1918 au participat 135 soldati din  Malcoci din care 20 au 
cazut pe campul de lupta. Ca urmare a Conventiei romano-germana din octombrie 
1940 privind repatrierea cetatenilor de origine germana  din Bucovina de sus si 
Dobrogea, majoritatea familiilor de germani au fost repatriate, iar in locul lor au fost 
adusi colonisti din sudul Dobrogei prin schimbul de populatie efectuat in  baza 
Tratatului de la Craiova, septembrie 1940 
  

La începutul sec. XIX, o colonie germană condusă de Ignatz Hoffart, 
venită din Rusia, a pus temeliile aşezării. În timpul războiului ruso-turc din 
1855, conducătorul coloniei a fost ucis de turci, dar etnicii germani au rămas 
încă multă vreme în localitate, ei fiind responsabili de ridicarea bisericii (1883) 
şi a şcolii (1891). Paralel cu ei, în sat s-au stabilit şi locuitori români şi de alte 
etnii, care au suplinit o parte din golul lăsat de germani, în jurul anului 1900. În 
anul 1883, prin strădania prefectului de la acea vreme, Paul Stănescu, a inceput 
construirea primăriei. În 1896 se înregistrau 652 locuitori, în majoritate 
germani, pe lîngă ei trăind şi bulgari, ruşi şi români. 
Despre etnicii germani din Malcoci, savantul I. Simionescu scria în 
1928 cu admiraţie: Se cunoaşte îndată că satul e locuit de nemţi, nu numai 
prin biserica râdicată pe un umăr de deal, în văzul tuturora, cu turnul 
piramidal având la bază 4 turnuleţe mici, dar şi prin casele mari, spaţioase, 
cu gospodărie aşezată. 
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� Turismul 
 

  Amplasarea comunei Nufaru, relativ pe malul bratului Sfantu Gheorghe, in 
punctul de acces spre Delta Dunarii, a constituit un punct forte in dezvoltarea activitatii 
turistice. 
  Potentialul turistic al comunei este justificat atat de pozitia privilegiata, de 
accesul la apa, dar si de existenta unui traseu rutier accesibil si apropierea relativa de capitala 
de judet. 
  Potentialul turistic este sustinut atat de cadrul natural , dar si de substratul 
arheologic foarte valoros , existent la nivelul teritoriului comunal. 
  Activitatile turistice demarate , sunt sustinute si de reabilitare retelelor edilitare, 
drumuri si de imobile nou construite cu functiunea de pensiune. 
 

Turism – evolutie 2006 – 2008 
 

 2006 2007 2008 2009 
Unitati de cazare (total) - 1 1 4 
Locuri din unitati de cazare - 8 8 63 
Pensiuni turistice rurale- numar - 1 1 4 
Locuri pensiuni turistice – numar - 8 8 63 
Total locuri /  zile - 240 240 - 
Sate de vacanta – locuri/zile - - 2.790 - 
Pensiuni turistice – total – 
locuri/zile 

- 240 279 - 

Sosiri total –numar - 2 400 - 
Sosiri in sate de vacanta - - 300 - 
Sosiri in pesniuniile turistice rurale - 20 100 - 
Innoptari total numar - 20 902 - 
Innoptari in sate de vacanta - - 782 - 
Innoptari in pensiuni turistice - 20 120 - 

 
  Disfunctionalitati privind evolutia si structura populatiei,modul de ocupare 
a resurselor de munca 

 
  Din analiza activitatilor economice si sociale , rezulta urmatoarele: 

� profilul economic al comunei este predominant agricol, cu un nivel mediu 
spre bun 

� terenul se cultiva in majoritate individual, pe suprafete mici, faramitate , 
de catre proprietarii individuali, de varsta inaintata 

� mijloacele mecanizate existente sunt insuficiente in raport cu suprafata 
agricola 

� inexistenta unei societati de comercializare sau a unor intreprinderi locale 
pentru prelucrarea produselor agricole 

� piata slaba, putere redusa de cumparare a populatiei 
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� prezenta slaba a activitatilor de prelucrare locale determina o deplasare 
continua spre oras, care asigura cea mai mare parte a marfurilor alimentare 
si nealimentare necesare consumului populatiei. 

 
Potentialul economic 

   Puncte tari: 
� este situata la aproximativ 10 km pe apa si pe uscat, de Tulcea- 

resedinta de judet , pe drumul catre Delta Dunarii 
� transportul local din comuna pana la oras este regulat si satisfacut de 

mai multe societati 
� retea internet si telefonie mobila (multiplii operatori) 
� existenta de ample vestigii ale trecutului ( sec.X) 
� formatie de dans popular 
� pensiuni pentru turisti 

   Puncte slabe: 
� lipsa agentilor economici puternici 
� insuficienta fructificare a relatiilor cu comunitatea 
� lipsa unei strategii viabile care sa conduca la scoaterea la lumina, 

conservarea si punerea in valoare a vestigiilor trecutului 
� nu exista activitate turistica profesionista 
� terenuri agricole de mici intinderi, aproape in totalitate in proprietatea 

privata 
� inexistenta unei societati de comercializare sau a unor intreprinderi 

locale pentru prelucrarea produselor agricole 
� piata slaba, putere redusa de cumparare a populatiei 
� de agricultura se ocupa mai mult persoane mai varstnice si cu tehnologii 

mai invechite 
� multi locuitori nu folosesc serviciul de colectare si transportarea 

gunoiului 
� nu exista parcuri sau terenuri de joaca pentru copii 
� nu exista suficient spatiu pentru parcari, trotuarele sunt putine, lipsesc 

soselele pentru biciclisti 
� inexistenta unei societati de gospodarie locala 
� lipsa educatiei pe tema mediului inconjurator si atitudinea 

necorespunzatoare a populatiei in privinta mediului 
� nivelul redus al simtului civic si al responsabilitatii 
� resursele umane (forta de munca) nu sunt absorbite de potentialul 

economic al comunitatii, de aceea multe persoane migreaza spre orase 
sau in strainatate 

� resursele financiare (bugetul local) sunt foarte limitate 
� nu exista locuinte sociale pentru familii tinere sau cu probleme sociale 
� nu sunt organizate cursuri de reconversie sau de formare profesionala in 

zona 
� un procent ridicat al strazilor nemodernizate 
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� nivel redus al dezvoltarii IMM-urilor 
� insuficiente servicii si personal specializat 

 
         Oportunitati 

� atragerea investitorilor care au resurse financiare in implementarea 
tehnologiilor curate 

� implementarea unor programe/proiecte de mediu , zona finantata 
preponderent de organismele internationale 

� dezvoltari in zonele industriilor si serviciilor nepoluante, de tehnologii 
inalte si valoare adaugata ridicata 

� aplicarea principiului “Poluarea Plateste” 
� reformarea sistemului de invatamant tehnic local in directiile ecologice 

dezvoltare durabila 
� zona cu potential turistic si de agrement 
� dezvoltarea mestesugurilor traditionale 
� dezvoltarea si/sau infiintarea ferme de productie animala 
� activitati de morarit, brutarii, prelucrarea primara secundara a laptelui 

,prelucrarea lemnului si a pietrei 
� prestari servicii destinate in special populatiei 
� terenuri de sport si activitati sportive in plina formare 
� studii de fezabilitate existente 
� fonduri alocate pentru retele de apa potabila, canalizare si reabilitare a 

drumurilor 
 

• Amenintari: 
� amplasamentul zonei arheologice (harta este prezentata in capitolul 

repere istorice, comuna Nufaru) face dificila obtinerea de autorizatii de 
construire sau reparatii – in special in centrul comunei 

� migrarea populatiei catre oras si strainatate 
� descresterea demografica 
� accentuarea conflictelor sociale 

 
 2.5.POTENTIALUL DEMOGRAFIC SI RESURSELE UMANE 
 
  Vecinatatea cu municipiul Tulcea , prin care este legata rutier prin DJ222C, la 4 
km distanta , pana in Malcoci si 11 km , pana la Nufaru, face ca acest teritoriu sa aiba legaturi 
puternice cu centrul urban polarizator din al carui sistem face parte. 
  Evolutia spatio- temporala a populatiei teritoriului studiat se inscrie in acest 
sistem de relatii care s-a conturat in timp intre spatiul rural si cel urban, dovedindu-se stabila 
in timp. 
  Se remarca atat o tendinta de mentinere a potentialului demografic , cat si una de 
migrare spre centrul urban mai atractiv din punct de vedere economic si al confortului vietii. 
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  Populatia este in general caracterizata de o anume inertie, atat sub aspectul 
evolutiei numerice al comportamentului demografic al spectrului ocupational al populatiei ,al 
configurarii spatiului comunitar, etc. 
 

a) Evolutia si densitatea populatiei 
 

  Evolutia populatiei – Este de mentionat ca in perioada 1990 si 1999, s-a 
inregistrat o stabilizare demografica a populatiei ( in anul 1990 – populatia comunei de 2352 , 
iar in anul 1999 , de 2335) 
  In perioada 1999-2005 , evolutia populatiei a prezentat un ascendent de 63 
persoane, respectiv 2398 locuitori in 2005. 
  La 1 ianuarie 2006 – populatia stabilita a comunei Nufaru era de 2399 persoane. 
  In perioada 1999- 2002, evolutia demografica a fost semnificativa , 2427 locuitori 
in 2002. 
  Daca dupa 1990 , pana in 2002 a fost o evidenta crestere a populatiei , in special 
pe seama reintoarcerii in mediul rural a unor persoane care au migrat in perioada 
indistrializarii comuniste in orase, in intervalul 2002- 2005 , cresterea populatiei mai putin 
semnificativa. 
  Populatia comunei este distribuita in mod inegal in localitatile componente , cea 
mai mare pondere de 47% , detinand-o satul Nufaru 

� 43% Malcoci 
� 6,7% Victoria 
� 3,3% Ilganii de Jos 

 
Evolutia populatiei in perioada 1990-1999- 2002- 2005 
(conform Directia Judeteana de Statistica Tulcea 2007) 

 
Populatie  Anii   

 1990 1999 2002 2005 
Nufaru  1.002 1.062 1.112 
Malcoci  1.061 1.014 1.041 
Victoria  182 187 162 
     
Ilganii de Jos  85 164 84 
Total comuna 2.352 2.335 2.427 2.399 

 
 

Tabel evolutie populatiei 2000-2008 pe total comuna 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Populatia 
totala la 
1 iulie  

 
2.288 

 
2.270 

 
2.372 

 
2.384 

 
2.397 

 
2.398 

 
2.393 

 
2.440 

 
2.501 
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  Densitatea populatiei, s-a mentinut relativ identic in intervalul 1990 si 2005 , de 
circa 23%. 
 

b) Structura populatiei  
 

Structura populatiei pe sexe – total comuna 
 

Populatia 
totala la 
1 iulie 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Femei 1.125 1.121 1.172 1.191 1.188 1.187 1.181 1.199 1.124 
Barbati 1.163 1.149 1.200 1.193 1.209 1.211 1.212 1.241 1.277 

  Structura pe grupe de varsta si sexe a populatiei este conform datelor furnizate de 
Primaria Nufaru. 
  Ponderea populatiei de sex masculin este de 52% fata de 48% populatie de sex 
feminin 
 

Structura populatiei pe sexe 
conform datelor furnizate  de Directia Judeteana de Statistica Tulcea 

 
 TOTAL MASCULIN FEMININ 
NUFARU 1.062 534 528 
MALCOCI 1.014 515 499 
VICTORIA 187 93 94 
ILGANII DE JOS 164 83 81 
TOTAL COMUNA 2.427 1.225 1.202 
  

Structura populatiei pe grupe de varsta  
conform datelor furnizate  de Directia Judeteana de Statistica Tulcea 

 
Nufaru Total 0-4  

ani 
5-9  
ani 

10-14 
ani 

15-19 
ani 

20-24 
ani 

25-29 
ani 

30-34 
ani 

35-39 
ani 

Masculin 1.225 67 59 96 72 93 82 111 63 
          
Feminin 1.202 46 53 84 61 75 75 78 49 
 
40-44 

ani 
45-49 

ani 
50-54 
ani 

55-59 
ani 

60-64 
ani 

65-69 
ani 

70-74 
ani 

75-79 
ani 

80-84 
ani 

85+ 

71 85 66 73 83 80 62 35 17 10 
63 91 101 87 87 89 72 59 15 17 
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Structura populatiei pe sexe ,pe sate 
conform datelor furnizate  de Directia Judeteana de Statistica Tulcea 

  1992   2002  
 Ambele sexe Masculin Feminin  Ambele sexe Masculin Feminin  

com.Nufaru 2.397 1.216 1.181 2.427 1.225 1.202 
Nufaru 1.072 538 534 1.062 534 528 
Ilganii de Jos 88 43 45 164 83 81 
Malcoci 1.077 553 524 1.014 515 499 
Victoria 160 82 78 187 93 94 

 
Populatia dupa starea civila  

 Populatia totala   Necasatoriti   Casatoriti   
 Ambele 

sexe 
Feminin Masculin Ambele 

sexe 
Feminin Masculin Ambel

e sexe 
Femin

in 
Masculin 

Nufar
u 

2.427 1.202 1.225 877 336 541 1.187 595 592 

 
  Structura pe grupe de varsta ,releva o predominare a populatiei masculine la 
grupa tanara pana in 45 de ani, datorita excendentului natural la nastere al populatiei 
masculine. 
  Raportul de masculinitate se micsoreaza proportional cu inaintarea in varsta, ca 
efect al supramortalitatii masculine. 
  Din analiza pe grupe de varsta , reiese o tendinta accelerata de degradare a 
acesteia ,astfel incat la nivelul comunei , populatia cu varsta de peste 60 de ani  este mai 
numeroasa. 
  Daca ponderea grupei tinere reprezinta un avantaj din punct de vedere  
demografic si al perspectivelor de evolutie a resurselor umane, raportul de dependenta fata de 
populatia apta de munca are o valoare mult peste media judeteana, constituind o sarcina 
sociala pentru populatia apta de munca si potential ,aducatoare de venit . 
 
 Structura etno – confesionala a populatiei  
  Nufaru – total 2.427 locuitori, din care: 

� 2.413 romani 
� 3 maghiari 
� 3 sasi 
� 4 ucrainieni 
� 1 rus 
� 3 lipoveni 

 
Populatia dupa religie 

 2006 2007 
Ortodoxa 2.290 2.292 
Catolica 99 99 
Adventista 10 12 
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  Ponderea medie a populatiei de nationalitate romana la nivel de comuna este de 
99%, restul fiind reprezentat de etnii diverse , nesemnificative. 
 

• Structura pe gospodarii 
  Analiza fondului locativ si a structurii populatiei in functie de distributia pe 
gospodarii si dimensiunea  gospodariilor, s-a bazat pe datele statistice de la  recensamantul din 
2002 , furnizate de Directia Judeteana de Statistica Tulcea. 
  La nivelul anului 2002, populatia comunei era organizata intr-un numar de 848 
gospodarii. 
  Marimea medie a unei gospodarii este de 2,86 persoane / gospodarie. 
 

Populatia pe gospodarii 2002 
conform datelor furnizate  de Directia Judeteana de Statistica Tulcea 

 
 Nr. 

gospodarii 
Nr.pers.care 
alcatuiesc 

gospodariile 

Nr. 
camere de 

locuit 

Supraf. 
camere de 
locuit 

Nr. 
locuintelor 

total 

Nr. 
locuintelor 
permanente 

Nr. 
locuinte 

sezoniere 
Nufaru 848 2.427 3.158 35.883 1.008 868 140 

 
Numarul locuintelor permanente si sezoniere in anul 2002, dotate cu : 

 
 Apa in 

locuinta 
Canali-

zare 
din 

retea 

Canali-
zare in 
sistem 
propiru 

Instala-
tie 

electrica 

Termofi
-care 

Centrala 
termica 

Baie in 
locu- 
inta 

Baie 
in 

afara 
locui
ntei 

Buca
ta- 
rii in 
locu- 
inta 

Buca
tarii 
in 
locu-
inta  

Nufaru 45 23 22 970 0 2 34 14 653 200 
 
 

Numarul locuintelor permanente si sezoniere dupa forma de proprietate ,in anul 2002 
 

Denumirea comunei Privata De stat  Privata de grup A cultelor 
religioase 

Nufaru 995 10 1 2 
 

Gospodarii 2002 
 

Denumirea 
comunei 

Nr.gospodarii 
permanente 

Nr.Gospodarii 
sezoniere 

Nr.gospodarii din 
unitati locuinte din 

necesitate 

Total gospodarii 

Nufaru 845 3 0 848 
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Evolutia locuintelor 2000-2008 
conform datelor furnizate  de Directia Judeteana de Statistica Tulcea 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Locuinte individuale – 
nr. 

980 1.008 1.014 1.021 1.022 1.025 1.025 1.029 1.029 

Locuinte in proprietate 
de stat – nr. 

49 10 10 10 10 10 10 10 10 

Locuinte in proprietate 
privata - nr 

931 998 1.004 1.011 1.012 1.015 1.015 1.019 1.019 

Suprafata locuibila – mp 34.766 35.883 36.599 36.925 37.027 37.162 37.162 37.383 37.383 

Suprafata locuibila –
proprietate de stat 

1.523 414 414 414 414 414 414 414 414 

Suprafata locuibila –
proprietate privata – mp 

33.253 35.469 36.185 36.511 36.608 36.748 36.748 36.969 36.969 

 
  Numarul de persoane care revine unei locuinte este de 2,86 
  Suprafata locuibila pe persoana – 14,95 mp , denota cresterea confortului locuibil 
al populatiei , deci o crestere a nivelului de trai. 
 

� Structura socio – profesionala a populatiei  
  Analiza nivelului de scolarizare si a formei de invatamant absolvite a populatiei 
cu varsta peste 10 ani , contureaza structurea socio-profesionala si culturala a comunei. 
  Informatii statistice , la nivelul anului 2002 , redau structura urmatoare a 
populatiei : 

� Populatia de 6 ani si peste care urmeaza o scoala dupa forma de 
proprietate: 

o Comuna Nufaru 
� 322 – de stat  
� 315 – de stat 
� 7 – particulara nedeclarata 

� Populatie dupa nivelul scolii absolvite 
o Comuna Nufaru 

� 2.202 – total populatie de 10 ani si care a absolvit o 
scoala , din care: 

� 12 superior , de lunga durata – 0,55% 
� 1 superior de scurta durata 
� 14 postliceal si de maistri 
� 215 liceal – 9,76% 
� 328 profesional si ucenici 15% 
� 808 secundar (gimnazial) 36,7% 
� 662 – primar 30% 
� 160 fara scoala absolvita 
� 2 scoala absolvita, nedeclarata 
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� 2.039 – de stat  
� 1 – particulara  

  Structura socio- profesionala a populatiei releva o predominare neta a populatiei 
ocupate in sectorul primar, in agricultura. 
  Doar o mica parte a persoanelor cu domeniul de activitate in agricultura sunt 
salariati , dupa cum reiese din datele furnizate de Directia Judeteana de Statistica. 
 
  Evolutie forta de munca 2000-2008 , conform datelor furnizate  de Directia 
Judeteana de Statistica Tulcea: 

� Populatia activa , inactiva pe sexe 2002 
 

 Populatia activa   Populatia ocupata   Someri   
 Ambele 

sexe 
Feminin Masculin Ambele 

sexe 
Feminin Masculin Ambel

e sexe 
Feminin Masculi

n 
Nufaru 710 204 506 565 171 394 145 - - 

 
� Populatia inactiva pe localitati, comune 2002: 

o 719 Total inactivi sexul masculin 
o 998 femei , din care: 

� 169 elevi, studenti- sex masculin 
� 150 elevi, studenti – sex feminin 
� 3 casnici sex masculin 
� 402 casnice- sex feminin 
� 143 –intretinuti de alte persoane –sex masculin 
� 73 intretinuti de alte persoane – sex feminin 
� 7 intretinuti de stat –sex masculin 
� 8 intretinuti de stat – sex feminin 
� 56 alta situatie economica- sex masculin 
� 7 alta situatie economica – sex feminin 

� Populatia activa dupa statutul profesional – 2002: 
� 478 salariati 
� 7 patroni 
� 27 lucratori pe cont propriu 
� 121 lucratori 
� 5 alta situatie 
� 13 statut nedeclarat 

� Populatia activa dupa sectorul de activitate – 2002: 
� 135 sector de stat 20% 
� 439 sector privat 67,40 % 
� 7 sector mixt 1,0% 
� 57 gospodarie proprie 8,7% 
� 13 nedeclarat 

� Populatia ocupata pe activitati – 2002 
o 565 total economie, din care: 
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� 273 agricultura, silvic, vanat 
� 10 pescuit,piscicultura 
� 5 industrie extractiva 
� 58 industrie prelucratoare 
� 5 energie electrica, termica,apa 
� 67 constructii 
� 42 comert,reparatii auto,casnici 
� 33 transport, comunicatii 
� 1tranzactii imobiliare 
� 42 administratie publica 
� 12 invatamant 
� 13 sanatate si asistenta sociala 
� 4 alte servicii colective sociale 

� Salariati dupa locul de munca: 
� 304 total salariati cu loc de munca in localitate 
� 165 in alta localitate a judetului 
� 4 in lat judet 
� 5 in alta tara 

  Sectorul care a castigat in importanta ca volum de activitate este cel tertian, in 
comert ,turism,invatamant, sanatate si asistenta sociala. 
  In anul 2006 , rata de ocupare era de 70% .Cea mai mare parte se regaseste in 
industrie ,30%, urmata de transport 5%.  40% din persoane sunt pensionari , iar restul sunt 
fara loc de munca sau beneficiari ai legii 416/2001. 
  In comuna Nufaru, rata somajului calculata in sensul O.U.G. nr.24/1998 
(privind regimul zonelor defavorizate), a cunoscut o valoare minima. 
  In anul 2006 , fiind 3-4% sub nivelul ratei somajului inregistrata. 
  In anul 2007 , aceasta a scazut la 3,5% 
  Structura fortei de munca, ocupatia de baza – agricultura 
  Salariul mediu net 409,70 lei la sfarsitul anului 2002 

� Disfunctionalitati 
� Sistemul populatiei comunei Nufaru , reprezinta elementul 

principal al teritoriului studiat, astfel incat starea sa actuala si 
dinamica trebuie sa coordoneze masurile urbanistice preconizate 
in cadrul acestui plan 

� Analiza relativa asupra populatiei releva o serie de 
disfunctionalitati ale populatiei sub aspect demografic , social, 
profesional si economic. 

� Elementele esentiale care se constituie in directii prioritare de 
interventie sunt sintetizate mai jos 

 
          c)Dinamica populatiei 

� Miscarea naturala a populatiei  
  Miscarea naturala a populatiei reprezinta modificarile survenite in numarul si 
structura populatiei , ca urmare a nasterilor,deceselor, casatoriilor si divorturilor. 
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  Aceasta componenta a miscarii populatiei  se reflecta in structura pe varste  si pe 
sexe a populatiei dar si asupra distributiei in teritoriu, avand o influenta directa asupra 
caracteristicilor dimensionale ale localitatilor. 
  Un indicator al miscarii naturale este sporul  natural al populatiei , care reprezinta 
diferenta dintre rata natalitatii si rata mortalitatii si releva cresterea sau scaderea numarului de 
locuitori. 
  Conform datelor date de Primaria Nufaru – 2005  
 

Evolutia populatiei cu domiciliul in localitatile comunei la 1 iulie 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Populatia cu domiciliu 
in localitatile comunei   

 
2.246 

 
2.264 

 
2.368 

 
2.386 

 
2.410 

 
2.405 

 
2.397 

 
2.445 

 
2.509 

---la 1 ian. femei 1.140 1.118 1.158 1.176 1.191 1.187 1.185 1.186 1.208 
Nascuti vii 13 26 22 19 28 22 27 18 20 
Decedati – total 31 25 41 36 36 37 40 28 48 
Decedati sub 1 an 1 1 - 1 1 - 2 1 1 
Casatorii 10 4 9 14 12 18 16 20 18 
Divorturi  3 7 2 2 1 1 4 3 - 
Stabiliri de domiciliu 
in localitate  

18 74 82 79 74 54 64 119 117 

Placari din localitate 30 36 25 46 47 48 41 55 41 
Stabiliri de resedinta in 
localitate 

78 58 14 19 22 8 8 8 7 

Plecari de resedita din 
localitate 

36 19 19 21 22 19 8 14 12 

Imigranti  - - - - - 1 - 4 - 
 

� Migratia populatiei la 2002: 
� 4 persoane plecate in strainatate  < 12 luni 
� 7 persoane plecate in strainatate  > 12 luni 
� 28 persoane care au avut domiciliul in Romania ,cu domeniul 

actual urban 
� 169 persoane care au domiciliul actual rural 

� Persoane plecate in strainatate  
o 2.427 total populatie , din care : 

� 4 plecate pentru mai mult de 12 luni 
� 7 plecate pentru mai mult de 12 luni 

  Ponderea foarte ridicata a populatiei active in agricultura mascheaza insa si un alt 
fenomen , respectiv migratia internationala , fara contract de munca si deci nereinregistrata ca 
atare. 
  Resursele umane din comuna sunt utilizate insuficient , fapt care determina pe de 
o parte cresterea presiunii agricole si a ratei de activitate in agricultura , iat pe de alta  
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parte un fond de capetal redus care intra in comuna si care ar putea impulsiona dezvoltarea 
comunei sun aspectul echiparilor edilitare si al imbunatatirii vietii comunitare . 
  In anul 2006 , in comuna Nufaru , speranta de viata la nastere era la femei de 
75,68 ani iar la barbati de 69 de ani. 
 
Principalele fenomene demografice petrecute  in comuna Nufaru in semestrul I 2007 si 

semestrul I 2008 – date Directia judeteana de sanatate publica 
 

  Cifre absolute  Procente    
Anul Nascuti 

vii 
Decese 
generale 

Sporul 
natural 

Decese 
0-1 ani 

Natalitatea 
La 1000 

loc. 

Mortalitatea 
generala la 
1000 loc 

Sporul 
natural 
la 1000 

loc. 

Mortalitatea 
infantila 

(nascuti vii 
la 1000 loc) 

2006 32 39 - 63 0 8,10 10,60 2,50 14,60 
2007 29 41 - 51 0 8,10 10,20 2,10 20,60 

 
� Disfunctionalitati 

   Sistemul populatiei comunei Nufaru , reprezinta elementul principal , 
structurant al teritoriului studiat , astfel incat starea sa actuala si dinamica trebuie sa 
coordoneze masurile urbanistice preconizate in cadrul acetui plan. 
  Analiza relativa asupra populatiei releva o serie de disfunctionalitati ale 
populatiei sub aspect demografic , social , profesional si economic. 
  Elementele esentiale care se constituie in directii prioritare de interventie sunt 
sintetizate mai jos: 

� creşterea segmentului populaţiei vârstnice, deci o tendinţă de 
îmbătrânire a populaţiei; 

� natalitatea în scădere, fapt  datorat proporţiei reduse a populaţiei 
feminine fertile; 

� mortalitatea ridicată, datorită tendinţei de îmbătrînire a populaţiei; 
� soldul natural negativ din ultimii doi ani, pe fondul scăderii natalităţii: 
� emigraţia internaţională „ascunsă”, greu de cuantificat datorită lipsei 

formelor legale de muncă şi reşedinţă; 
� „debutul” unui fenomen de îmbătrânire a populaţiei în relaţie cu 

emigrarea grupelor de vârstă mai tinere; 
� ponderea redusă a salariaţilor din totalul populaţiei active, care se 

traduce printr-un nivel scăzut al veniturilor din activităţi remunerate; 
� proporţia mare a populaţiei active într-o agricultură de subzistenţă şi 

presiunea agricolă ridicată; 
� bilanţul real al populaţiei are valori mici, în ultimii doi ani este negativ, 

datorită migraţiei şi mortalităţii, pe fondul îmbătrânirii populaţiei şi 
debutului tranziţiei demografice; 

� cererea redusă de forţă de muncă în comună, dar şi în oraşul Tulcea  
� accesul redus la facilităţi de conversie/reconversie profesională. 
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 2.6.CIRCULATIA 
 
  Drumurile nationale constituie reteaua principala de cai de transport a Romaniei , 
asigurand legatura intre principalele localitati ale tarii. 
  Reteaua de drumuri judetene leaga centrele principale de judet , avand rolul de a 
colecta si dirija catre drumurile nationale traficul rutier local ce se desfasoara pe drumurile 
comunale. 
  Singurul drum ce strabate comuna Nufaru si leaga localitatile componente 
Malcoci, Nufaru si Victoria , este DJ 222C, drum asfaltat , in stare medie , aflat in curs de 
modernizare. 
  Lungimea totala in interiorul localitatilor este de  41,28 km  
  Distanta de la resedinta de comuna pana la cel mai apropiat oras (Tulcea) este de 
11 km. 
  Distanta de la primul sat Malcoci , la resedinta de judet (Tulcea) este de 7 m. 
  Distanta de la satul cel mai indepartat (Victoria) pana la resedinta de comuna este 
4km. 
  Intravilanul localitatilor sunt deservite de drumuri satesti, partial modernizate  
  Relatia dintre localitatile si trupurile existente este realizata prin drumurile de 
exploatare din pamant. 
  Starea de viabilitate a drumurilor din comuna Nufaru poate fi caracterizata ca 
buna , la nivelul drumului judetean DJ 222C, asfaltat, circulatia realizandu-se in conditii bune 
si de siguranta. 
  Drumurile din comuna sunt partial pietruite si nemodernizate , greu accesibile in 
perioadele ploioase. 
  Lungimea drumurilor publice din comuna este de 41,28 km, din care: 

� 6,70 km drum asfaltat 
� 4,02 km – drum pietruit 
� 30,56 km – drumuri pamant  

 
Starea drumurilor pe localitate 
(conform masuratori cartare 2009) 

Nr. 
crt. 

Starea drumurilor 
- km - 

Nufaru 
- km - 

Malcoci 
- km - 

Victoria 
- km - 

Ilganii de 
Jos - km - 

Total 
- km - 

1. Asfaltate  2,00  
( DJ222C) 

2,50  
( DJ222C) 

1,40 
( DJ222C) 

0,80 
( DJ222D) 

6,70 

2. Pietruite  2,02 2,00 - - 4,02 
3. Drumuri pamant  10,68 12,55 3,80 3,53 30,56 
4. Lungime totala  14,70 17,05 5,20 4,33 41,28 

 
  SAT NUFARU – lungimea retelei stradale este de 14,70 km, din care: 

� DJ 222C              2,00 km 
� Drumuri secundare  12,70 km 

  Drumul DJ 222C ce asigura legatura localitatilor cu resedinta de judet , strabate 
satul prin treimea nordica, de unde se ramnifica strazile secundare nemodernizate. 
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  Relatia Tulcea – Nufaru este realizata cu mijloace auto in comun – traseu 
pt.calatori – 7 curse / zi. 
  SAT MALCOCI  – lungimea retelei stradale este de 17,05 Km, din care: 

� DJ 222C       2,5 km 
� Drumuri secundare  14,55 km 

  Drumul DJ 222C ce asigura legatura cu resedinta de judet, strabate satul de la 
Nord- Vest la Nord- Est si iese prin Nord- Est printr-o vale creata din acumularea viiturilor. 
  Drumul supus in trecut inundatiilor , a fost supus unor lucrari de modernizare si 
crearea unui canal colector al apelor pluviale , doua poduri, asfaltare si modernizare. 
  Strazile secundare , cu trasee sinuoase sunt partial din pamant si piatra si cu 
profile transversale variabile. 
  Relatia Tulcea- Malcoci este realizata pentru locuitorii cu mijloace de transport in 
comun, 7 curse/zi  
  SAT VICTORIA  – lungimea retelei stradale este de 5,20 km , din care: 

� DJ 222C   1,40 km 
� Drumuri secundare  3,80 km 

  Cu exceptia drumului principal , strazile sunt din pamant 
 
  SAT ILGANII DE JOS  – Relatia dintre sat si resedinta de comuna este posibila 
in sistem naval , prin intermediul bacului. 
  Legatura cu localitatile Deltei se face prin intermediul DJ 222D, drum pietruit, pe 
directia Ilganii de Jos- Crisan ,Sulina. 
  Acest drum , pe langa rolul de legatura cu localitatile Deltei , poate asigura 
accesul la unele incinte amenajate , puncte si zone turistice: 

� Lungimea retelei stradale 4,30 km , din care: 
� DJ 222D    0,80 km 
� Drumuri secundare  3,53 km 

  Pentru localitatile Nufaru, Malcoci, Victoria si Ilganii de Jos, exista in prezent 
documentatii privind lucrari de modernizare drumuri. 
 

• Disfunctionalitati 
� Starea drumurilor este nesatisfacatoare pe troansoanele pe 
care lipseste imbracamintea asfaltica si amenajarile pentru 
evacuarea apelor de pe platforma drumului.Pe timp nefavorabil , 
datorita lipsei amenajarilor si in zonele cu relief accidental, 
drumurile sunt impracticabile 
� Lipsa zonelor de siguranta, protectie de-a lungul drumului 
judetean 
� Intersectii conflictuale, necesar a fi modernizate 
� Lungime drum propuse la modernizare – 30 km 
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2.7.INTRAVILAN  EXISTENT – ZONE FUNCTIONALE – BILAN T 
TERITORIAL 

 
 

• 2.7.1.Caracteristici ale zonelor  functionale 
 

  In componenta intravilanului existent, intra localitatile:Nufaru , localitate de 
resedinta ,Malcoci, Victoria, Ilganii de Jos si trupurile apartinatoare comunei. 
  Toate localitatile componente au in intravilan zone de lotizari cu diferite 
functiuni: locuire, agricola, unitati economice, unitati de gospodarie comunala si echipare 
edilitara , unitati turistice si de agrement, unitati cu destinatie speciala. 
  Intravilanele localitatilor sau materializat prin corelarea datelor OCPI Tulcea la 
data de 20.09.2007, cu datele prevazute in Planul Urbanistic General 1999 si cu reambularea 
topografica si bornarea intravilanelor, realizata in anul 2008 , avizata de OCPI Tulcea, 
conform proces verbal de receptie nr.252/2012 

 
 

    Suprafata totala teritoriu comunal   6.692,52 ha 
    Suprafata totala intravilan existent      437,53 ha 
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BILANT TERITORIAL 
SITUATIA EXISTENTA SI PROPUSA  

 
 

C SITUATIA EXISTENTA    SITUATIA PROPUSA   
Nr. 
Crt. 

DENUMIRE TRUPURI Nr. 
Trup  

Suprafata 
- ha - 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE TRUPURI Nr. 
Trup 

Suprafata 
- ha - 

1. Localitatea Nufaru T1 140,54 1. Localitatea Nufaru T1 160,32 
2. Localitatea Malcoci T2 129,38 2. Localitatea Malcoci T2 133,68 
3. Localitatea Malcoci T3 3,87 3. Localitatea Malcoci T3 3,87 
4. Localitatea Ilganii de Jos T4 40,49 4. Localitatea Ilganii de Jos T4 43,25 
5. Localitatea Victoria T5 57,52 5. Localitatea Victoria T5 58,06 
6. Sat vacanta Campus Maior Victoria T6 13,50 6. Sat vacanta Campus Maior Victoria T6 13,50 
7. Cheu zona U.M.Victoria T7 0,60 7. Cheu zona U.M.Victoria T7 0,60 
8. Statie pompare ANIF Malcoci T8 0,14 8. Statie epurare Victoria T8 0,09 
9. Canton Silvic Ilganii de Jos T9 0,42 9. Statie pompare ANIF Malcoci T9 0,14 
10. Rezervor apa Malcoci T10 0,09 10. Canton Silvic Ilganii de Jos T10 0,42 
11. Sc Agromec Malcoci T11 0,68 11. Rezervor apa Malcoci T11 0,09 
12 Ferma ICPDD Rusca Ilganii de Jos T12 0,30 12. Sc Agromec Malcoci T12 0,68 
13. Put forat Malcoci T13 0,06 13. Ferma ICPDD Rusca Ilganii de Jos T13 0,30 
14. Put forare Malcoci T14 0,30 14. Statie epurare Nufaru  T14 0,02 
15. Statie concasare Cefta Malcoci T15 0,50 15. Put forat Malcoci T15 0,06 
16. Zona agroindustriala Malcoci T16 0,70 16. Put forare Malcoci T16 0,03 
17. Amenajare agricola sc Promex 

Ilganii de Jos 
T17 0,17 17. Statie concasare Cefta Malcoci T17 0,50 

18. Zona UM Victoria T18 34,79 18. Zona agroindustriala Malcoci T18 0,70 
19. Statie pompare Malcoci T19 0,02 19. Amenajare agricola sc Promex Ilganii de 

Jos 
T19 0,17 
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20. Sc Scut sa Ilganii de Jos T20 3,37 20. Zona UM Victoria T20 34,79 
21. Cabana protectia lacustelor Ilganii 

de Jos 
T21 0,07 21. Statie pompare Malcoci T21 0,02 

22. Amenajare agricola sc Gita Ilganii 
de Jos 

T22 0,11 22. Sc Scut sa Ilganii de Jos T22 3,37 

23. Amenajare agricola sc Torgai Ilganii 
de Jos 

T23 0,11 23. Cabana protectia lacustelor Ilganii de Jos T23 0,07 

24. Put forat Nufaru T24 0,05 24. Amenajare agricola sc Gita Ilganii de Jos T24 0,11 
25. Sat vacanta Mitan Transaction 

Nufaru 
T25 0,86 25. Amenajare agricola sc Torgai Ilganii de 

Jos 
T25 0,11 

26. Statie epurare Malcoci T26 0,08 26. Put forat Nufaru T26 0,07 
27. Statie epurare Ilganii de Jos T27 0,08 27. Sat vacanta Mitan Transaction Nufaru T27 0,86 
28. Statie de apa Ilganii de Jos T28 0,03 28. Statie epurare Malcoci T28 0,08 
29. Fosa septica Victoria T29 0,09 29. Statie epurare Ilganii de Jos T29 0,08 
30. Ferma Patsmopan Nufaru T30 5,60 30. Statie de apa Ilganii de Jos T30 0,03 
31. Ocol Silvic Nufaru T31 0,52 31. Ferma Patsmopan Nufaru T31 5,60 
32. Statie desecare Ilganii de Jos T32 0,09 32. Ocol Silvic Nufaru T32 0,52 
33. Sc Stuf Delta Ilganii de Jos T33 2,00 33. Sc Stuf Delta Ilganii de Jos T33 2,00 
34. Put sec Malcoci T34 0,04     
35. Platforma gunoi Malcoci T35 0,11     
36. Put sec Victoria T36 0,06     
37. Platforma Gunoi Victoria T37 0,12     
38. Platforma gunoi Ilganii de Jos T38 0,07     

 Total suprafata intravilan existent   437,53  Total suprafata intravilan propus  464,19 
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  SAT NUFARU – suprafata intravilan existent 147,57 ha.Intravilanul 
existent este compus din trupuri ce reprezinta: 

- T1 – localitatea Nufaru – suprafata    140,54 ha 
- T24 – put forat Nufaru – suprafata        0,05 ha 
- T25- Sat vacanta s.c.Mitan Transaction – suprafata     0,86 ha 
- T30- ferma sc.Patmospan-suprafata        5,60 ha 
- T31-ocol silvic –suprafata         0,52 ha 

   Total    147,57 ha 
• Zone functionale 
 

  1.Zona de locuinte si functiuni complementare 
  Caracteristici – Zona de locuit se dezvolta la nivelul trupului principal al 
localitatii, de-a lungul DJ 222C , intr-o forma compacta pe directia Nord-Sud , pe 
strazile Eternitatii si Bisericii , Rapsodiei si Unirii si strazile din sud Trandafirilor si 
Salcamilor , cu tendinte de extindere spre sud in zona de lotizari si spre Nord-Est. 
  Fondul de locuinte este format in cea mai mare parte din locuinte parter, 
iar constructiile mai recente sunt de tip P+1;P+2, un bloc de locuinte P+2 cu 12 
apartamente. 

 Schema functionala este cea traditionala, locuinte cu 3,4 camere, 
comandate prin holuri , tip vagon, cu prispa acoperita, realizate din ceamur, chirpici sau 
lemn si b.c.a. , cele noi , invelitoare stuf, tabla sau azbociment. 

Caracteristici generale-locuinta traditionala 
a) Planimetria casei: în ce priveşte acest aspect, menţionăm dezvoltarea casei 

pe direcţia longitudinală de la nucleul de bază.  
b) Elevaţia; elemente din construcţia casei  
c1 – casa se înscrie în tipul de casă joasă dezvoltată în lungime.  
c2 – prezenţa prispei în planul caselor.  
c3 – prezenţa stâlpilor pe toată lungimea prispei, uneori şi pe una din faţadele 

laterale.  
c4 – amplificarea nucleului iniţial prin prezenţa în lateral a unei aplecători 

şi/sau magazii; în genere locuinţa se dezvoltă în lungime şi nu în adâncime.  
c5 – prezenţa rară a pridvorului în faţa tindei; apare mai des fără însă a deveni o 

caracteristică, în faţa tindei "o aplecătoare" într-o apă, cu pereţii liberi şi care are rolul 
de a feri de ploaie intrarea casei; ca o noutate apare în faţa intrării, uneori pe lateral (în 
locul aplecătorii) o marchiză.  

c6 – decorul arhitectural în lemn (tehnica traforului şi aplicaţii); casele din 
aceste sate ca şi din alte sate din deltă, au un decor simplu care se reduce la câteva 
elemente: frontonul, pazia, creasta din scândură traforată şi stâlpii; tehnica folosită la 
realizarea decorului este traforul, decupajul cu fierăstrăul şi aplicarea motivelor. În 
general motivele ornamentale se pot grupa în două categorii: geometrice din care fac 
parte semicercuri şi florale stilizate; acestea din urmă apar la pazia casei dispusă pe 
toată lungimea ei, traforul simbolizând diverse flori sau sunt dispuse radial sub forma 
unei glastre cu flori care "împodobeşte" frontonul casei; atrage atenţia la unele case 
decorul de deasupra învelitorii din stuf şi care este o "creastă" din scândură cu flori 
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traforate montate pentru a proteja învelitoarea; stâlpii au ca ornamente capiteluri cu 
motive ce se obţin din decupaj după tipar prin tăiatul cu fierăstrăul.  

c7 – o grupă aparte de case (prezenţa lor însă e nouă) o constituie casele cu 
tindă retrasă, având în faţă o arcadă cu stâlpi de zidărie precum şi stâlpi pe două laturi. 

 Apar astfel în arhitectura satelor elemente stilizate, interpretate ale unor stiluri 
europene la modă, în special clasicismul, a cărui sobrietate se plia bine pe modul de a 
construi al ţăranilor. 

 Coloanele cu capitel şi bază, ce încadrează intrarea în tinda retrasă sau ce formează 
prin antele sale ieşite din planul faţadei un alt mod de marcare a intrării, constituie unul din 
motivele reluate in acest mod. 

 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale si tehnici de constructie 
Pe arealul studiat,materialele utilizate sunt:pamantul(lut) sub forma de ceamur sau 

chirpici si mai putin lemnul. 
Acoperisul caselor indiferent de materialul de constructie este in doua ape.Plafonul 

este format din grinzi longitudinale,cosoroabe(grinzi transversale),peste care se pune stuf si 
se lipeste cu ceamur. 

Capriorii sarpantei se aseaza perechi cu un capat pe cosoroabe si cu celalalt pe grinda 
de coarda.Invelitorile sunt  din stuf batut „nemteste” sau „ruseste” . 

Alaturi de acest material tipic si traditional,totodata ,se intalnesc si materiale mai noi 
pentru invelitoare:tigla,tabla,olane. 

Pantele invelitorilor variaza in functie de tipul materialului:55-60% in cazul 
stufului;45-50% la tabla si tigla si 30-35% la olane. 

  Starea locuintelor este medie 
  Din punct de vedere al dotarilor edilitare, toate sunt racordate la energie electrica  si 98% la reteaua de alimentare cu apa
  Numar locuinte       399 
  Numar locuinte racordate la reteaua de apa   390. 
  Suprafata locuibila , in anul 2008 era de  37.383 mp 
  Suprafata locuibila /locuitor in anul 2002 era de  15 mp / persoana 
  Casele noi se construiesc din fonduri proprii. 
  Numarul locuintelor construite in intervalul 2006-2008  33 locuinte  
 
  Destinatia constructiilor noi : 
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� locuinte 90% 
� turistice 8% 
� social, culturale 2% 

  Regimul de inaltime: 
� constructii parter ,P+1,P+2 

  Materiale de constructii: 
� chirpici 25% 
� beton,b.c.a. 75% 

 
• Disfunctionalitati 

• Asezarea vetrei satului pe amplasamentul sitului arheologic,induce 
disfunctionalitati in ceea ce priveste restrictii de construire si 
conditii speciale de autorizare a constructiilor. 

• Calitatea necorespunzatoare a unor constructii cu structuri 
deteriorate si statutul incert in privinta asigurarii ,stabilitatii si 
sigurantei in exploatare 

• Locuinte, realizate din materiale nedurabile, fara proiect si asistenta 
tehnica 

• Locuinte amplasate in zone cu risc la inundatii prin scurgerea apelor 
de pe versanti, sau prin ridicarea nivelului panzei freatice 

• Inexistenta sistemului de canalizare menajera , aflat in faza de 
proiect 

• Sistemul de incalzire ,local ,cu sobe cu combustibil solid 
• Lipsa dotarilor de stricta necesitate sau prezenta unora in stare 

insalubra, in afara locuintei. 
 

  2.Zona unitati industriale si depozitare , reprezintata in partea de Nord-
Est , prin unitati de depozitare si brutarie: 

• s.c.Terra s.a. 
• s.c.Prislava 
• s.c.Pluto s.r.l. 

 
  3.Unitati agro-zootehnice, in prezent dezafectata in extremitatea de Sud-
Est, s.c.Conestrans 

In extravilan este reprezentata  de s.c.Patmospan, sector zootehnic 
  4.Zona institutii si servicii de interes public, comert, servicii- 
   Zona este reprezentata de dotari amplasate adiacent DJ 222C, in 
zona centrului de comuna: 

o Dotari: 
� Sediul Primariei 
� Scoala cls.I-VIII 
� Dispensar uman+farmacie 
� Dispensar veterinar 
� Post politie 
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� Camin cultural+biblioteca 
� Biserica ortodoxa 
� Teren sport 
� Remiza PSI 
� Profamilia 
� Releu radiotelecomunicatii 

o Comert: 
� s.c.Mavic s.r.l. 
� s.c.Enemar s.r.l. 
� s.c.Soliana s.r.l 
� s.c.Ene s.r.l. 
� Stef si Puf s.r.l. 
� Imobil Company 
� S.c.Multex s.r.l. 

o Unitati turistice, agrement: 
� Restaurant, cazare Steaua Apelor 
� Pensiune Nichita 
� Pensiune Stanca – s.c.Valsim 
� Sat vacanta Mitan Transaction( in faza de proiect) 
 

 5.Zona cai de comunicatii , din care rutier: 
o Zona cailor de comunicatii cuprinde caile de comunicatii clasate 

, 
     precum si amenajate aferente acestora.Teritoriul comunei este      

        strabatut de DJ 222C si DJ 222D 
 

• Disfunctionalitati: 
� Starea drumurilor este buna pe tronsonul asfaltat si 

deficitara pe tronsoanele fara imbracaminte asfaltica 
� Trama stradala are o forma neregulata, aleatoare, ce 

urmareste configuratia terenului.In zonele recent parcelate 
(sud) trama stradala are o forma mai regulata, geometric 
trasata. 

� Din cauza reliefului framantat, reteaua locala de strazi 
prezinta trasee lungi si neregulate, cu profile longitudinale 
si transversale necorespunzatoare ,lipsite de imbracaminti 
si santuri colectoare. 

 
  6.Zona spatii verzi, sport, agrement – zona este reprezentata slab la 
nivelul localitatilor ,de terenul de sport si zonele verzi amenajate in incinta dotarilor 
turistice, locuri de joaca pentru copii, etc. 
 
  7.Zona constructii tehnico-edilitare, este reprezentata de constructii si 
amenajari aferente retelelor edilitare: 
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o Put forat, statie pompare 
 

  8.Zona gospodarie comunala, este reprezentata de cimitir 
 
  9.Zone cu restrictii naturale , este reprezentata de terenurile supuse 
apelor torentiale , cu tendinte de erodare si inundabile si zonele cu risc la ridicarea 
nivelului panzei freatice 
 
  10.Zona cu restrictie arheologica , este reprezentata de substratul 
arheologic existent pe tot teritoriul localitatii, dar cu precadere in partea centrala nord – 
in jurul cetatii bizantine  
  Situata foarte aproape de municipiul Tulcea si la “inceputurile”deltei , pe 
un traseu turistic destul de frecventat, bucurandu-se de apropierea de Dunare , de un 
relief variat, de comoditati de tip urban, comuna Nufaru beneficiaza in plus de un 
patrimoniu istoric si arheologic care o singularizeaza in familia asezarilor judetului 
Tulcea. 
  Siturile arheologice de pe raza comunei Nufaru aflate atat in intravilanul , 
cat si in  extravilanul localitatilor , pot fi afectate in mod diferit de actiunile umane. 
  In cazul siturilor arheologice din extravilan , cele care afecteaza depunerile 
ocupationale sunt lucrarile agricole.Delimitarea acestor situri (pl.57 si anexa) este 
foarte importanta in masura potentialitatii unor proiecte investitionale diverse si a 
extinderii intravilanului , fiind recomandate evaluari de teren in toate cazurile in care se 
pune problema unor interventii diferite de lucrarile agricole curente. 
  Cat priveste siturile arheologice din intravilan , pana in prezent sunt 
identificate trei: cel de pe teritoriul localitatii Nufaru, cel de pe teritoriul localitatii 
Ilganii de Jos si cel de pe teritoriul localitatii Victoria. 
  In cazul sitului din intravilanul localitatii Nufaru , cel mai bine cunoscut ca 
urmare a  cercetarii de peste trei decenii desfasurate aici, perimetrul afectat de proiecte 
investitionale contine din punctul de vedere al patrimoniului arheologic , trei categorii 
de zone; 
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A – zona aflata in interiorul fortificatiei 
bizantine (intra muros), cu curtina  
si elementele sale de fortificatie , delimitata , 
in linii generale ,la V de DS 372, la N de 
malul Dunarii, la E de DS 248, la S de DS 
555, continand patrimoniu arheologic 
cunoscut si cercetat, ca si potential ,din 
categoria zidurilor de incinta, a elemnetelor 
de fortificatie (turnuri, instalatia portuara), a  
nivelurilor ocupationale cu grosimi cuprinse 
intre 3 si 6 m , cu locuire foarte densa; 
B – zona aflata in afara perimetrului 
fortificat (extra muros), delimitata in  
linii generale , la V de DS 417, la N de DS 
555, la E de DS 147 si 201, la S de 
fortificatia din punctul Rapa, reprezentand o 
zona cu patrimoniu arheologic cunoscut si 
cercetat, ca si potential, continand structuri 
de locuire (locuinta, gropi menajere, 
cuptoare) mai putin dense si mai dispersate 

decat in interiorul cetatii si cimplexe funerare (morminte izolate si necropole). 
 Zona inconjuratoare a sitului bizantin , care include complexe funerare 
apartinand epocii moderne, propuse spre a fi integrate sitului Nufaru 1H, dar care ar 
putea contine si eventuale nuclee de locuire rurala incadrabile epocii medievale, 
gravitand la V,S si E de asezarea fortificata de tip urban 
  O precizare se impune inca de la inceput .Vietuirea apartinand epocii 
bizantine este reperabila incepand de la cota 0- 0,50 m fata de actualul nivel de 
calcare.Din cercetarile arheologice a reiesit existenta in cadrul sitului de la Nufaru atat 
a unor monumente de piatra legate cu mortar , precum zidul de incinta cu elementele 
sale de 
 fortificatie ,obligatoriu de mentinut ca atare, cat si prezenta a numeroase structuri 
perisabile de tipul complexelor de locuire (locuinte adancite si de suprafata) , menajere 
(gropi), mestesugaresti (cuptoare) si funerare (morminte izolate si necropole), care 
imposibil de conservat in situ , trebuie macar atent cercetate si inregistrate. 
  Protejarea asezarii bizantine fortificate de tip urban situate in teritoriul 
intravilan al satului Nufaru presupune un aspect preventiv, ce trebuie sa se reflecte in 
regulamentul local de urbanism ce insoteste  planul de urbanism general, implicand  
protejarea zidului de incinta, cu toate elementele sale de fortificatie, ca si a vestigiilor, 
de zid si perisabile , din interiorul perimetrului delimitat de curtina bizantina, ca si din 
exteriorul acestuia, in cadrul unei zone delimitate. 
  Precizam faptul ca , pe baza cercetarii unor tronsoane ale zidului de incinta 
, cu elementele sale de fortificatie, traseul curtinei bizantine a fost reconstituit grafic , 
fiind identificabil pe laturile promontoriului nufarean astfel:V- pe proprietatile de pe 
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strazile Portului si Eternitatii, S-pe proprietatile de pe strazile Bisericii si Constantin 
Dobrogeanu Gherea, E-pe proprietatile de pe strada Turnului, N- pe proprietatile de pe 
strazile Turnului, Arheologiei, Cetatii, Ulmului si Portului). 
  In ccea ce priveste perimetrul reprezentand fortificatia bizantina , adica 
zidul de incinta , cu elemntele sale de fortificatie , delimitand o arie de locuire (intra 
muros), reprezentand zona de protectie 1 propusa , propunem ca aceasta parte a  
intravilanului localitatii sa fie scoasa din circuitul constructiv (declarata zona non 
aedificandi), nemaifiind permisa ridicarea de constructii noi.In ccea ce priveste alte 
interventii de ordin constructiv, legate de proiecte de infrastructura, se recomanda 
cercetarea arheologica preventiva , urmata de conservarea in situ a monumentelor de 
zid descoperite. 
  Pentru aria de locuire medievala din afara perimetrului cetatii bizantine 
(extra muros), reprezentand zona de protectie 2 propusa , recomandam, in conformitate 
cu prevederile legale in vigoare,ca proiectele investitionale sa fie precedate de cercetari 
arheologice pala la epuizarea depunerilor ocupationale , in vederea descarcarii de 
sarcina  
arheologica a terenurilor respective, in conditiile descoperirii de vestigii care nu 
necesita conservarea in situ. 
  Protejarea patrimoniului arheologic de pe teritoriul satului Nufaru 
presupune si un aspect efectiv, constand in conservarea monumentelor deja descoperite, 
cercetate si vizibile actualemnte , situate in zone aflate pe domeniul public (cazul 
turnului romano- bizantin din punctul Piatra sau al zidului bizantin din punctul Rapa) 
sau pe prorprietati private (curtina nordica si sintalatia portuara ale cetatii bizantine din 
punctul Trecere – bac = proprietatea Enache Singhi) .Aceasta protectie efectiva 
presupune un ansamblu de masuri , de la interzicerea depozitarii de resturi menajere si 
a sustragerii de piatra pana la 
 conservarea lor viitoare si punerea in valoare pe baza de proiecte de specialitate.In 
acest sens, sunt remarcabile aspectul monumentului si densitatea ocupationala a zonei 
din punctul Trecere bac, exterm de interesante din punctul de vedere al cercetarii 
stiintifice, dar si al potentialului cultural si turistic deosebit, impunandu-se continuarea 
cercetarii instalatiei portuare si dezvelirea sa integrala pana in dreptul str.Arheologiei , 
urmata de conservarea si punerea in valoare a acestui obiectiv de importanta cu totul 
speciala pentru istoria asezarilor portuare de la Dunarea de Jos ,al doilea monument 
descoperit si cercetat de acest tip apartinand epocii bizantine ,dupa cel al bazei navale 
din insula Pacuiul lui Soare, total diferit insa de acesta din punct de vedere 
constructiv.Precizam ca zona in care este amplasat acest monument este situata in 
proximitatea punctului de traversare a  Dunarii spre si din Delta, constituind deci un 
spatiu turistic predilect, ceea ce ar putea implica eventual obtinerea de venituri pentru 
comunitatea locala, evident, dupa o punere in valoare adecvata.Acest lucru nu poate fi 
insa posibil decat dupa schimbarea regimului de proprietate a acestui teren care 
adaposteste curtina si instalatia portuara ale cetatii bizantine, teren care actualmente 
apartine unei persoane private si introducerea lui in domeniul public al Consiliului 
Local, ceea ce ar permite interventii specifice legate de monumentele istorice, incepand 
de la imprejmuirea adecvata a terenului pana la restaurarea obiectivului. 
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  Amplasarea satului Nufaru pe un traseu cu potential turistic ,Tulcea 
(+Aegyssus)-Murighiol (+Halmyris), ar putea si ar trebui sa intereseze comunitatea 
locala si in sensul realizarii cat mai urgent posibil a unui proiect amplu de protejare a 
vestigiilor, pe baza cercetarii complete a situatiilor invocate, urmata de conservarea si 
punerea in valoare macar a  monumentelor inca vizibile amintite, precum si 
semnalizarea pe teren a celor cercetate deja, dar inaccesibile. 
  Comunitatea locala ar putea fi capacitata si din punctul de vedere al 
contributiei la amenajarea in sens muzeistic a constructiei ce adaposteste ruinele zidului 
de incinta estic cu turn, ridicata in curtea dispensarului uman si reprezentand, pana in 
prezent, singura initiativa consistenta in acest domeniu din partea institutiilor 
abilitate.Din pacate, constructia de protectie amintita , desi ridicata in anul 2000, se afla 
intr-un stadiu avansat de degradare, necesitand interventii in regim de urgenta. 
 
          11.Zone cu valoare arhitecturala traditionala 
a)-În toate satele comunei au fost identificate zone ce păstrează, caracteristici ale 
organizării spaţiale ale satului din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, cu moduri de 
organizare a gospodăriei  
şi de construcţie a casei şi anexelor.  
- Cel mai important element de decor al caselor rămâne cel al frontonului de la stradă, de 
multe  
ori veritabilă demonstraţie de virtuozitate artistică a meşterilor lemnari (în general ruşi 
lipoveni) care prin traforul aplicat înnobilează partea cea mai vizibilă a casei. 
-Un alt element caracteristic satelor nord dobrogene este cromatica faţadelor; varul alb al  
zidurilor în contrast plăcut şi înviorător cu albastrul lemnăriei de la cerdac şi tâmplărie, 
care subliniază uneori şi soclul casei.  
-Învelitorile din stuf, în două ape şi frontoanele din lemn, completează  ansamblul cromatic 
al caselor, dând satului o unitate de expresie perfect încadrată în peisaj. 
b)-o tipologie aparte o constituie modelul caselor dobrogene ,localizate cu precadere in 
Malcoci.  
c)– o grupă aparte de case (prezenţa lor însă e nouă) o constituie casele cu tindă retrasă, 
având în faţă o arcadă cu stâlpi de zidărie precum şi stâlpi pe două laturi. 
 Apar astfel în arhitectura satelor elemente stilizate, interpretate ale unor stiluri 
europene la modă, în special clasicismul, a cărui sobrietate se plia bine pe modul de a 
construi al ţăranilor. 
 Coloanele cu capitel şi bază, ce încadrează intrarea în tinda retrasă sau ce formează  
prin antele sale ieşite din planul faţadei un alt mod de marcare a intrării, constituie  
unul din motivele preluate în acest mod. 
-Se propune realizarea a unui nucleu de gospodării, pe zonele indicate, peste care să fie 
instituit  
un regim de protecţie, ca ansamblu rural valoros pentru arhitectura şi cultura tradiţională a 
zonei. 

b) Planimetria casei: în ce priveşte acest aspect, menţionăm dezvoltarea casei 
pe direcţia longitudinală de la nucleul de bază.  

c) Elevaţia; elemente din construcţia casei  
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c1 – casa se înscrie în tipul de casă joasă dezvoltată în lungime.  
c2 – prezenţa prispei în planul caselor.  
c3 – prezenţa stâlpilor pe toată lungimea prispei, uneori şi pe una din faţadele 

laterale.  
c4 – amplificarea nucleului iniţial prin prezenţa în lateral a unei aplecători 

şi/sau magazii; în genere locuinţa se dezvoltă în lungime şi nu în adâncime.  
c5 – prezenţa rară a pridvorului în faţa tindei; apare mai des fără însă a deveni o 

caracteristică, în faţa tindei "o aplecătoare" într-o apă, cu pereţii liberi şi care are rolul 
de a feri de ploaie intrarea casei; ca o noutate apare în faţa intrării, uneori pe lateral (în 
locul aplecătorii) o marchiză.  

c6 – decorul arhitectural în lemn (tehnica traforului şi aplicaţii); casele din 
aceste sate ca şi din alte sate din deltă, au un decor simplu care se reduce la câteva 
elemente: frontonul, pazia, creasta din scândură traforată şi stâlpii; tehnica folosită la 
realizarea decorului este traforul, decupajul cu fierăstrăul şi aplicarea motivelor. În 
general motivele ornamentale se pot grupa în două categorii: geometrice din care fac 
parte semicercuri şi florale stilizate; acestea din urmă apar la pazia casei dispusă pe 
toată lungimea ei, traforul simbolizând diverse flori sau sunt dispuse radial sub forma 
unei glastre cu flori care "împodobeşte" frontonul casei; atrage atenţia la unele case 
decorul de deasupra învelitorii din stuf şi care este o "creastă" din scândură cu flori 
traforate montate pentru a proteja învelitoarea; stâlpii au ca ornamente capiteluri cu 
motive ce se obţin din decupaj după tipar prin tăiatul cu fierăstrăul.  

c7 – o grupă aparte de case (prezenţa lor însă e nouă) o constituie casele cu 
tindă retrasă, având în faţă o arcadă cu stâlpi de zidărie precum şi stâlpi pe două laturi. 

 Apar astfel în arhitectura satelor elemente stilizate, interpretate ale unor stiluri 
europene la modă, în special clasicismul, a cărui sobrietate se plia bine pe modul de a 
construi al ţăranilor. 

 Coloanele cu capitel şi bază, ce încadrează intrarea în tinda retrasă sau ce formează  
prin antele sale ieşite din planul faţadei un alt mod de marcare a intrării, constituie  
unul din motivele preluate în acest mod. 
 
  In loc de concluzii 
   O mai buna cunoastere a acelor elemente arheologice si istorice care 
particularizeaza satele comunei Nufaru in raport cu celelalte asezari ale zonei nord 
dobrogene, unele avand deopotriva semnificatie nationala, ar putea contribui la 
asumarea  
efortului suplimentar - financiar, de timp si de atentie - al comunitatilor locale, spre a 
sublinia ceea ce le poate face putin mai bogate sufleteste si, intr-un viitor mai mult sau 
mai putin indepartat, chiar efectiv, prin veniturile potentiale rezultate din dezvoltarea in 
zona a unui veritabil turism cultural. 

• Disfunctionalitati 
� Lipsa masurilor de protejare si conservare a perimetrelor 

zonelor cu vestigii arheologice 
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BILANT TERITORIAL AL  FOLOSINTEI SUPRAFETELOR  
DIN INTRAVILANUL EXISTENT  

 SAT NUFARU  
 

Teritoriul 
administrativ 
al unitatii de 

baza 

Agricol  Categorii de folosinta    

   Neagricol    Total 
  Paduri Ape Drumuri Curti 

Constr. 
Neproductiv  

Intravilan 84,28 0,07 5,10 14,70 39,56 3,86 147,57 
% din total 57,11% 0,05% 3,45% 9,96% 26,81% 2,62% 100% 
 

 
 

BILANT TERITORIAL  
AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT 

SAT NUFARU 
 

Zone functionale Situatia existenta  
 Suprafata  

- ha - 
Procent % 
 din total 
intravilan  

Locuinte si functiuni 
complementare 

105,84 71,72% 

Unitati industriale si depozite 
 

0,65 0,44% 

Unitati agro-zootehnice 5,60 3,80% 
Institutii si servicii de interes 
public 

5,57 3,78% 

Cai de comunicatii, din care 
     - rutier 

 
14,70 

 
9,96% 

Spatii verzi sport, 
agrement,protectie, teren sport 

0,85 0,58% 

Constructii tehnico-edilitare 0,14 0,09% 
Gospodarie comunala, cimitire 0,90 0,60% 
Zona cu restrictie naturala 4,35 2,95% 
Zona cu restrictie arheologica(nu 
intra in bilant) 

7,80  

Ape si zone inundabile 5,10 3,45% 
Paduri 0,07 0,05% 
Terenuri neproductive 3,80 2,57% 
Total intravilan 147,57 100% 
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  Analizand situatia existenta a zonelor functionale ,se contureaza o pondere 
mare a zonei de locuit 71,72%. 
  Zona institutii si servicii publice 3,78% foarte slab reprezentata 
  Zona unitati turistice si agrement 1% foarte slab dezvoltata 
  Terenuri cu restrictii si neproductive ocupa o pondere relativ mare  
( 2,95%+3,45%+2,57%) situatie ce necesita masuri de ameliorare, hidrotehnice si de 
stabilizare a terenurilor. 
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LOCALITATEA MALCOCI 
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 Sat MALCOCI  
  Suprafata intravilan existent       135,96 ha 
  Intravilanul existent este compus din trupuri ce reprezinta: 

- T2 – localitatea Malcoci+lotizare           129,38 ha 
- T3- localitatea Malcoci – N-E          3,87 ha 
- T8-statie pompare ANIF                                           0,14ha 
- T10 – rezervor apa              0,09 ha 
- T11 – s.c.Agromec s.a.                                     0,68 ha 
-  T13 – put captare       0,06 ha 
- T14 -  put forare       0,30 ha 
- T15-statie concasare Cefta                                        0,50 ha 
- T16-zona agroindustriala Malcoci    0,70 ha 
- T19- statie pompare       0,02 ha 
- T26- statie epurare ( in curs de executie)   0,08 ha 
- T34– put sec (dezafectat)                0,04 ha 
- T35- platforma gunoi (dezafectat)                             0,11 ha 

   Total        135,96 ha 
 

 Zone functionale 
 
                 1.Zona de locuinte si functiuni complementare ; se dezvolta sub forma a 
trei lobi: in  curbura nordica a DJ 222 C si spre sud , de-o parte si alta a strazii 
Calugareni. 
  Fondul construit este format in mare parte din locuinte parter si locuinte 
noi P+1’P+M. 
  Starea locuintelor este medie.Exista locuinte ce pastreaza arhitectura 
veche, stil dobrogean, din ceamur si invelitoare olane, cu schema clasica de locuire. 
  Din punct de vedere al echiparii edilitare ,toate locuintele sunt racordate la 
energie electrica si sistemul centralizat de alimentare cu apa. 
  Numar locuinte 363 
  Regim de inaltime parter, P+1;P+M 
  Materiale de constructie : chirpic, b.c.a.,beton,invelitoare tabla, 
azbociment 
 
                    Conformatia accidentala a terenului pe care este amplasat satul,cu un fund 
de vale de-a lungul drumului judetean,cu risc de inundare la ploi torentiale(pana la 
realizarea canalului de preluare ape torentiale)pana la curbura spre nord si versanti si 
terase accentuate,situate in partea nordica si sudica Adj 222C,afectati de procese de 
degradare sub forma eroziunii torentiale sau alunecari de teren,induc partial interdictii 
de construire si partial conditii speciale de autorizare,detaliate in RLU(aviz geo cu 
distante impuse fata de vecinatati si maluri accidentale,demisoluri,etc.). 
 2.Zona unitati industriale si depozitare ,este reprezentata de s.c.Agromec si 
ABS,T11si T15-statie concasare cefta.situate in afara limitei intravilanului existent. 
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 3.Zona unitati agrozootehnice este reprezentata de T16, cu ferma 
agrozootehnica Malcoci.  
 4.Zona institutii si servicii de interes public, comert, servicii 
  Zona este reprezentata de dotari amplasate de-a lungul DJ 222C, la 
inflexiunea din centru si pe strada Calugareni. 
  Obiective de utilitate publica , din care: 

o dotari :  
� Scoala I-IV 
� Biserica catolica 
� Biserica ortodoxa 
� Gradinita 
� Camin cultural 
� Cabinet medical 
� Agentie postala 
� sc Alcamio srl sc Cocos Impex srl 
� sc Estipak bar 
� sc Cefta srl birouri 
� sc Pastor decor – comert 
� sc Vatui disco –bar 
� sc Ansilva bar 
� sc Balbae srl – comert 
� sc Rodipet 

 
 5.Zona cai de comunicatii , rutier , este reprezentata de DJ 222C , ce 
strabate localitatea de la N-V  la N-E si drumuri secundare nemodernizate , cu o trama 
stradala haotica, ce urmareste configuratia accidentala a terenului. 
   Starea drumului judetean este buna si partial buna a drumurilor din 
sud , care sunt in curs de modernizare. 
 
 6.Zona de spatii verzi , sport , este reprezentata de un teren de sport si zone 
verzi adiacente drumului judetean. 
 7.Zona constructii tehnico- edilitare , este reprezentata de : 
   - rezervor de apa 
   - put captare 
   - statie pompare – 3 bucati 
 8.Zona gospodarie comunala,  este reprezentata de cimitir, platforma de 
gunoi , dezafectata si put sec dezafectat. 
 9.Zone cu restrictie naturala, este reprezentata de versanti abrupti din partea 
nordica a traseului DJ 222C 
 10.Zona cu restrictie arheologica este reprezentata cu preponderenta in 
extravilan. 
 11.Terenuri neproductive ,reprezentate de terenurile necultivate de pe 
versanti. 
               12.Zone cu valoare arhitecturala traditionala 
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a)-În toate satele comunei au fost identificate zone ce păstrează, caracteristici ale 
organizării spaţiale ale satului din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, cu moduri de 
organizare a gospodăriei  
şi de construcţie a casei şi anexelor.  
- Cel mai important element de decor al caselor rămâne cel al frontonului de la stradă, de 
multe 
 ori veritabilă demonstraţie de virtuozitate artistică a meşterilor lemnari (în general ruşi 
lipoveni) care prin traforul aplicat înnobilează partea cea mai vizibilă a casei. 
-Un alt element caracteristic satelor nord dobrogene este cromatica faţadelor; varul alb al  
zidurilor în contrast plăcut şi înviorător cu albastrul lemnăriei de la cerdac şi tâmplărie, 
care subliniază uneori şi soclul casei.  
-Învelitorile din stuf, în două ape şi frontoanele din lemn, completează  ansamblul cromatic 
al caselor, dând satului o unitate de expresie perfect încadrată în peisaj. 
 

            
 
b)-o tipologie aparte o constituie modelul caselor dobrogene ,localizate cu precadere in 
Malcoci,case cu influente turcesti si mediteraneene,acoperite cu olane,cu prispa cu 
coloane si arce specifice.  
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c)—casele populatiei germane se caracterizeaza prin volumetrie generoasa,ordonarea 
spatiilor,amplasarea pe limita de proprietate ,cu timpan si pante accentuate ale sarpante 
d)– o grupă aparte de case (prezenţa lor însă e nouă) o constituie casele cu tindă retrasă, 
având în faţă o arcadă cu stâlpi de zidărie precum şi stâlpi pe două laturi. 
 Apar astfel în arhitectura satelor elemente stilizate, interpretate ale unor stiluri 
europene la modă, în special clasicismul, a cărui sobrietate se plia bine pe modul de a 
construi al ţăranilor. 
 Coloanele cu capitel şi bază, ce încadrează intrarea în tinda retrasă sau ce formează  
prin antele sale ieşite din planul faţadei un alt mod de marcare a intrării, constituie  
unul din motivele preluate în acest mod. 

                                                     
Se propune realizarea a unui nucleu de gospodării, pe zonele indicate, peste care să fie 
instituit un regim de protecţie, ca ansamblu rural valoros pentru arhitectura şi cultura 
tradiţională a zonei. 
Analizand situatia existenta a zonelor functionale ,se contureaza o pondere mare a 
zonei de locuit 75,88%. 
  Zona institutii si servicii publice 4,49% foarte slab reprezentata 
  Zona unitati turistice si agrement 0% inexistenta   
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Terenuri cu restrictii si neproductive ocupa o pondere relativ mare ( 
0,095%+0,22%+4,51%) situatie ce necesita masuri de ameliorare, hidrotehnice si de 
stabilizare a terenurilor. 

BILANT TERITORIAL AL FOLOSINTEI 
SUPRAFETELOR DIN INTRAVILANUL EXISTENT  

SAT MALCOCI  
 

Teritoriul 
administrativ 
al unitatii de 

baza 

Agricol  Categorii de folosinta    

   Neagricol    Total 
  Paduri Ape Drumuri Curti 

Constr. 
Neprodu

ctiv 
 

Intravilan 80,88 0,51 - 13,68 34,76 6,13 135,96 
% din total 59,49% 0,37% - 10,06% 25,57% 4,51% 100% 
 

BILANT TERITORIAL 
AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT 

SAT MALCOCI 
 

Zone functionale Situatia existenta  
 Suprafata  

- ha - 
Procent % 
 din total 
intravilan  

Locuinte si functiuni 
complementare 

103,17 75,88% 

Unitati industriale si depozite 1,85 1,36% 
Unitati agro-zootehnice 0,70 0,51% 
Institutii si servicii de interes 
public 

6,10 4,49% 

Cai de comunicatii, din care 
     - rutier 

 
13,68 

 
10,06% 

Spatii verzi sport, 
agrement,protectie, teren sport 

 
0,20 

 
0,15% 

Constructii tehnico-edilitare 0,68 0,50% 
Gospodarie comunala, cimitire 1,36 1,00% 
Zona cu restrictie naturala 1,275 0,95% 
Zona cu restrictie arheologica(nu 
intra in bilant) 

0,30  

Ape si zone inundabile 0,30 0,22% 
Paduri 0,51 0,37% 
Terenuri neproductive 6,13 4,51% 
Total intravilan 135,96 100% 
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LOCALITATEA VICTORIA 
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 Sat VICTORIA   
             – suprafata intravilan existent     106,68 ha 
  Intravilanul existent este format din trupuri ce reprezinta: 

T5 – localitate      57,52 ha 
T6-sat vacanta Campus Maior   13,50 ha 
T7 -cheu UM.Victoria                                0,60ha 
T18-zona UM.Victoria                             34,79ha 
T37 – platforma gunoi      0,12 ha 
T29- fosa septica       0,09 ha 
T36 – put sec        0,06 ha 
  Total     106,68 ha 
 

• Zone functionale 
 

  1.Zona locuinte si functiuni complementare ,se dezvolta de-a lungul DJ 
222C si pe directia N-S in extremitatea estica. 
  Fondul construit existent este reprezentat de locuinte parter , alcatuite din 
materiale traditionale , in stare proasta si medie. 
  Din punct de vedere al echiparii edilitare, toate locuintele sunt racordate la 
energie electrica si circa 80% la reteaua de alimentare cu apa. 
  Numar locuinte 54 
  Regim de inaltime parter 
  Materiale de constructie : chirpic, ceamur, b.c.a, invelitoare tabla, 
stuf,azbociment. 
 
 2.Zona unitati industriale si depozitare , nu are reprezentare in localitate 
  
 3.Zona unitati agrozootehnice , nu este reprezentata in localitate , fosta 
ferma zootehnica fiind dezafectata 
 
 4.Zona institutii si servicii de interes public , comert servicii 
  Zona este reprezentata de dotari aflate in centrul localitatii: 

� biserica 
� scoala nefunctionala 
� s.c.Darius s.r.l.- comert 
� s.c.Strong – comert 
� s.c.Campus Maior – turism ( in curs de realizare) 

 
 5.Zona de cai de comunicatii, rutier ,este reprezentata de: 

� drumul judetean DJ 222C , ce strabate satul de la vest la est 
� drumuri secundare, din pamant orientate pe directia nord-sud 

  Starea drumului judetean este buna, drumurile secundare fiind in stare 
proasta, dar in curs de modernizare dupa aprobarea studiilor de proiectare. 
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 6.Zona spatii verzi – este reprezentata in Planul Urbanistic Zonal “ Sat de 
vacanta “- Campus Maior, in curs de dezvoltare. 
 
 7.Constructii tehnico-edilitare , nu este reprezentata 
 
 8.Zona gospodarie comunala , este reprezentata de cimitir si un put sec , 
platforma de gunoi ( in curs de dezafectare) 
 
 9.Zona cu destinatie speciala , este reprezentata de cheul militar – de pe 
malul Bratului Sfantu Gheorghe 
 
 10.Terenuri neproductive, sunt reprezentate de zonele accidentale ale 
ravenelor 
  
              11.Zona cu restrictie arheologica 
  In cazul sitului de pe teritoriul localitatii Victoria , desi este inscris in LMI 
2004, nu poate fi delimitat deocamdata , acest lucru fiind posibil doar printr-o evaluare 
de teren programata sau determinata de proiecte investitionale.Ca atare , se recomanda 
obligativitatea lucrarilor de supraveghere , arheologica in cazul iminent de realizare a 
canalizarii localitatii , dublat, unde este cazul , de cercetare arheologica preventiva. 
 Analizand situatia existenta a zonelor functionale , se remarca: 

- o pondere mare a zonelor de locuit 53,54% 
- fondul dotarilor slab dezvoltate 3,00%( cu exceptia complexului turistic 

Campus Maior, propus in extremitatea estica a terioriului in trup T6 
- zona unitatilor industriale si agrozootehnice, inexistenta 
- densitate redusa a locuitorilor 2,2 loc/ha 
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BILANT TERITORIAL AL FOLOSINTEI 
SUPRAFETELOR DIN INTRAVILANUL EXISTENT 

SAT VICTORIA 
 

Teritoriul 
administrativ 
al unitatii de 

baza 

Agricol  Categorii de folosinta    

   Neagricol    Total 
  Paduri Ape Drumuri Curti 

Constr. 
Nepro
ductiv 

 

Intravilan 43,68 0,83 - 6,55 55,19 0,43 106,68 
% din total 40,95% 0,78% - 6,14% 51,73% 0,40% 100% 
 
 
 

BILANT TERITORIAL  
AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT 

SAT VICTORIA 
 
 

Zone functionale Situatia existenta  
 Suprafata  

- ha - 
Procent % 
 din total 
intravilan  

Locuinte si functiuni 
complementare 

57,12 53,54% 

Unitati industriale si depozite 0,00 0,00% 
Unitati agro-zootehnice 0,00 0,00% 
Institutii si servicii de interes 
public 

3,20 3,00% 

Cai de comunicatii, din care 
     - rutier 

 
6,55 

 
6,14% 

Spatii verzi sport, 
agrement,protectie, teren sport 

 
2,56 

 
2,40 

Constructii tehnico-edilitare 0,00 0,00% 
Gospodarie comunala, cimitire 0,60 0,56% 
Zona cu restrictie speciala(UM) 35,39 33,17% 
Ape si zone inundabile 0,00 0,00% 
Paduri 0,83 0,78% 
Terenuri neproductive 0,43 0,41% 
Total intravilan 106,68 100% 

 



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NUFARU, judetul  TULCEA 

 

 96

 
LOCALITATEA ILGANII DE JOS 
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 Sat ILGANII DE JOS- suprafata intravilan existent  47,31ha 
  Intravilanul existent este compus din trupuri ce reprezinta : 

- T4- Ilganii de Jos             40,49 ha 
- T9-canton silvic                                  0,42 ha  
- T12-ferma ICPDD                                0,30  ha 
- T20- s.c.Scut                3,37 ha 
- T21 Cabana (centru de observare  
- a migrarii lacustelor in Delta Dunarii)  0,07 ha 
- T38 - platforma de gunoi     0,07 ha 
- T17-amenajare agricola sc.Promex.srl          0,17ha 
- T22- amenajare agricola sc.Gita srl               0,11ha 
- T23- amenajare agricola SC.Torgai srl          0,11ha 

   -    T27-  statie epurare     0,08 ha 
   -    T28 -  statie apa    0,03 ha 
   -    T32 - statie desecare     0,09 ha 
   -    T33- s.c.Stuf Delta     2,00 ha 
                                - suprafata intravilan existent                    47,31 ha 
 
 Zone functionale 

 
 1.Zona de locuinte si functiuni complementare , este reprezentata la 
nivelul  

intregii localitati , de locuinte parter situate pe drumul adiacent malului Sfantu 
Gheorghe, pe strada Linului, Mihai Viteazu si strada Egretei. 
  Locuintele vechi au o structura traditionala realizate din materiale 
traditionale (ceamur, chirpic, stuf) in regim de inaltime parter. 
  Locuintele noi , cu regim P+1,P+M , sunt realizate din materiale rezistente 
(b.c.a., invelitoare tabla, tigla). 
  Din punct de vedere al echiparii edilitare locuintele sunt racordate la 
reteaua de energie electrica si alimentare cu apa. 
  Numar locuitori 74 
 
 2.Zona unitati industriale si depozite , este reprezentata de cele doua trupuri 
T23 – s.c. Scut sa si T37 –sc.Stuf Delta 
 3.Zona unitati agrozootehnice, nu au reprezentare in teren 
 
 4.Zona institutii si servicii de interes public, comert,servicii , turism , este 
reprezentata de: 

� scoala nefunctionala 
� pensiune Delta Sky Shiping 
� pensiune s.c. Altamira 
� pensiune Lili 
� pensiune s.c. Nelej 
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� -s.c. Schimbescki – comert 
 5.Zona cai de comunicatii este reprezentata de drumul judetean DJ 222 D – 
spre Partizani, partial asfaltat si drumuri secundare din pamant. 
 
 6.Zona spatii verzi si sport este reprezentata de plantatia adiacenta digului 
 
 7.Zona constructii tehnico- edilitara este reprezentata de statia de apa 
 
 8.Zona gospodarie comunala este reprezentata de statia de desecare si 
platforma gunoi 
 
 9.Zona cu restrictie arheologica in suprafata de 6,70 ha este reprezentata de 
situl arheologic 4° suprapus peste zona de locuinte ( nu intra in bilantul teritorial) 
 In cazul sitului din intravilanul localitatii Ilganii de Jos , sondajele facute in 
secolul trecut , ca si supravegherea si cercetarea perieghetica intreprinse in 2008 au 
permis delimitarea relativa a sitului , recomandandu-se obligativitatea cercetarii 
arheologice preventive in cazul proiectelor investitionale in zona respectiva 
 
 10.Zona terenuri neproductive – redus reprezentata 
  Analizand situatia existenta a zonelor functionale se remarca: 

� o pondere mare a zonelor de locuit 74,85% 
� zona institutii si servicii , slab reprezentata la nivelul dotarilor 

publice , dar promitatoare in sectorul turistic ( 4 pensiuni) – 
2,18% 

� zona unitatilor industriale si depozite , o pondere relativ mare 
11,84% 

� densitate redusa a locuintelor 2,4 loc/ha 
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BILANT TERITORIAL AL FOLOSINTEI 
SUPRAFETELOR DIN INTRAVILANUL EXISTENT  

SAT ILGANII DE JOS 
 

Teritoriul 
administrativ 
al unitatii de 

baza 

Agricol  Categorii de folosinta    

   Neagricol    Total 
  Paduri Ape Drumuri Curti 

Constr. 
Neproduc-

tiv 
 

Intravilan 34,28 - - 3,06 8,87 1,10 47,31 
% din total 72,46% - - 6,47% 18,75% 2,32% 100% 

 
 

BILANT TERITORIAL  
AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT 

SAT ILGANII DE JOS 
 

Zone functionale Situatia existenta  
 Suprafata  

- ha - 
Procent % 
 din total 
intravilan  

Locuinte si functiuni 
complementare 

35,41 74,85% 

Unitati industriale si depozite 5,60 11,84% 
Unitati agro-zootehnice 0,69 1,46% 
Institutii si servicii de interes 
public 

1,03 2,18% 

Cai de comunicatii, din care 
     - rutier 

 
3,06 

 
6,46% 

Spatii verzi sport, 
agrement,protectie, teren sport 

 
0,15 

 
0,32% 

Constructii tehnico-edilitare 0,11 0,24% 
Gospodarie comunala, cimitire 0,16 0,35% 
Zona cu restrictie naturala 0,00 0,00% 
Zona cu cu restrictie 
arheologica(nu intra in bilant) 

6,70 (sit arheologic 
4°) 

 

Ape zi zone inundabile 0,00 0,00% 
Paduri 0,00 0,00% 
Terenuri neproductive 1,10 2,32% 
Total intravilan 47,31 100% 
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          2.8.ZONE CU RISCURI NATURALE 
 
(1) Zonele de risc sunt delimitate pe plansa Reglementari Urbanistice, aferenta PUG, pe 
baza studiului geo, zonare seismica,studiu de aparare impotriva inundatiilor,Harti de 
risc seismic si la alunecari de teren 
 (2) Delimitarile zonelor de risc, precum si masurile care decurg din existenta acestora 
se vor preciza prin intermediul Hartilor de risc. (cf. L350/2001, art.51) elaborat 
deSearch Corporation,2011) 
 (4) Pentru reducerea riscurilor naturale, se recomanda masurile cuprinse în art. 8. 
Acestea sunt concluzii ale studiilor de fundamentare PUG. 
(5) Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor în zonele expuse la riscuri 
naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este 
interzisa. 
(6) În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se întelege: alunecari de 
teren, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, dislocari 
de stânci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare judet prin hotarâre a 
consiliului judetean, cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice. 
(7) Pentru zonele din intravilan marcate pe plansa de reglementari ca prezentând 
posibile riscuri naturale,se instituie interdictie temporara de construire pâna la 
finalizarea hartilor de risc. În functie de concluziile studiilor de specialitate, se poate 
pastra interdictia de construire, caz în care se vor autoriza exclusiv lucrari în vederea 
prevenirii producerii dezastrelor si pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate 
conform legii. 
(8)Conform zonarii seismice stabilite prin documentatia:”Harti de risc natural la seism 
si alunecari de teren,jud.Tulcea”elaborat de Search Corporation, in anul2011,localitatile 
Malcoci si Nufaru sunt partial amplasate in zona seismica de risc mediu,cuprinsa 
intre:7,0<IA-7,5 MSK.Se va consulta in ANEXE,harta cu zonarea seismic-
jud.Tulcea. 
(9)Zonele expuse la risc de alunecari sunt detaliate in documentatia:”Harti de risc 
natural la seism si alunecari de teren,jud.Tulcea”elaborat de Search Corporation, in 
anul2011.Se va consulta in ANEXE,Detaliu 3-harta de risc la alunecari. 
 

• Caracteristici geotehnice 
 

   Sunt considerate riscuri naturale, acele evenimente care schimba 
intr-un timp relativ scurt si cu un grad apreciabil de violenta , o stare de echilibru 
existenta. 
  Sunt considerate riscuri naturale ce afecteaza comuna Nufaru , 
urmatoarele: 

� eroziuni torentiale pe versantii vailor si pe terase 
� zone cu riscuri naturale prin inundare 

  Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate sau atenuate. 
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  Desi nu este posibil de prevazut exact timpul lor de producere se poate 
determina destul de precis locul unde ele se vor produce si se pot adopta masuri 
eficiente de protectie. 
  Principalele zone de risc natural , o constituie versantii cu pante accentuate 
si lunca Dunarii afectata de un exces de umiditate si de ridicarea cotei de inundabilitate. 
  La nivelul comunei , zona cu riscuri naturale prin inundare este situata pe 
malul drept al bratului Sfantu Gheorghe, intre satul Nufaru si Victoria , in prezent teren 
arabil. 
  Calculul nivelurilor caracteristice ale apelor in punctele Nufaru – amonte 
(km 97) si Baltenii de Sus (km 97) care delimiteaza digul de aparare al incintei Nufaru 
s-a executat prin interloparea lineara a cotelor nivelurilor maxime si minime ale 
posturilor hidrometice Mahmudia (km 88) si ceatal Sfantu Gheorghe (intersectie bratul 
Sulina cu brat Sfantu Gheorghe – km 110), rezultand: 
 

Postul hidrometic  Niveluri maxime   Niveluri minime   
 10% 5% 3% 1% 80% 90% 98% 99%

Mahmudia km 88 430 455 480 515 49 31 19 4 
Baltenii de Sus km 97 458 486 509 544 57 38 25 9 
Nufaru km 103 478 506 528 563 63 43 29 12 
Ceatal Sfantu Gheorghe km 110 500 530 550 585 69 48 33 15 

                     
  Cotele de la nivel sunt calculate in sistemul de referinta cm IMM Sulina 
  Nivelurile maxime nu au inclusa garda de val. 

Nivelurile apelor in Delta Dunarii 
(conform adresa IMH nr.269 / 2.04.1971) 

 
  Nivelurile au fost calculate pe baza inregistrarilor executate cu ocazia 
inundatiilor catastrofale din anul 1970. 
 

Postul hidrometic  Niveluri maxime   Niveluri minime    
 10% 5% 3% 1% 80% 90% 98% 99% 

Ceatal Ismail          Km 116 565 595 620 655 64 50 38 22 
Tulcea                    M38+1100 550 580 600 635 56 42 30 18 
Ceatal Sfantu Gheorghe                        
                              M33+1380 

500 530 550 585 69 48 33 15 

Mahmudia             Km 88 430 455 480 515 49 31 19 4 
Dunavat                 Km 54 280 290 300 320 32 18 9 -3 
Ivancea                  Km 20 135 140 145 155 12 5 1 -6 
Gorgova                M21 380 410 430 465 38 25 18 9 
Crisan                    M12+800 295 315 335 370 30 19 12 5 
Sulina Port            M0 125 130 135 145 17 11 8 4 
Bratul Chilia         Km 92(Ismail) 495 520 545 595 50 40 33 18 
Bratul Chilia         Km 45 330 355 380 410 21 18 11 4 
Bratul Chilia         Km18(Vilcov) 195 205 215 230 14 8 0 -2 
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Dranov-Sfantu Gheorghe km 42 237 246 254 271 26 14 7 -4 
Peripreva               Km 20 205 216 227 243 145 8,7 0,80 -1,60 

  
In legatura cu nivelurile maxime (expirmate cm; MN Sulina), metionam ca 

acestea au fost determinate fara a se lua in considerare influenta vanturile si in ipoteza 
Luncii si Delta Dunarii indiguite maximal, cu coridore de evacuare a apei in Delta 
Dunarii de 1500 mc/s 
  Sat NUFARU - Zonele cu riscuri naturale de la nivelul localitatii Nufaru 
,reprezinta in special suprafete supuse periodic inundarii datorita torentilor ce coboara 
din partea de sud spre capatul nordic. 
  Acesti torenti au creat prin eroziune, ravene ce acumuleaza si dirijeaza 
arbitrar apele spre curtile locuitorilor. 
  Exista 2(doua) zone importante afectate de torenti: 

• zona sudica spre cimitir 
• zona centrala cu o ravena ce dirijeaza apele spre DJ vis- a vis de 

releul TV, cu o latime de 20,0 m si inaltime de 15-20,0 m. 
  Prezinta riscul inundarii si latura nordica a  intravilanului, in perioadele 
ploioase si datorita digului de la malul Dunarii. 
 
  Sat MALCOCI - Satul Malcoci se afla la confluenta a doua vai , din care 
una are cel mai important debit. 
  Inundatiile periodice ale gospodariilor , au determinat elaborarea unor 
documentatii (s.c.IPTANA s.a.Bucuresti) si realizarea lucrarii “Aparare impotriva 
inundatiilor provenite din viituri”. 
  Lucrarea a constat in realizarea unei albii regularizate pe firul vaii, 
capabila sa transporte debitele de viitura din regimul hidrologic natural.. 
  O alta zona afectata de viituri este reprezentata de valea creata in partea de 
S-V, ce a presupus realizarea unui canal colector spre directia de nord a canalului 
regularizat. 
  Pericolul inundarii la precipitatii, prezinta si zona de la limita de nord a 
intravilanului. 
  Sat VICTORIA - Localitatea asezata pe un relief foarte framantat, se afla 
in aceiasi situatie de inundare la torenti, dar locuintele s-au stramutat in zonele inalte. 
  Nu s-au inventariat zone cu riscuri naturale. 
 
  Sat ILGANII DE JOS - Localitatea , amplasata intr-o zona a joasa a 
luncii Dunarii, prezinta un teren umed si inundabil, caracteristic zonei. 

• Conditii de fundare 
 Fata de cele expuse mai sus , se incearca a se schita o raionare  

geotehnica a celor 4(patru) localitati. 
 Legenda acestei raionari va fi aceiasi pentru toate localitatile si in  

functie de aceste raionari se incearca a se face recomandarile conditiilor de fundare. 
 In zona nr.1,in cadrul raionarii , figureaza cursul de apa al bratului  

Sfantu Gheorghe. 
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 In zona nr.2 se incearca a se delimita aparitia la zi sau la mai putin de  
2,00 m de la nivelul terenului a stratului de stanca. 

 Aceste petece de stanca la zi sau foarte aproape de nivelul terenului apar  
in doua promontorii in localitatea Nufaru si un promontoriu in localitatea Victoria, 
promontorii care se contureaza foarte bine si pe planurile 1:5000. 

 Deasupra stratului de stanca , uneori se intalneste un strat de pamant  
vegetal in suprafata si apoi un strat de prafuri galbene loessoide.In aceasta situatie se 
recomanda fundarea in urmatoarele condirii: 

� daca obiectivul nu are importanta majora si are un regim de inaltime 
“parter” , fundarea se poate face direct pe straturile de prafuri 
loessoide, dar dupa indepartarea stratului de pamant vegetal si nu la 
mai putin de 0,90 m de la nivelul cel mai scazut din jurul 
constructiei.In aceasta situatie presiunea admisibila sub talpa 
fundatiei se va considera Pa = 1,5 daN/cm2 pentru sarcini 
fundamentale. 

� pentru obiectivele mai importante si cu regimul de inaltime P+2 sau 
mai multe , se propune ca fundatiile sa se sprijine pe stratul de 
stanca.Presiunea admisibila pe stratul de stanca se va considera Pa= 
3,5 daN/cm2 pentru sarcini fundamentale 

Zona nr.3 delimiteaza zona joasa – lunca Dunarii , teren inundabil la 
viituri  

Gheorghe. 
  Aceste terenuri sunt cele mai joase si pentru ca sunt inundabile sunt foarte 
umede , uneori mlastinoase , deci foarte slabe; nu sunt ocupate nici in prezent de 
constructii , si care nu sunt indicate a fi folosite pentru amplasarea unor lucrari 
ingineresti 
  In zona nr.4 , de raionare se pun in evidenta terenuri loessoide de pe 
versantii colinelor Mahmudiei , care de fapt sunt formatiuni de loess remaniat din zona 
inalta a colinelor. 
  Granulometric sunt prafuri nisipoase sau argiloase , de culoare galbena sau 
cafenie , uscate sau ptin umede , plastic consistente la plastic vartoase, putin sensibile 
la umezire , de compresibilitate mare medie. 
  In aceasta zona se pot funda constructii parter si de mica importanta 
economica in conditiile de fundare directa cu Pa = 1,2 daN/cm2 pentru sarcini 
fundamentale.Adancimea minima de fundare trebuie sa asigure indepartarea stratului 
de pamant vegetal sau umplutura si la nu mai putin de 0,90 m. 
  In cazul constructiilor cu regim de inaltime P+1 sau mare , fundarea se va 
face cu asigurarea incastrarii in teren de 1/10 din inaltimea acesteia. 
  Terenul de fundare fiind cu porozitatea si compresibilitatea mare, se 
recomanda ca fundarea sa se faca indirect , prin intermediul unei perne generale de 
loess cu o grosime minima de 1,00 m si cu o evazare de 1,00 m fata de conturul 
exterior al fundatiilor. 
  In aceasta situatie Pa = 1,5 daN/cm2 pentru sarcini fundamentale. 
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  Intrucat terenul are porozitate si compresibilitate mare , uneori cu 
sensibilitate la umezire se recomanda a se lua masuri de protejare a instalatiilor 
purtatoare de apa cu respectarea prescriptiilor normativelor P7- 92 si C29 – 85. 
  Zona nr.5 , reprezinta terenurile care se gasesc la cotele cele mai ridicate 
din cele 3(trei) localitati de pe continent (Nufaru, Malcoci si Victoria). 
  Acestea sunt reprezentate prin loess galben , macroporic , uscat, tare cu 
porozitate foarte mare , compresibilitate foarte mare si sensibil la umezire. 
  In aceasta zona, constructiile cu regim de inaltime “parter” se pot funda 
direct , bine inteles dupa indepartarea startului de pamant vegetal sau umplutura, la o 
adancime  
minima de 0,90 m de la nivelul cel mai scazut al terenului de langa constructie.In 
aceasta situatie se va considera Pa= 1,1 daN/cm2 pentru sarcini fundamentale. 
  Terenul de fundare fiind sensibil la umezire , se vor lua masuri de a se 
dirija astel apele din precipitatii ca acestea sa nu ajunga la fundatii. 
  Constructiile de importanta (camine cultrurale , scoli, magazine) sau cu 
P+1 sau mai multe nivele se vor funda numai prin intermediul unei perne de loess , a 
caror grosime va fi in functie de improtanta obiectivului.Perna de loess va fi generala si 
cu o evazare fata de conturul fundatiilor egala cu grosimea acesteia. 
  Presiunea admisibila pe terenul consolidat (perna de loess) se va considera 
Pa= 1,5 ÷1,8 daN/cm2 pentru sarcini fundamentale.Se vor lua masuri de indepartarea 
apelor din precipitatii sa nu ajunga la fundatii , precum si masuri de protectia 
instalatiilor purtatoare de apa , cu respectarea prescriptiilor normativelor P7-92 si C29-
85. 
  Pentru preluarea unor tasari inegale ale terenului de sub fundatii 
recomandam a se prevedea centrui din beton armat , la partea inferioara si superioara a 
sectiunilor. 
  Zona nr.6 din raionare evidentiaza suprafetele de teren afectate de vaile 
torentiale.Aceste suprafete sun incompatibile pentru amplasarea de lucrari ingneresti. 
  Zona nr.7 reprezinta suprafata ocupata de localitatea Ilganii de Jos , 
amplasata in Delta Dunarii. 
  In aceasta zona terenul de fundare face parte din categoria “terenurilor 
slabe” de tip deltaice , pentru fundarea constructiilor se vor respecta prescriptiile 
normativului C29-85 cu privire la consolidarea terenului de fundare. 
  Astfel fundarea s-ar putea face dupa o compactare a fundului sapaturii cu 
maiuri grele si executarea apoi a unei perne generale de nisip grosier de cel putin 1,00 
m grosime si cu o evazare de cel putin 1,00 m a conturului exterior al fundatiilor. 
  Presiunea conventionala de calcul pe terenul astfel consolidat nu va putea 
depasi Pa = 1,2 daN/cm2. 
  Tinand seama de faptul ca obiectele a caror greutate specifica depaseste 
amestecul de apa+nisip se scufunda in masa acestuia sub actiunea vibratiolor , 
constructiile se vor dimensiona ca atare .Intrucat terenul prezinta o compresibilitate 
foarte 
 mare , constructiile se vor rigidiza corespunzator.Deasemenea racordurile 
constructiilor se vor de tip “flexibil”. 
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  In cazul obiectivelor cu regim de inaltime “parter” , de mica importanta 
fundarea se poate face si direct , presiunea admisibila sub talpa fundatiei poate fi 
considerata Pa = 0,7 daN/cm2. 
  Adancimea minima de fundare se va considera 0,90 m de la cota cea mai 
joasa a terenului amenajat in jurul obiectivului proiectat asigurandu-se astfel adancimea 
de inghet. 
  Se recomanda ca in Planul Urbanistic General sa se prevada a se lua 
masuri de prevenirea inundatiilor a localitatii , prin ridicarea platformelor de 
amplasarea constructiilor sau ridicarea digurilor de aparare contra inundatiilor. 
  Recomadarile de fundare expuse mai sus au fost facute cu respectarea si a 
normativelor P10 -80 si C162 – 88. 
  Conform normativului P100 – 92 , zona studiata , care este ocupata de 
localitatile ce formeaza comuna Nufarul , se incadreaza in gradul 8 de seismicitate , in 
zona D seismica si corespunde unui coeficient Ks = 0,16 si unei perioade de colt Tc= 
0,7 sec.  
  Se va evita amplasarea constructiilor pe lucrari de drenare sau 
consolidare , in cazul acestora, in zonele inundabile sau sub influenta viiturilor. 
  Se recomanda ca zonele afectate de alunecari , erodari , sa fie 
amenajate prin terasari, plantari cu arbusti, inierbari sau unde se impune , prin 
lucrari speciale de consolidare si drenare, lucrari ce se vor realiza in urma unor 
studii si proiecte de specialitate. 
  In zonele inundabile , propuse a fi construibile, se vor impune masuri 
de ridicare a cotei, dincolo de cota de inundabilitate , prin platforme de piatra, 
asigurandu-se continuitatea. 
  Apele pluviale sau din panza freatica , vor fi preluate si dirijate catre 
emisar , prin canale de drenaj. 
  La proiectarea fiecarui obiect din zonele studiate, se va intocmi  studiu 
geotehnic la obiect , conform STAS 1242 -89 , la faza definitiva, implicit studii de 
stabilitate sau hidrogeologice, dupa caz. 
  La nivelul primariei sau inventariat  principalele zone si obiective din 
zona inundabila, dupa  cum urmeaza: 
 

Cursul de apa Denumirea obiectelor Cauzele inundarii 
Dunarea – Bratul Sfantu 
Gheorghe  - km 102-104 , 
satul Ilganii de Jos  

� Gospodarii 59 
� Cai de comunicatii 

2,4 km 
� Terenuri agricole 469 

ha 
� Paduri 158 ha 
� Retea energie 

electrica  1,65 Km 
� Constructii – sc 

STUF Rusu 
Production srl 

� Eroziuni  
� Depasiri ale nivelului 

apei  
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Dunarea – Dig Nufaru  
km 100-103 

� Gospodarii 8 
� Terenuri agricole 4,80 

ha 
� Statie radio DRTV 

Bucuresti 

� Eroziuni  
� Depasiri ale nivelului 

apei 

Dunarea – Dig Nufaru – 
Victoria   km 100- 97 

� Terenuri agricole 480 
ha 

 

� Eroziuni  
� Depasiri ale nivelului 

apei 
Canal de preluarea apelor 
din viituri Malcoci 

� Gospodarii 69 
� Cai de comunicatii 

3,0 km 
� Retea apa 3 km 
� Retea energie 

electrica 3 km  
 

� Acumulari de debite 
necontrolate  

 

Ravena Nufaru 1  � Gospodarii 20 
� Cai de comunicatii 

1,2 km 
� Pensiune Steaua 

Apelor 
� Centru Profamilia 

Sfantu Laurentius  
 

� Acumulari de debite 
necontrolate  

 

Ravena Nufaru 2 � Gospodarii 24 
� Cai de comunicatii 

0,70 km 
� Pensiune Nechita 
� Retea apa 170 ml 
� Retea energie 

electrica 170 ml 
 

� Acumulari de debite 
necontrolate  

 
 

 
2.9.ECHIPARE EDILITARA 
 

• 2.9.1.Gospodarirea apelor 
 

  Lucrari hidrotehnice  (lacuri de acumulare , indiguiri ) 
   Tot teritoriul comunei Nufaru , la limita nordica ,spre bratul Sfantu 
Gheorghe si pe partea stanga a bratului, de-a lungul localitatii Ilganii de Jos , este 
protejat fata de inundatiile provocate de Dunare , prin indiguiri . 
  La nivelul teritoriului exista o retea de canale de desecare si statii de 
pompare pentru eliminarea surplusului de apa provenit din precipitatii si ridicarea 
apelor cotei apelor freatice. 
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  Digul existent, in lungime de 5,48 km , a fost calculat sa se asigure o cota 
maxima de inundabilitate de 3,25 m in dreptul km 97 si 3,80 m la km 91 (anul 1967). 
  In prezent cota de inundabilitate este de 4,20 , situatie ce a determinat 
masuri privind refacerea si consolidarea digului existent. 
 
  Surse de apa 
   Sursele de apa necesare alimentarii cu apa a localitatilor comunei , 
sunt surse de tip subteran (puturi forate) de adancimi variabile. 
 
  Calitatea apei  
   Panza freatica care asigura alimentarea cu apa a comunei are un 
debit de 60 mc/h, fiind localizata la o adancime de 110 m.Captarea se realizeaza in 
conditii optima care impiedica contaminarea pe cale aerogena. 
  In plus, potabilitatea apei este asigurata la nivelul captarii de statia de 
clorinare ce realizeaza sterilizarea si eliminarea riscului potential al unor 
infectii.Contaminarea cu germenii patogeni sau conditionat patogeni se poate produce , 
toturi , inainte de intrarea apei in reteaua de distributie catre populatie prin infiltratii 
accidentale ale freaticului cu ape reziduale provenite de la fabrica de prelucrare a carnii 
(Carniprod SA) (NTG = 900.00/ml, streptococi fecali = 1220/100 ml, coliformi totali 
peste 100.000/100 ml).In acest sens , este necesara schimbul de informatii so 
cooperarea cu Carnirpod SA in vederea realizarii de lucrari care sa impiedice scurgerile 
de ape reziduale specifice. 
  Din punct de vedere chimic , apa distribuita catre populatie respecta 
cerintele pentru apa potabila. 
 Tabel 1. Caracteristicile fizico – chimice ale apei potabile ce intra in reteaua 
de distributie a comunei 

Parametru Valori determinate in proba 
Amoniu mg/l 0 
Nitriti mg/l 0,01 
Nitrati mg/ml 43 
Cloruri mg/l 205 
Oxidabilitate mg O2/l 1,2 
Duritate totala (gr.Germane) 8 
pH 7,2 
Turbiditate 0 

 
  Dunarea se incadreaza in categoria I de ape din punct de vedere al 
valorilor CCOMn si CB05.In ultimii ani au semnalate cresteri ale continutului in 
metale grele ale apelor Dunarii (Hg,Cd,Pb), fiind generata de poluarea globalizata , 
transfrontaliera.In acest sens, se impun precautii si determinari riguroase pentru a se 
stabili riscul de biocumulare a metalelor grele a culturilor irigate cu apa din 
Dunare.Determinarile (NTG = 15.000/ml, streptococi fecali = 202/100 ml, coliformi 
totali= 3.700/100 ml) , au aratat ca apele Dunarii pot vehicula germeni potential 
patogeni cu originea in deversarile de ape uzate din industria de prelucrare a carnii. 
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   In prezent sursa de apa o constituie un foraj existent in intravilanul 
satului Malcoci si un rezervor de inmagazinare situat intre Malcoci si Nufaru , de 300 
mc. 
  Alimentare cu apa a localitatilor Nufaru si Victoria se face printr-o 
conducta de aductiune iar satul Ilganii de Jos ,este alimentarea printr-o aductiune 
subterana ce traverseaza bratul Sfantu Gheorghe. 
 
  Lucrari hidroameliorative 
 
   Pe teritoriul comunei s-a realizat un sistem de desecare ce consta in 
canale si statie de pompare , cu rolul de ameliorare a terenurilor agricole, ce prezinta 
pericol de inundare. 
  Disfunctionalitati 
 
   Necesitatea majorarii capacitatii de inmagazinare a apei, pentru 
asigurarea unui debit normal , la nivelul celor patru localitati. 
  S-a realizat in faza de proiect  “modernizare extindere si rezervor de apa – 
comuna Nufaru”- ce prevede si dublarea rezervorului cu 200 mc. 
 

•  2.9.2.Alimentarea cu apa 
   In prezent toate localitatile comunei, beneficiaza de sistem 
centralizat de alimentare cu apa. 
 
  2.9.2.1.Descrierea sistemului de alimentare cu apa  
 
   Sistemul de alimentare cu apa a comunei Nufaru, (comun celor doua 
localitati Nufaru si Malcoci) este compus in prezent de: 

� captare prin put forat H=110 m , amplasat in vecinatatea localitatii 
Malcoci T15 

� aductiune din azbociment Ø125 mm intre foraj si rezervorul de 
inmagazinare 

� rezervor de inmagazinare din beton cu capacitate de 300 mc 
� retea de distributie a apei , in lungime de 11.400 m suplimentata cu 500 

m in localitatea Malcoci din conducta <pehd ,cu diametru de 140, 110,75 
si 63 m (119 ml) 

� foraj nr.2 ,Nufaru,T27, prin realizarea  racodului electric , a lucrarilor de 
constructii necesare, imprejmuire de protectie, echipata cu pompe 
performante  

� sistemul de alimentare cu apa a celor doua localitati a suportat in 
decursul anilor, lucrari de modernizare , reabilitare si extindere , care au 
asigurat posibilitatea racordarii majoritatii gospodariilor la reteaua de apa 
si debitele adecvate. 

� distributia apei potabile in cele doua localitati se face gravitational  prin 
intermediul rezervorului de 300 mc , ce se afla amplasat la cota +28 , in 
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vecinatatea satului Malcoci , la o distanta de 3,5 km fata de satul Nufaru 
.Spre satul Nufaru , din rezervorul de 300 mc, pleaca o conducta de 
aductiune cu diametrul de 125 mm , ce strabate localitatea de la vest la 
est , prin partea de sud a acestuia si merge pana la fostul sector zootehnic 
CAP 

� alimentarea cu apa a localitatii Victoria se realizeaza printr-o conducta 
de aductiune din polietilena de inalta densitate PEHD 100SDR21, cu 
diametrul de 110 mm si presiune de 8 bari, care se racordeaza printr-un 
camin de vane la conducta de azbo cu diamterul de 125 mm 

� conducta de aductiune spre Victoria , are o lungime de 4.600 m 
100SDR26, cu diametrul de 63 mm, in lungime de 3.000 m 

�    alimentarea cu apa a localitatii Ilganii de Jos s-a realizat        printr-un 
sistem ce consta in : 

     subtraversarea ,prin foraj orizontal a braului Sfantu Gheorghe , L= 300 
m, Dn 90 mm ,PN 16 

retea de distributie in localitatea Ilganii de Jos , format din conducte de 
polietilena de inalta densitate cu Dn 63 mm si Dn 90 mm , L= 3.944 m 

�    racordarea la sistemul de alimentare cu apa a localitatii Nufaru, prin 
inlocuirea conductei de pe strada Bisericii , avand Dn 75 mm , cu o 
conducta din PEHD cu Dn 90 mm , si lungime de 266,0 m 

 
2.9.2.2.Debitul si calitatea surselor de apa 
Stabilirea necesarului de apa s-a facut conform reglementarilor  

din P66/2001. 
  Calculele s-au facut , corespunzator numarului de locuitori la data 
intocmirii documentatiei de modernizare si extindere a sistemului public de alimentare 
cu apa 2005. 
 Debite necesare 
  Stabilirea necesarului de apa s-a facut conform reglementarilor din P66- 
2001.In calcul s-a luat in calcul cosumatorii comunicati de beneficiar. 
  Calculele s-au facut pentru etapa actuala , corespunzator numarului de 
locuitor existenti in prezent. 

Qzimed 
m3/zi 

Qzimax 
m3/zi 

Q0max 
m3/zi 

243.80 302.60 36.60 
l/s l/s l/s 

2.82 3.50 10.16 
 
 2.Calculul debitelor de dimensionare si verificare 
  Dimensionarea captarii, conductei de aductiune si a rezervorului se 
calculeaza cu formula: 
  Ql = Qs zi max = ks x kp x Q zi max = 1.07 x 1.03 x 302.60 = 333.50 m3/zi    
  Ks= coefficient pentru acoperirea necesarului de apa pentru nevoile proprii 
ale sistemului ; Ks= 1.03 
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  Kp= coefficient pentru acoperirea pierderilor ethnic admisibile din 
sistemul de alimentare cu apa ;Kp= 1,07 
  Debitul de dimensionare al retelei de distributie si al statiei de pompare se 
calculeaza cu formula : 
  Qll = kp x Ks x Qor max = 1.07 x 1.03 x 36.60 = 46.63 m3/h ( 13.76 l/s) 
 
  Verificarea retelei la QIIV  se face astfel incat in situatia functionarii 
hidrantilor exteriori, sa se asigure presiunea specificata de STAS 4165 pentru retele de 
joasa presiune, respective 0.3 bar la cismele si minim 0.7 bar la hidrantii de incendiu. 
     Dimensionarea sursei de apa 
  Debitul necesar a fi captat este de Ql = 3,86 l/s 
 

•  2.9.2.3.Conducta de aductiune 
  A fost dimensionata la debitul Ol = 3,86 l/s avand viteza de curgere de 
0,68 m/s si o panta hidraulica de 1m/km 
 

• 2.9.2.4.Statii de tratare 
 

  Pentru dezinfectarea apei se injecteaza o solutie de hipoclorit de sodium 
 , cu rol de dezinfectant, asigurandu-se un timp de contact cu clorul sufficient unei bune 
dezinfectii.Aceasta operatie se realizeaza cu ajutorul unei instalatii de masurare si 
reglare a concentratiei de clor in apa. 
  O instalatie de masurare si reglare a concentratiei de clor in apa se 
compune din: 

� pompa dozatoare 
� recipient pentru stocarea hipocloritului de sodium 
� sensor de determinare a clorului residual 
� regulator de process 
� debitmetru cu impulsuri 

  Instalatia are arolul de a injecta o cantitate precisa de hipoclorit de sodium 
in apa, astfel incat concentratia de clor in apa sa se mentina in limitele prestabilite. 
  Senzorul de clor masoara concentratia de clor in apa, iar semnalul transmis 
de catre acesta este monitorizat continuu de catre regulator.Pe baza semnalului primit 
de la sensor precum sip e baza semnalului de corectie primit de la debitmetru, 
regulatorul de process comanda pompa dozatoare , astfel incat concentratia de clor sa 
se mentina in limitele prestabilite. 

In cabina putului s-a prevazut un ventilator axial orizontal cu urmatoarele  
caracteristici: 

� putere P=0,25 kW 
� debit Q=110 m3/h 

Pentru perioadele cu temperatura foarte scazuta s-a prevazut in cabina 
putului  

un radiator electric avand puterea de 2kw si functionand cu 2 trepte de incalzire. 
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• 2.9.2.5.Inmagazinarea apei de consum si compensare 
 

  Rezervorul existent are o capacitate de 300 m3 si este de forma cilindrica , 
din beton armat. 
  Rezervorul este fundat pe un teren stabilit si nu prezinta posibilitatea din 
punct de vedere al etanseitatii. 
  Rezervorul a suferit lucrari de reabilitare si modernizare , izolatii zidarie si 
la acoperis, imprejmuire, etc. 
 

• 2.9.2.6.Reteaua de distributie  
 

  La executia retelei de distributie se vor utiliza numai materiale 
agrementate conform reglementarilor nationale in vigoare, precum prevederilor 
caietului de sarcini. 
  Reteaua de distributie proiectata este o retea spatiala , unica , de joasa 
presiune , alimentata gravitational. 
  Reteaua de distributie a fost dimensionata tinand seama de: 

� configuratia tramei stradale din intravilan 
� distributia populatiei pe strazi 
� pozitionarea in retea a incendiului de 5l/s , pentru verificarea 

presiunilor disponibile in ipoteza de calcul pentru caz de incendiu 
Pentru materialul tubular al retelei s-au avut in vedere tuburile de 
polietilena  

de inalta densitate (PEID) Pn 6 bar , imbinate prin electrofuziune. 
  Amplasarea retelelor de distributie se va face de regula sub carosabil , in 
spatii verzi , sub trotuare, etc si va fi detaliata in proiectele tehnice si in detaliile de 
executie.Adancimea minima de ingropare a retelei va fi de 0,90 m (STAS 6054-77). 
  Configuratia adoptata este de tip ramnificat iar traseul sau parcurge toate 
strazile din localitate care cuprind consumatori casnici , unitati publice , sau 
comerciale. 
  Presiunile minime de dimensionare sunt de 1.2 bari la cismele , iar cele 
maxime nu trebuie sa depaseasca 6 bari. 
  Debitul de calcul al retelei este de 13,76 l/s 
  Dimensionarea retelei de distributie s-a facut pe criteriul alegerii unor 
diameter economice corespunzand la: 

� debitul tranzitat pe tronsonul respective 
� variatia constului conductelor in functie de diametru 
� costul eneriei de pompare 

precum  si la limitarea presiunii maxime in retea la 6 bar si reducerea numarului de 
pompari. 
  Traseul retelei de distributie incepe de la limita gospodariilor de apa si 
prezinta ramnificatii pe strazile laterale astfel incat sa acopere toti consumatorii. 
  Unitatile social – culturale si societatile comerciale au fost considerate cu 
debitele proprii drept consumuri concentrate in amplasamentele acestora . 
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  Conductele componente sunt prevazute din polietilena de inalta densitate 
(PEID) Pn 6 bari.Lungimea totala a retelei de distributie noi pentru sistemul de 
alimentare cu apa a comunei Nufaru este de 11.900 m, cu urmatoarea impartire pe 
diameter: 
 

De (mm) Lungime (ml) 
140 x 8.0 2700 
110 x 6.3 980 
90 x 5.1. 1680 
75 x 4.3 3540 
63 x 3.6 3000 
Total 11.900 

 
  Debitele necesare stabilite in SF sunt: 

� Q max zi ~ 3,50 l/s 
� Q max orar ~ 10,16 l/s 

Debitul de dimensionare a retelei: 
� QR = 13,76 l/s 
 

Dimensionarile pentru sursa de apa , retelele de distributie si rezervoare 
sunt  

cele stabilite in SF. 
Pentru deservirea consumatorilor , pe traseu au fost prevazute un 

numar de 40 cismele stradale. 
  Cismelele stradale sunt de tip automat cu dispozitiv de golire a coloanei de 
apa dupa oprirea acesteia. 
  Cismelele stradale sunt amplasate astfel incat sa acopere si varfurile inalte 
din retea pentru a ajuta la eliminarea pernelor de aer. 
  Cismelele au fost amplasate lateral fata de conducta , intre acestea si limita 
proprietatilor.Conectarea cismelelor la conductele retelei se realizeaza cu racorduri de 
bransamnet prin cepuire , montate prin electrofuziune, avand De= 32 mm   
  In conformitate cu prevederile P66/2000 s-au prevazut 4 hidranti exteriori 
de incendiu cu debitul de 5 l/s amplasati pe portiuni de retea avand diameter de minim 
100 
 mm ; hidrantii au fost amplasati in dreptul obiectivelor social – culturale mai 
importante . 
 
 2.9.2.7.Disfunctionalitati  
 
  Se apreciaza ca populatia alimentata din sistemul centralizat  este de circa 
95% , situatie satisfacatoare . 
  Lungimea retelelor de distributie este suficienta. 
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  Singura disfunctionalitate o constituie capacitatea redusa a rezervorului de 
inmagazinare 300 mc, care trebuie suplimentata prin realizarea unui rezervor de circa 
200 mc si suplimentarea surselor de apa cu un foraj nou. 
 
 2.9.3.Canalizarea 
 
  In prezent , in comuna Nufaru , nu exista un sistem de canalizare a apelor 
uzate menajere , ceea ce contravine legislatiei actuale in domeniul protectiei mediului 
si calitatii apelor. 
  Pentru localitatile Nufaru si Malcoci s-au elaborate documentatii privind 
“Sistem de canalizare si statie de epurare a localitatilor Nufaru si Malcoci”, aprobate si 
urmeaza executia lucrarilor. 
 
  2.9.3.1.Retea de canalizare 
 
   Pentru sistemul de canalizare si statie epurare in localitatea Nufaru, 
urmeaza a se executa urmatoarele lucrari principale: 

� retea canalizare menajera in localitatea Nufaru , realizata din 
conducte PVC , L= 12.338 ml 

� statie pompare – 8 bucati 
� statie epurare Qzi maxim = 120 mc 

Pentru localitatea Malcoci , s-a prevazut: 
� retea canalizare , cu circulatie gravitationala , din conducte PVC , 

cu o lungime de 9384 ml , cu diametrul 250 si 315 mm 
� statie de pompare 5 bucati 
� statie epurare containerizata 

La retea de canalizare presupune realizarea unui colector principal pana la  
statia de pompare si realizarea de camine carosabile din beton , la distanta de 35-50 ml 
pe colecorul principal. 
  Statiile de pompare vor evacua apa uzata menajera prin intermediul unei 
electropompe. 
 
  2.9.3.2. Statia de epurare a localitatilor 
 

In prezent nu exista retea de canalizare menajera si nici statii de epurare a  
apelor  menajere. 
   S-a prevazut o statie de epurare monobloc, cu Qu zi/max = 120 mc , 
ce va fi amplasata in aval de  localitatea Nufaru , pe malul bratului Sfantu Gheorghe. 
  In localitatea Malcoci se prevede o statie compacta tip containerizata . 
  
  2.9.3.3. Probleme conflictuale si disfunctionalitati constate 
 
   Lipsa  sistemului de canalizare a apelor menajere are efecte negative 
dintre care cele mai importante sunt: 
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� evacuarea apelor uzate in fose sau direct in rigolele de la 
marginea strazilor, constituind focare de infectie 

� infectarea panzei freatice si implicit a fantanilor si puturilor care 
mai sunt utilizate , in special pentru irigarea culturilor de gradina 
si  

 
adaparea animalelor, constituind indirect sursa de poluare pentru 
locuitori. 

La acestea contribuie si faptul ca localitatile sunt dotate cu retele de apa ,  
telefonie si drumuri. 
 
  2.9.3.4.Alimentarea cu energie electrica 
 
  Alimentarea cu energie electrica a comunei Nufaru este asigurata din 
reteaua  de medie tensiune de 20 Kv , ce urmareste traseul drumului judetean DJ 222C, 
la sud. 
 
  Teritoriile localitatilor comunei sunt transversate de linia aeriana de 20 kv. 
  Posturile de transformare sunt de tip aerian si se  alimenteaza din reteaua 
de medie tensiune. 
  Reteaua de medie tensiune  de 20 Kv este pozata pe stalpi de beton tip 
Renel. 
 
   Sat NUFARU – Posturile de transformare sunt montate aerian si au 
urmatoarele capacitate: 

� 2 PT – 100 KvA 
� 1 PT pe DJ 222C de 25 KvA 
� 1 PT in zona agroindustriala de 250 KvA 
� PT pe dig de 160 KvA 

Posturile de transformare sunt interconectate intre ele prin reteaua electrica  
aeriana de medie tensiune de 20 Kv. 
  Consumatorii sunt alimentati prin linii de joasa tensiune aeriene. 
  La nivelul DJ 222C , din postul de transformare de 250 KvA, pana la statia 
de Radiotelecomunicatii , exista un traseu electric in canalizatie. 
  Sistemul de alimentare cu energie electrica in localitatea Nufaru a fost 
modernizat , in sensul: 

� inlocuirii conductorilor existenti 
� inlocuiri partiale ale stalpilor existenti din lemn cu stalpi din 

beton 
� modernizare bransamente 

 
sat MALCOCI  – localitatea este racordata la reteaua de medie tensiune de  

20 Kv ce traverseaza satul. 
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  Posturilor de transformare sunt montate aerian si au urmatoarele 
capacitate: 

� 2 PT de 250 KvA. Acestea sunt interconectate intre ele prin reteaua 
electrica aeriana de 20 Kv. 

Consumatorii sunt alimentati prin linii de joasa tensiune aeriene.Sistemul 
de  

alimentare cu energie electrica a fost modernizat de curand , lucrarile constand in: 
� inlocuirea conductorilor existent care nu corespunde din punct de 

vedere mecanic si electric, cu conductor cu sectiuni corespunzatoare 
pe o lungime de 10,40 km , pe stalpii existenti. 

� construirea unui nou post de transformare, care va prelua o parte din 
consumatorii alimentati de posturile existente , pentru diminuarea 
codurilor de tensiune la capetele de retea  

� noul post de transformare P29 , cu o capacitate de 160 KvA 
� preluarea consumatorilor din noul post de tranformare se va realiza 

printr-un record de joasa tensiune, prin plantarea a 2 stalpi de beton. 
� datorita cresterii alarmante a consumului propriu tehnologic, datorat 

in mare parte sustragerilor de energie electrica., se propune 
realizarea bransamentelor in solutie antifurt 

 
Sat VICTORIA  – Localitatea este racordata la reteaua de medie tensiune 
de  

20 Kv. 
Consumatorii din localitatea Victoria erau alimentati cu energie electrica 
din  

postul de transformare PTA 37 , preluat pe partea de medie tensiune din LEA 20 Kv 
nr.9220- statia de transformare Tulcea Est. 
  Datorita caderilor mari de tensiune la capetele de retea si a sesizarilor 
consumatorilor pentru tensiunile slabe la capete de retea , s-a propus “Modernizarea 
LEA si bransamente in localitatea Victoria”, lucrare realizata partial.  
  Lucrarile au constat in: 

� preluarea consumatorilor din PTA 37 , 20 / 0,4 Kv – 160 KvA 
existent , modernizat , preluat din LEA 20 Kv 9220- statia Tulcea 
Est. 

� un nou circuit care sa preia o parte din consumatori, imbunatatindu-
se caderile de tensiune la capetele de retea . 

� inlocuirea stalpilor de beton rupti sau fisurati 
� inlocuirea stalpilor din lemn 
� inlocuirea conductorului clasic cu conductor izolat de tip torsadat 
� bransamente – 125 bucati , se vor realiza in solutie antifurt – 

conductor izolat +bloc de masura si protectie antifurt 
 

Sat ILGANII DE JOS  – Localitatea este racordata la reteaua medie 
tensiune  
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20 Kv ce traverseaza subacvatic bratul Sfantu Gheorghe , de la Nufaru la Ilganii de Jos. 
  Exista un post aerian de 100 KvA si un post la sol de 400 KvA in 
extravilan 
  Reteaua se prelungeste spre nord , catre statia de pompare , desecare , de la 
limita teritoriului administrativ.Consumatorii sunt racordati prin linii de joasa tensiune , 
aeriene. 
 
 Disfunctionalitati  
  Retelele electrice sunt pozate aerian,ceea ce induce disfunctionalitati in 
ceea ce priveste lucrarile de interventie,cat si prezenta vizuala. 
 2.9.5. Reteaua de telecomunicatii;activitatea de posta 
  
  Comuna este deservita de Compania Nationala Posta Romana s.a. , prin 2 
oficii postale , ce apartin de Directia Generala de Posta Tulcea , companie care 
furnizeaza prin agentii sai , servicii postale traditionale. 
  Serviciile de telecomunicatii sunt asigurate de Societatea Nationala de 
Telecomunicatii Romtelecom, Directia de Telecomunicatii Tulcea . 
  Numarul abonatilor telefonici este de 95. 
  La nivelul comunei exista retele de telefonie mobila , care satisfac cererea 
locuitorilor din localitatiile Ilganii de Jos ,Victoria , Nufaru si Malcoci. 
  Reteaua telefonica este constituita din circuit fizic (fire pe stalpii de beton 
tip Renel), pana la intrarea in localitati si cablu telefonic urban aerian de-a lungul DJ 
222C. 
  In Nufaru exista doua segmente de canalizatie telefonica , fibra optica , pe 
strada Domnita Maria , intre strada Bisericii si sediul Radiotelecomunicatii si pe  strada 
Bisericii , din dreptul strazii Trandafirilor pana in dreptul bisericii. 
  Locuitorii beneficiaza de servicii radio-tv si televiziune prin cablu , 
numarul de abonati radio (date in anul 2005) este de 676 , iar al abonatilor de 
televiziune este de 667 ( date in anul 2005). 
  Localitatea Ilganii de Jos nu dispune de retea de telefonie fixa. 
 
  2.9.5.1.Disfunctionalitati 

 Nu exista probleme legate de racordarea la sistemul fix de telefonie,  
cererile fiind satisfacute de retele mobile de telefonie. 
 
 2.9.6. Alimentare cu caldura 
  Alimentarea cu caldura a locuitorilor se realizeaza in cea mai mare parte 
cu sobe cu combustibil solid (lemn, carbuni, deseuri agricole). 
  Principala disfunctionalitate o constituie lipsa instalatiilor de incalzire in 
spatiile socio-culturale, ceea ce inseamna reducerea substantiala a confortului. 
 
 2.9.7.Gospodarie comunala  
  Deseurile provin , in principal, din activitatile in consum, activitati 
comerciale si turistice, si mult mai limitat din surse industriale.Cele mai mari cantitati 
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sunt reprezentate de deseurile textile celulozice, si mai putin cele metalice.In comuna 
exista o retea de colectare a deseurilor, precum si o societate care se ocupa cu preluarea 
si transportul acestora. 

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere s-a facut la nivelul comunei ,  
pana in anul 2008 pe platforme de gunoi , existente la nivelul fiecarei localitati. 
  Conform H.G.nr.349 / 2005 , s-a impus inchiderea depozitelor neconfome 
la nivelul intregii tari , iar comuna Nufaru s-a conformat acestei hotarari. 
  Toate platformele de gunoi, au fost inchise , acoperite , ingradite . 
  Tinand seama de prevederile H.G. 426 / 2001 pentru aprobarea OUG 
nr.78/2000, privind regimul deseurilor, H.G.1470 / 2004 , privin aprobarea strategiei si 
a Planului National de Gestionare a Deseurilor si a Planului National de Gestionare a 
 Deseurilor, precum si H.G. 349 / 2005 privind depozitarea deseurilor la nivelul 
judetului Tulcea , s-a realizat o rampa ecologica care va asigura in prima faza 
colectarea deseurilor de la nivelul zonei de est , in municipiul Tulcea . 
  La nivelul comunei Nufaru , s-au plantat containere metalice in zonele care 
sa acopere o distanta adecvata fata de gospodarii , transportul deseurilor realizandu-se 
cu autovehicule speciale. 
  Astfel in satul Nufaru , s-au amplasat 32 de containere zincate de 1,1 mc si 
8 containere din PVC. 
  Malcoci – 32 de containere zincate si 10 containere PVC 
  Ilganii de - Jos 7 containere zincate si 2 containere PVC 
  Victoria – 7 containere zincate si 2 containere PVC 
  In comuna nu exista depozite de deseuri industriale. 
  In comuna exista 3 cimitire , in localitatea Malcoci, localitatea Nufaru si 
localitatea Victoria .Nu se prevad lucrari de extindere. 
 
 Disfunctionalitati  
  Sistemul de colectare a deseurilor menajere e necesar a fi imbunatatit in 
sensul crearii de platforme betonate si imprejmuire in punctele de colectare a 
containerelor 

E necesar procurarea unei autogunoiere care sa asigure colectarea si  
transportul deseurilor spre rampa ecologica. 
  In cazul cimitirelor , se va respecta prevederile Ordinului nr. 536/1997 a 
Ministerului Sanatatii, privind distanta de protectie sanitara de 50 m. 
 
 2.10 PROBLEME DE MEDIU  
 

• Situatia existenta 
• Amplasamentul si descrierea generala a reliefului 

      Comuna Nufaru este situata la circa 11 km fata de Municipiul Tulcea, 
spre est, la limita sudica a Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, intre 
vecinii: 

� la sud si nord-est- bratul Sf. Gheorghe si comuna Maliuc; 
� la est- comuna Bestepe; 
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� la sud- comuna Valea Nucarilor; 
� la vest- teritoriul administrativ al municipiului Tulcea. 

                                Comuna Nufaru este formata din localitatile: Nufarul, Malcoci, 
Ilganii de Jos si Victoria. 
                                Din punct de vedere geografic, suprafata judetului Tulcea se poate 
imparti in doua categorii principale de unitati geografice regionale: inalte si joase. 
                                Regiunile geografice inalte sunt dispuse in trei mari fasii paralele 
intre ele, ce corespund unitatilor structural-geologice: 

� fasia de nord, care se suprapune unitatii de vechi orogen hercinic 
si kimmeric si cuprinde trei regiuni geografice: Muntii 
Macinului, Dealurile Niculitelului si Dealurile Tulcei, ca trepte 
care scad in altitudine de la vest la est. 

� fasia de mijloc, care corespunde structural si morfologic unei 
singure regiuni geografice Bazinului Babadagului. 

� fasia de sud, care cuprinde numai o parte a Podisului Casimcei in 
special nordul si nord-vestul, restul apartinand judetului 
Constanta. 

                               Caracterul principal, in afara de relief si structura geologica, care 
diferentiaza net unitatile geografice inalte de cele joase consta in umezirea insuficienta 
si slaba a solurilor in perioada calda a anului. 
                                Regiunile geografice joase ocupa periferia judetului Tulcea din 
vestul, nordul si estul lui. Din aceste regiuni geografice joase fac parte: Campia 
aluviala a Dunarii (lunca), Delta Dunarii, Campia Litorala a Razelmului (partea 
nordica). 
      Localitatile care formeaza comuna Nufarul se dezvolta pe regiunea 
geografica a Dealurilor Tulcei- Colinele Mahmudiei (Malcoci, Nufarul, Victoria) si 
regiunea geografica joasa a Deltei Dunarii (Ilganii de Jos). 
                                 Dealurile Tulcei constituie cea mai intinsa si cea mai joasa regiune 
geografica a Dobrogei vechi, kimerice, transformata de actiunea puternica a agentilor 
externi intr-o alta alternanta de dealuri insulare si de campii joase. 
      Aceasta regiune vine in contact direct cu lunca si Delta Dunarii, 
iar in sud cu complexul lacustru Razelm si cu treapta cea mai inalta deluroasa a 
Bazinului Babadag. 
                                  Sub raport morfohidrografic, Dealurile Tulcei si implicit colinele 
Mahmudiei, prezinta o orientare evidenta impusa de culmea deluroasa nordica dintre  
pasul Sarica si localitatea Dunavat, pe unde trece cumpana apelor. Pe latura nordica 
apar diferite trepte sau terase loessoide fragmentate de catre torenti scurti. 
                                 Morfologic, catacteristica reliefului o constituie insularitatea 
masivelor deluroase cu versanti, prelungi, acoperiti de loess si altitudinea mica, cum 
apar si in colinele Mahmudiei, din partea de est a zonei. 
                                 Insularitatea masivelor deluroase se datoreaza atat eroziunii 
efectuate de agenti externi, cat si inecarii lor in patura groasa de loess, care ocupa o 
suprafata foarte mare. 
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                                 Culmea principala nordica, formata din dealurile Parchesului, 
Somovei, Redii, Beiului si Bestepe (cele cinci dealuri) cu altitudine maxima de 243 m, 
este destul de undulata, cu multe inseuari si masive izolate cu roci dure. Spre est, peste 
pasul Murighiol apar numai cateva dealuri cu inaltimi sub 100 m ce ajung pana la 
satele Dunavat, in extremitatea acestui pinten, inecate cu loess si dune de nisip. 
                                  Partea sudica a regiunii Tulcea este mult mai fragmentata. 
                                  Partea nordica a localitatilor ce alcatuiesc comuna Nufaru 
(Malcoci, Victoria, Nufaru) si in intregime localitatea Ilganii de Jos, se dezvolta in 
regiunea geografica joasa a campiei aluviale lunca Dunarii si Delta Dunarii. 
                                  Delta Dunarii constituie cea mai complexa regiune geografica, dar 
si cea mai unitara sub toate aspectele. 
                                  Caracterele principale care scot in evidenta personalitatea 
geografica a Deltei Dunarii constau in predominarea reliefului negativ fata de cel 
pozitiv, apoi bogatia hidrografica si biogeografica in contrast cu ariditatea climei, cai si 
in contactul direct al Dunarii cu Marea Neagra prin cele trei brate principale: Chilia, 
Sulina si Sf. Gheorghe, fiecare cu specificul lui. 
                                  Formarea ei este strans legata de variatiile de nivel ale Marii 
Negre si de aportul bogat de aluviuni ale fluviului Dunarea. 
                                  Suprafata actuala a Deltei apartine timpurilor destul de recente 
(cca. 5000-6000 ani in urma), iar la inceputul formarii ei este mai vechi. Acest lucru 
rezulta din analiza datelor de foraj, pe baza carora au fost stabilite mai multe complexe 
litologice si stratigrafice fluviatile si marine de varsta cuaternara, suprapuse si 
juxtapuse in mod diferit. 
                                Sub raport morfologic, Delta este o suprafata intinsa, neteda, cu o 
panta foarte redusa lipsita de contraste mari de relief. Raportul dintre uscat si apa, 
indiferent de nivelul Dunarii este intotdeauna in favoarea apei. 
                               Elementele geografice principale de care ste legata viata organica si 
activitatea omului le constituie hidrografia si relieful. 
                               Cele trei brate principale: Chilia, Tulcea, Sulina si Sfantu Gheorghe, 
desi prezinta acelasi caracter divergent spre mare, se disting intre ele printr-o serie de 
caractere proprii. 
                               Astfel, bratul Sulina, prin pozitia lui centrala si prin gradul mic de 
sinuozitate, a fost canalizat, constituind artera principala a Deltei.      
                               Ca si celelalte localitati descrise mai sus si acest versant este 
ferestruit de o serie de vai torentiale cu profilul in “V” si cu pante accentuate. 
                               Si aceasta localitate prezinta un promontoriu unde se afla S.C. 
TERA S.A. 
                               Inspre nord de partea inalta si de promontoriu se dezvolta o zona de 
lunca a bratului Sf. Gheorghe ca si celelalte zone joase descrise pentru localitatile 
Malcoci si Nufarul este inundabila. 
                                Vis-a-vis de Nufarul, peste bratul Sf. Gheorghe se dezvolta in plina 
Delta localitatea Ilganii de Jos. 
                                 Caracteristic terenuriloe din Delta, suprafata ocupata de localitatea 
Ilganii de Jos, este plana, joasa, foarte umeda si inundabila. 
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                                 Ca toate localitatile din Delta, localitatea Ilganii de Jos este 
indiguita. 

 
• Consideratiuni hidrografice si hidrogeologice 
 

Reteaua hidrografica a zonei studiate este dominata de bratul Sfantu  
Gheorghe al Dunarii, brat care cu debitul pe care il are este si principala sursa de 
alimentare cu apa  a localitatilor care se dezvolta pe malurile sale si deci si a celor care 
alcatuiesc comuna Nufaru (Malcoci, Nufarul, Victoria si Ilganii de Jos). 

In afara de acest mare emisar (bratul Sfantu Gheorghe), zona studiata  
(versantii nordici ai Colinelor Mahmudiei) mai este ferestruita de o serie de vai 
torentiale fara apa permanenta, care da aspectul de zona foarte framantata. 

Din punct de vedere hidrogeologic apa subterana din zona este foarte  
saraca, daca nu chiar poate fi considerata ca inexistenta in localitatile de pe continent ( 
Nufarul, Victoria, Malcoci). 

In zona de lunca si in Delta Dunarii (Ilganii de Jos), apa subterana este  
foarte aproape de suprafata terenului. Nivelul acesteia este direct influentata de nivelul 
apei in bratul Sfantu Gheorghe. 

Intrucat depozitele de loess si loessoide sunt foarte groase, depozitele de  
apa de la baza acestora nu au fost detectate sub nicio forma. 
 

• Consideratiuni geotehnice 
In zona localitatilor ce formeaza comuna Nufarul s-au executat  

putine studii geotehnice, deoarece sunt putine constructii noi executate in ultimii ani. 
Pe baza observatiilor din teren, analiza configuratiei terenului expuse pe  

planurile topografice si a lucrarilor de foraj sau sondajele deschise existente in arhiva 
S.P.J. Tulcea, se pot aprecia urmatoarele consideratiuni geotehnice. 

Marea majoritate a constructiilor existente in localitatile care compun  
comuna Nufarul, are regimul de inaltime “parter” si servesc la locuinte individuale, 
taranesti cu acareturile respective. 
                   Ele sunt executate din materiale locale: 

� fundatii din zidarie uscata de piatra bruta, in localitatile de pe 
continent (Nufarul, Malcoci si Victoria) si fara fundatii in delta 
(Ilganii de Jos); 

� pereti din chirpici sau valatuci si mai rar din caramida; 
� acoperite cu olane sau stuf; 

Exceptii fac constructiile noi, cu caracter social sau comercial ca: blocuri  
de locuinte (Nufaru), camine culturale, scoli, magazine universale, foste sedii C.A.P. si 
I.A.S., azi societati comerciale, locuinte individuale P+M, pensiuni. Aceste constructii 
au fundatii de beton, pereti din zidarie portanta din caramida cu samburi de beton armat 
si acoperisuri tip terase hidroizolante sau sarpante cu tigla. Regimul de inaltime variaza 
de la parter la P+2. Cele mai multe constructii noi sunt in localitatea Nufarul. 

In localitatile Nufaru, Maloci si Victoria, pe terenurile inalte, de pe  
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versantii Colinelor Mahmudiei, terenul de fundare este alcatuit din loess sau terenuri 
loessoide (loess remaniat pe panta), galbene macroporicr, sensibile la umezire cu 
grosimi foarte variate de la 2-3 m de la piciorul pantei la 15-20 m in partea superioara a 
pantei. 

In partea joasa a terenurilor (zona de lunca a bratului sfantu Gheorghe)  
terenul de fundare este alcatuita din terenuri specifice reprezentate prin: o umplutura 
generala neomogena, cafenie inchis cu bolovanis, resturi de caramizi, in grosime 
variabila, cuprinsa intre 1,00-3,50 m. 

Uneori aceasta umplutura este inlocuita de un praf argilos spre nisipos,  
negru foarte umed. 

Stratificatia continua cu o argila prafoasa cafenie cenusie, plastic  
consistenta, cu o grosime de circa 5,0 m. 

In aceasta zona se intalneste apa subterana la adancimi mici (1-3 m) de la  
suprafata terenului. Nivelul apei subterane este foarte variabil, fiind direct dictat de 
nivelul apei in bratul Sfantu Gheorghe. 

In zona joasa, in promontoarele din Nufaru, Malcoci si Victoria sub stratul  
de umplutura se intalneste stanca. 

In localitatea Ilganii de Jos, terenul de fundare este alcatuit din formatiuni  
specifice deltei: 

� in suprafata o umplutura neomogena creata pentru realizarea unei 
platforme pe care sa se poata ridica constructiile; 

� in continuare se intalnesc nisipuri fine sau prafuri argiloase, de 
culoare cenusie cu intercalatii subtiri de argile si maluri negre, 
uneori turboase. 

Aceste formatiuni litologice au consistenta practic vartoasa in suprafata,  
consistenta care scade cu adancimea pana la plastic moale, chiar plastic curgator. 

Intercalatiile de nisipuri fine cu putin liant argilos au tendinte de lichefiere  
sub nivelul panzei freatice, care se intalneste de la adancimea de 0,50-1,00 m, de la 
suprafata terenului. 

Ca si in zona joasa (lunca) de pe malul drept al bratului Sfantu Gheorghe si  
in delta nivelul panzei freatice este direct influentat de nivelul apelor din Dunare sau 
din lacurile invecinate. 

Toate constructiile din localitate ce alcatuiesc comuna Nufaru, indiferent  
de categoria terenului de fundare, se comporta bine, nu prezinta fisuri sau crapaturi care 
sa arate stari de nestabilitate a fundatiilor. 
                ● Clima 
                     Sub raport climatic- clima continental-temperata; veri fierbinti cu 
precipitatii slabe; ierni nu prea reci- cu viscole puternice; temperatura medie anuala 11º 
C; cantitatea medie de precipitatii 400mm/mp anual. 
                      Valorile principalilor parametri climatici sunt: 

� Nebulozitatea cea mai redusa din tara (sub 5 zecimi); 70 de zile 
cu cer senin; 2500 ore/an, stralicire a soarelui, 125-135 Kca/cmp-  
au radiatie solara (cea mai mare din tara) intre 11 si 11,4º C 
temperatura medie anuala ( -1º si -15ºC in ianuarie; 21 si 22ºC in 
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iulie); precipitatiile intre 400-450 mm/an in partea vestica si 300-
350 mm/an in partea estica. Vara, la cantitatea redusa de 
precipitatii se adauga evaporatia mare de la suprafata apei ( 950-
1000 mm/an) favorizata si amplificata de vanturile puternice si 
frecvente. 

� Toamna si primavara se produc furtuni datorita vanturilor de 
nord-est. 

� Caracterizarea climatica a zonei pe anotimpuri este: 
o iarna blanda (-25ºC, +2ºC)- 3 luni; 
o primavara, moderat calda (+9,5ºC-10ºC); 
o vara foarte calduroasa +22ºC; 
o toamna moderat calda +11ºC;        

                                  Daca se urmareste harta izotermelor anuale se constata ca acestea 
urmeaza indeaproape zonele de relief. 
                                  Astfel, izoterma anuala de 11ºC delimiteaza in general Lunca 
Dunarii fata de campie. Limita dintre Campia Romana si dealuri este marcata 
aproximativ de izoterma de 10ºC, iar limita dintre dealuri si munti, de izoterma de 6ºC. 
                                   

• Regimul eolian  
 
                                  In zona Nufaru, predomina vanturile de nord, ce depasesc 3m/sec. 
                                  Vanturile din nord ating o frecventa mare iarna, vara adaugandu-
se cele de vest si nord-vest, iar primavara cele din sud-est. 
                               “ Vantul de vest este o componenta a circulatiei generale a 
atmosferei. 
                                  El are sursa de formare in anticiclonul azoric, mai rar in sectorul 
nordic al Atlanticului. 
                                   Penduleaza vara spre nord-vest, iar iarna spre sud-vest. Vara bate 
pe la nordul Alpilor, iarna peste Mediterana, aducand ploi sau uneori lapovita. Acesta 
este un vant caldut si umed, provocand mai ales precipitatiile de la finele primaverii si 
inceputul verii. “ 
 

● Vegetatia 
Sub raportul vegetatiei, teritoriul comunei Nufaru se inscrie in zona de  

silvostepa caracterizata prin aparitia unor paduri izolate, care cuprind suprafete limitate 
si pajisti relativ restranse, cea mai mare parte a silvostepei fiind cultivata. 

Acoperirea islazurilor este destul de slaba, vegetatia dezvoltandu-se in 
special  

primavara si in prima jumatate a verii cand umiditatea solului este favorabila. 
 “ Vegetatia azonala este reprezentata de vegetatia luncilor si baltilor, care 

patrunde tentacular in toate zonele amintite, cu exceptia celor alpine. Vegetatia 
lemnoase, cele mai raspandite sunt: salcia, plopul alb si negru, aninul, etc. Pe grindurile 
mai zvantate, unde apa freatica este mai adanca, apar si specii mai putin iubitoare de 
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umezeaza ca: stejarul, ulmul, etc. Cele mai intinse areale cu vegetatie de lunca se 
intalnesc in valea si Delta Dunarii.” 
 

● Flora si fauna  
Flora si fauna sunt comune cu flora si fauna Deltei. Flora terestra este  

reprezantata majoritar de plante caracteristice zonei de stepa si silvostepa, mezofile, 
xerofile sau hidrofile. In lunca Dunarii se intalnesc atat specii comune cat si specii 
ocrotite ( Nuphar sp., Nymphea sp.). Fauna salbatica este bogata si cuprinde numeroase 
specii ocrotite (pasari si mamifere) a caror areal natural s-a restrans il ultimele decenii 
datorita activitatilor umane. 

In componenta comunei este cuprinsa o arie protejata in zona satului 
Ilganii 

de Jos ce face parte din Rezervatia Biosferei Deltei Dunarii. O preocupare permanenta, 
de perspectiva din partea autoritatilor locale este reprezentata de grija conservarii 
acestei zone, prin dezvoltarea unui turism local ecologic care sa nu afecteze arealul sau 
sa puna in pericol existenta unor specii. Vegetatia de pajisti a suferit un proces intens 
de ruderalizare  
ca urmare a pasunatului, cu saracirea in specii furajere valoroase. In acest sens, 
recomandarea este ca pajistile, care nu ocupa suprafete mari, sa fie judicios folosite, 
permitand refacerea lor naturala prin parcelare si limitarea pasunatului. 
 

           ● Resursele naturale  
Teritoriul comunei nu dispune de resurse importante ale subsolului. Pot fi  

mentionate nisipurile, piatra si luturile nisipoase, exploatate pentru interes local. 
Principala resursa naturala o constituie fondul piscicol, exploatat in sistem individual 
sau organizat. 
  

• Riscuri naturale 
(1) Zonele de risc sunt delimitate pe plansa Reglementari Urbanistice, aferenta PUG, pe 
baza studiului geo, zonare seismica,studiu de aparare impotriva inundatiilor,Harti de 
risc seismic si la alunecari de teren 
 (2) Delimitarile zonelor de risc, precum si masurile care decurg din existenta acestora 
se vor preciza prin intermediul Hartilor de risc. (cf. L350/2001, art.51) elaborat 
deSearch Corporation,2011) 
 (4) Pentru reducerea riscurilor naturale, se recomanda masurile cuprinse în art. 8. 
Acestea sunt concluzii ale studiilor de fundamentare PUG. 
(5) Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor în zonele expuse la riscuri 
naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este 
interzisa. 
(6) În sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se întelege: alunecari de 
teren, nisipuri miscatoare, terenuri mlastinoase, scurgeri de torenti, eroziuni, dislocari 
de stânci, zone inundabile si altele asemenea, delimitate pe fiecare judet prin hotarâre a 
consiliului judetean, cu avizul organelor de specialitate ale administratiei publice. 
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(7) Pentru zonele din intravilan marcate pe plansa de reglementari ca prezentând 
posibile riscuri naturale,se instituie interdictie temporara de construire pâna la 
finalizarea hartilor de risc. În functie de concluziile studiilor de specialitate, se poate 
pastra interdictia de construire, caz în care se vor autoriza exclusiv lucrari în vederea 
prevenirii producerii dezastrelor si pe baza de Planuri urbanistice zonale aprobate 
conform legii. 
(8)Conform zonarii seismice stabilite prin documentatia:”Harti de risc natural la seism 
si alunecari de teren,jud.Tulcea”elaborat de Search Corporation, in anul2011,localitatile 
Malcoci si Nufaru sunt partial amplasate in zona seismica de risc mediu,cuprinsa 
intre:7,0<IA-7,5 MSK.Se va consulta in ANEXE,harta cu zonarea seismic-
jud.Tulcea. 
(9)Zonele expuse la risc de alunecari sunt detaliate in documentatia:”Harti de risc 
natural la seism si alunecari de teren,jud.Tulcea”elaborat de Search Corporation, in 
anul2011.Se va consulta in ANEXE,Detaliu 3-harta de risc la alunecari. 

 
                 Localitatea Malcoci se dezvolta in cea mai mare parte pe versantul nordic al 
Dealului Malcoci, in lungul uneia din vaile torentiale ce ferestruieste Colinele 
Mahmudiei iar la extremitatea nordica se dezvolta pe sesul aluvial al bratului Sfantu 
Gheorghe. 
                In zona joasa, de lunca, terenul este plan, cu o usoara panta de la vest la est. 
Valea pe care se dezvolta localitatea are profilul in “V” cu pante accentuate ce converg 
spre fundul vaii (Drumul principal DJ222C) 
                Zonele de risc ale localitatii Malcoci sunt reprezentate de: 
                                        1. Fundul vaii, ce se desfasoara partial, de-alungul drumului 
judetean, de la intrarea dinspre Tulcea pana la curba drumului spre nord, zona afectata 
in perioada ploilor torentiale care cumuleaza apa de la versantii dealurilor si vaile 
torentiale de pe directia N-E si S-V. Zona este supusa inundatiilor sezoniere. 
                                        2. Versantii vailor si terasele accentuate, situate in partea 
nordica si sudica a drumului DJ222C, sunt afectati de intense procese de degradare, sub 
forma eroziunii torentiale sau alunecarii de teren. 
 
                Localitatea Nufaru se dezvolta in zona joasa din lungul bratului Sfantu 
Gheorghe si in cea mai mare parte pe versantul nordic al uneia din Colinele 
Mahmudiei. 
                Acest versant este ferestruit de cateva vai torentiale, cu profil in “V” si pe 
fundul carora se dezvolta ulitele satului. 
                Pantele acestui versant sunt accentuate. In extremitatea nordica a localitatii, 
pe malul bratului Sfantu Gheorghe, se contureaza un mamelon cu cota 28,85, iar la est 
de acesta, punctul CABANA, se contureaza un alt mamelon. 
                Intre cele 2 mameloane se afla o zona joasa, care datorita digului de pe malul 
bratului Sfantu Gheorghe, s-a format lacul Nufaru, pe malul caruia se inalta ca punct de 
reper  Releul TV Nufaru. 
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1. Zona joasa din intravilan si cele din spatele digului, zone cu risc crescut de 
inundabilitate situate la cote foarte joase, ce necesita lucrari de suprainaltare si canale 
de desecare a apelor pluriale. 
                    2.   Zonele afectate de eroziuni, de la nivelul vailor torentiale, ce strabat 
localitatea de la sud la nord, nord-est. Aceste zone, in perioade cu precipitatii 
abundente, sunt supuse riscului de inundabilitate cu posibile alunecari de teren si 
creerea de rape adanci, neconstruibile.  
 
                 Localitatea Victoria, se dezvolta pe versantul nordic al uneia din Colinele 
Mahmudiei, numite Dealul Parlita. Ca si celelalte localitati, acest versant este ferestruit 
de  
o serie de vai torentiale cu profilul in “V” si cu pante accentuate. Si acest loc prezinta 
un promontoriu, unde se afla S.C. TERRA S.A.  
                 Spre nord de partea inalta se dezvolta o zona de lunca a bratului Sfantu 
Gheorghe care este inundabila. 
                 Zonele de risc la inundabilitate in perioadele cu precipitatii sunt reprezentate 
de vaile torentiale tip ravene, pe directia sud-nord, nord-est, vai afectate de alunecari de 
teren. 
                 Localitatea Ilganii de Jos este situat in plina delta, pe o suprafata plana, 
joasa, foarte umeda si inundabila. 
                 Localitatea este indiguita, dar diful protejeaza localitatea pe partea sudica, 
spre apa, pe latura nordica si vestica, terenul este situat sub limita de inundabilitate si 
prezinta 
risc datorat apelor sin precipitatii si panzei freatice foarte ridicate, in perioadele cand 
Dunarea depaseste cotele anuale.  
                 Zonele necesita lucrari hidroameliorative de ridicare a cotei si canale de 
drenaj a apelor.       
                 Zona de mal , indiguita necesita masuri de consolidare a digului existent din 
pamant.  
 

● Monumente istorice 
 
 NUFARU – 1.B. La circa 1 Km SE de sat si la 550 m de soseaua Nufaru – 
Bestepe se gaseste o asezare medievala timpurie (sec XI-XII) 
  1.A.Vatra satului – cel mai important obiectiv arheologic din Nufaru il 
reprezinta fortificatia bizantina  (sec X-XIV.Datorita faptului ca aceasta este compusa 
de actuala localitate , nu au putut fi efectuate cercetari exhaustive, ci doar sondaje. 
  In cele doua decenii de sapaturi au fost cercetate portiuni ale zidului de 
incinta si locuinte din interiorul cetatii. 
  S-a constatat ca fortificatia , prevazuta cu turnuri a fost inaltata a 
fundamentis de catre bizantinii la sfarsitul sec X sau la inceputul urmatorului. 
  Grosimea zidului de incinta ajunge pana la 2,60 m , iar la inaltimea 
pastrata pana la 5,90 m.Parametrul este realizat din blocuri de calcar rectangulare , 
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fatetate cu grija , prinse in mortar ,ce contine caramida pisata si fragmente ceramice , 
iar emplectonul din sapaturi “inecate” in acelasi mortar. 
  In interiorul fortificatiei au fost descoperite mai multe locuinte , unele de 
suprafata , altele adancite , majoritatea. 
  Materialul arheologic si numismatic , impresionant din punct de vedere 
cantitativ , se gaseste in colectiile Muzeului de Arheologie din Tulcea. 
  In localitate au fost descoperite doua necropole medievale timpurii datate 
in sec.XI-XII, respectiv XII-XIII si una medievala tarzie (sec.XVIII-XIX). 
  Pe un promotorie inalt (in dreptul kilometrului 104) s-a realizat un sondaj 
in anii 1978-1979 , fiind scoase la iveala doua ziduri paralele a caror grosime este de 
peste 2 m .Doistanta mica dintre acestea (5 m) duce la concluzia ca erau laturile unui 
turn al unei fortificatii romano – bizantine.De altfel ,de pe teritoriul localitatii provin 
numeroase materiale arheologice si numismatice datate din aceasta perioada. 
  Cu prilejul cercetarilor la fortificatia medievala au fost descoperite niveluri 
de locuire apartiannd unei asezari de epoca romana, dupa materialul ceramic si cel 
numismatic putem plasa cronologic aceasta asezare intre domniile imparatilor Traian si 
Valens (sec.II –IV p.Chr.) 
  Asezarea romana suprapune una getica datata in sec V-II a Chr.pe langa 
vestigii autohtone au fost descoperite numeroase piese ceramice de import grecesti. 
  Tot din intravilan provin cateva piese neolitice , apartiannd culturii 
Gumelnita. 
  1.B. La circa 1,0 km SE de sat si la 550 m de soseaua Nufaru – Bestepe se 
gaseste o asezare medievala timpurie (sec.XI-XII). 
  1.C.La 1,50 km SE de sat si la 1 km de S de soseaua Nufaru – Bestepe 
exista o asezare getica ( sec.IV – I a. Chr.) suprapusa de una romana timpurie (sec.II – 
III Chr) 
  1.D.La circa 1,80 km S de localitate , pe valea Cucuruz a fost descoperita o 
asezare medievala timpurie (sec. X-XI) ce suprapune una getica (sec.IV – II a .Chr.). 
  1.E..Pe dealul Cucuruz , la liziera estica a padurii si la circa 3 km s de satul 
Victoria exista o asezare getica (sec.IV-III a.Chr), suprapusa de una medievala timpurie 
sec.XI). 
  1.F.La circa 600 m vest de sat , la S de soseaua Nufaru – Tulcea au fost 
descoperite doua cuptoare ceramice apartinand epocii de locuire medievala timpurie de 
la Nufaru. 
  1.G.Intre limita de SE a satului si soseaua Nufaru – Bestepe exista o 
asezare getica (sec.III – I.a Chr.) si suprapusa de una medievala timpurie (sec.X-XII). 
  1.H.Pe dealurile de la S de sat a fost descoperita o necropola de inhumatie 
medievala timpurie (sec.XI). 
  MALCOCI 
  2.A.Vatra satului – In colectia Muzeului de Arheologie din Tulcea se 
gasesc doua monede romane (una emisa de Vespasian si una de Licinius) si cinci 
bizantine (sec.XI) descoperita la Malcoci.Monedele bizantine trebuie  legate de 
existenta unei asezari medievale timpurii , iar cele romane provin probabil din asezarea  
de NV de sat. 
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  2.B.La 500 m NV de sat exista o asezare romana ce suprapune una getica 
(vestigiile din acest punct apartin ambelor perioade – Hallstatt si la Tene).La incepurul 
secolului au fost descoperite aici mai multe monede emise in timpul imparatului 
Traian. 
  2.C.La circa 800- 1000 m E de sat , la S de soseaua Nufaru – Tulcea a fost 
descoperita o asezare getica (sec.IV –III a.Chr.) 
 
  VICTORIA 
  3.A.In intravilan a fost descoperita o necropola medievala timpurie 
(sec.XI-XII) 
  3.B.La limita SV a satului exista o asezare medievala (sec.XI-XII) ce 
suprapune una getica (sec.IV-II a.Chr.) 
 
  ILGANII DE JOS 
  4.A.In localitate a fost realizat un sondaj in anul 1978 .Au fost descoperite 
resturile unui zid de incinta, demantelat pana la fundatie cu excpetia unui fragment de 
mortar hidrofug de calitate foarte buna , nu au fost descoperite alte materiale 
arheologice.Autorii descoperirilor presupun ca incinta respectiva apartine epocii 
romane, sau mai sigur celei romano- bizantine. 
  Fortificatia de la Ilganii de Jos constituita pandantul celei ce se gasea  in 
dreapta fluviului , la Nufaru. 
  Conform inventarului obiectivelor arheologice , pe raza comunei Nufaru , 
exista la nivelul actual al informatiilor , un numar de 27 de situri : 19 in Nufaru si 
teritoriu; 4 in Malcoci si teritoriu; 3 in Victoria si teritoriu si unul in Ilganii de Jos. 
  Pe epoci istorice , acestea pot fi dispuse astfel: 

� neolitic – o asezare 
� prima epoca a fierului (Hallstatt) – o asezare 
� a doua epoca a fierului (la Tene)- 8 asezari 
� perioada romana – 3 asezari 
� perioada romano-bizantina – 2 fortificatii 
� perioada medievala – o asezare fortificata , 5 asezari deschise, o 

zona mestesugareasca si 4 necropole 
� perioada medievala tarzie – o necropola 

 
2.SITUL ARHEOLOGIC NUFĂRU 

1. încadrare juridică 
A) Desemnarea ca monument istoric în LMI 2004 (aprobată prin Ordinul nr. 2314/8 iulie 2004 
al Ministrului Culturii şi Cultelor şi publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, an 172 (XVI), 
Nr. 646 bis din 16 iulie 2004) 
Pe raza comunei Nufaru, în cuprinsul satelor Ilganii de Sus şi Nufăru sunt clasate 2 mari situri 
arheologice cuprinzând mai multe componente de categorie A, respectiv de importanţă naţională (vezi 
Anexa 1), identificate sub codurile LMI: 

1. TL-I-s-A-05803 Situl arheologic de la Ilganii de Sus, sat Ilgani, corn. Nufaru, la 2 km SV 
de satul Izvoarele (sec. IV - VI p. Chr., Epoca romano-bizantină, Epoca medieval timpurie) 
2.TL-I-s-A-05864 Situl arheologic de la Nufăru (Prislav), sat Nufaru. corn. Nufaru, 
intravilanul satului şi al comunei Nufaru (Latene. Epoca romană, Epoca medievală timpurie. 
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Epoca medievală) cărora li se adaugă şi o serie de situri de categorie B, de importanţă locală, 
din raza satelor Malcoci, Nufaru şi Victoria, precum: 

 
3. TL-I-s-B-05835 Aşezarea getică de la Malcoci, sat Malcoci, corn. Nufaru, la cea. 800- 
1000 m E de satul Malcoci, la S de şoseaua Tulcea-Nufaru (sec. IV - III a. Chr., Latene) 

4. TL-I-s-B-05836 Situl arheologic de la Malcoci, sat Malcoci, corn. Nufaru, la cea. 0,5 km 
NV de satul Malcoci (Hallstatt, Latene, Epoca romană) 

5. TL-îs-B-05865 Aşezare medievală, sat Nufaru, con». Nufaru, la cea. 1 kir: SE de satul 
Nufaru şi 500 m de şoseaua Nufaru-Beştepe (Epoca medievală timpurie) 

6. TL-I-s-B-05866 Situl arheologic de la Nufăru, sat Nufaru, com. Nufaru. la cea. 1,5 km 
SE de satul Nufăru şi 1 km S de şoseaua Nufaru-Beştepe (Latene, Epoca romană) 

7. TL-I-s-B-05867Situl arheologic de Ia Nufăru, sat Nufăru, com. Nufaru. la cea. 1. 8 km S 
de satul Nufaru. pe valea Curcuz (Latene. Epoca medievală timpurie) 

8. TL-I-s-B-05868 Situl arheologic de la Nufăru. punct "Dealul Curcuz''. sai Nufăru, com. 
Nufăru, la liziera de E a pădurii şi cea. 3 km S de satul Victoria (Latene. Epoca medievală 
timpurie) 

9. TL-I-s-B-05869 Complexe meşteşugăreşti, sat Nufăru, com. Nufaru. la cea 600 ni V de 
satul Nufăru, la S de şoseaua Tulcea-Nufaru (Epoca medievală) 

 

10. TL-I-s-B-05870 Situl arheologic de la Nufăru. sat Nufăru. com. Nufăru, între 'imita de 
S a satului Nufaru. şoseaua Nufaru-Beştepe şi SMA (Latene. Epoca medievală timpurie) 

11. TL-I-s^B-05871 Necropolă de inhumaţie. sat Nufaru. com. Nufăru. dealurile de la S de 
satul Nufaru (Epoca medievală) 
12. TL-I-s-B-05958 Necropolă, sat  Victoria, eoni.  Nufaru,  intravilanul  salului   Victoria 
(Epoca medieval timpurie) 

13. TL-I-s-B-05959 Situl arheologic de la Victoria, sat Victoria, corn  Nufaru. la limita de 
SV a satului Victoria (Latene, Epoca medievală timpurie) 

 

 

 

 
• Lista situri arheologice identificate pe teritoriul comunei Nufaru , ulterior 

intocmirii documentatiei , conf adresa  ICEM nr. 3639 din 22.10.2010 si 
adresa DJCPN Tulcea nr. 900 din 27.06.2011 

 
Nr.crt.  DENUMIRE SITURI 

1. Sit arheologic S1 – romano - bizatin 
2. Sit arheologic S2- romano - bizantin 
3. Sit arheologic S3 – epoca romana 
4. Sit arheologic S4 – epoca romana 
5. Sit arheologic S5 – sec.VI-V.z Chr; sec.IV-II a.Chr 

6.-19. Tumuli 10,11,12.......23 
 

 

B) Includerea siturilor în Repertoriul Arheologic Naţional, preia unele dintre aceste situri  
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clasate în lista monumentelor istorice, sub indicativele: 

Cod    Denumir Categor Tip 
RAN  e 

Judeţ     Localitate Cronologie 

 

16106 Situl 
2.01    arheologi 

c de la 
Nufaru. 
intravilan 

locuire    locuire  Tulcea    Nufaru, 
corn. 
NUFARU 

Epoca medievală. Eneolitic, 
Epoca romană / sec. XI-XI1, 
mileniul IV a. Chr., sec. V -
IV a. Chr., sec. X-XIV, sec. 
Il-IV 

 

16106 Aşezarea locuire 
2.02    medieval  civilă 

ăde la 
Nufaru. 
cea. 1 km 
SE de sat 
şi cea. 
550 m de 
şoseaua 
Nufaru- 
Beştepe 

aşezare       Tulcea Nufaru, corn. 
NUFARU 

Epoca medievală / sec. Xî-XII 

 

16106 Situl 
2.03 arheologi 

c de la 
Nufaru. 
cea. 1,5 
km SE de 
sat şi 1 
kmSde 
şoseaua 
Nufaru - 
Beştepe 

16106 Situl 
2.04 arheologi 

c de la 
Nufaru. 
cea. 1.8 
km S de 
sat. pe 

 

locuire    locuire       Tulcea 

ulcea    
Nufaru. corn. NUFARU 

Epoca romană / sec. II-III. 
sec IV - I a. r.Epoca 
medievală/ sec. IV a. 
Chr.. sec X-Xl  

ie 

locuire    locuire 

Nufaru, corn. 
NUFARU 
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valea 
Curcuz 

16106 Situl 
2.05    arheologi 

c de la 
Nufaru -
"Dealul 
Curcuz". 
la liziera 
de Ea 
pădurii şi 
cea. 3 km 
S de satul 
Victoria 

locuire    locuire       Tulcea Nufaru. com. 
NUFARU 

Epoca medievală / sec. i\ 
III a Chr.. sec. XI 

 

16106 Cuptoarel construc cuptor 
2.06    e de olar   ţie 

de la 
Nufaru. 
cea. 600 
m V de 
sat, la S 
de 
şoseaua 
Nufaru - 
Tulcea 

Tulcea Nufaru, com. 
NUFARU 

 

16106 Situl 
2.07    arheologi 

c de la 
Nufaru. 
între 
limita S a 
satului, 
şoseaua 
Nufaru -
Beştepe 
şi SMA 

i 6 i 06 Necropol 
2.OS    a 

medieval 
ă de la 
Nufaru. 
dealurile 
de la S de 
sat 

locuire    locuire       Tulcea Nufaru, com. 
NUFARU 

Epoca medievală / sec. III -1 
a. Chr., sec. X-XII  

16106 Cetatea     locuire    cetate         Tulcea    Nufaru, com Epoca bizantină / sec.X-XIIl 
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2.09 bizantina  civilă 
de la 
Nufaai -
"Trecere 
bac" 

16106 Cetatea     locuire 
2.10 bizantină  civilă 

de la 
Nufaru -
"propriet 
atea A. 
Petre" 

16106 Cetatea 
2.11 bizantină 

de la 
Nufaru - 
"propriet 
atea M.L. 
Dumitres 
cu" 

16106 Cetatea     locuire 
2.12 bizantină  civilă 

de la 
Nufaru -
"propriet atea 
I. Rubansch 
i". La vest de 
localul 
Prislav, la 
cea. 70km vest 
faţă de zidul 
de incintă 
vestic al 
cetăţii 
bizantine 

Tulcea 

Tul cea 

Tulcea 

NUFARU 

Nufaru. corn. 
NUFARU 

Nufaru, corn. 
NUFARU 

Nufaru, corn. 
NUFARU 

Epoca romano-bizantină, 
Epoca bizantină. Epoca 
medievală / sec. X-Xl 

Epoca bizantină. Epoca 
medievală / sec. XI, sec. XII-
XIII 

Epoca bizantină. Epoca 
medievală / sec. X-XI, sec. 
XII-XIII 

 

16107 Fortificaţi locuire    fortificaţie Tulc< 
L02    a militară 

romano-
bizantină 
de la lleanii 
de 

Ilganii de Jos, 
corn. NUFARU 

Epoca romano-bizantină   se(. 
iv - vi 

 

cetate 

locuire cetate 
civilă 

cetate 
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Jos. 
limita de 
Sa 
satului 

16107 Fortificaii locuire 
1.01    ile de la    militară 

Ilganii de 
Jos. 
limita de 
Sa 
satului 

16108 Aşezarea  locuire 
0.01    Latene de civilă 

la 
Malcoci. 
cea. 800 -
1000 mE 
de sat, la 
Sde 
şoseaua 
Nufăru -
Tulcea 

fortificaţie Tulcea 

aşezare      Tulcea 

Ilganii de Jos. 
corn. NUFARU 

Malcoci, corn. 
NUFARU 

Hallstatt. Epoca romano-
bizantină, Epoca medievală / 
sec. IV - VI 

sec. IV - iii a. Chr. 

 

16108 Situl 
0.02    arheologi 

ede la 
Malcoci. 
cea. 0,5 
kmNV 
de sat 

locuire    locuire       Tulcea Malcoci, corn. 
NUFARU 

Hallstatt, Epoca romană 

 

i 6109 Necropo!  descope necropola Tulcea 
9,01    a rire 

medieval   funerară 
ăde la 
Victoria. 
intravilan 

Victoria, com.    Epoca medievală / sec, XI-XIî 
NUFARU 

 

16109 Aşezarea   locuire    aşezare 
9.02    de la civila 

Victoria. 
limita de 
SVa 
satului 

Tulcea         Victoria, com.    Epoca medievală / sec. XI 
NMîFARl ■ XTI. sec ÎV - H a. Chr. 
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 Nr. 
crt. 

Cod LMI 
Cod RAN 

Denumire Localitate Adresă Datare 

 1 TL-I-s-A-05803 
RAN 161071.01 

Fortificaţia de 
lallganii de Jos 

sat Ilganii de 
Jos; comuna 

Nufaru 

Intravilan, la marginea de 
SV a salului, aproape de 

malul Dunării 

sec. IV-VI p. Chr.. 
Epoca romano-

bizanlină 
 2 TL-l-s-B-05835 

R.4N 161080.01 
Aşezare getică sat Malcoci; 

comuna Nularu 
La cea. 800 m E de salul 

Malcoci. la S de DJ 
Tulcca-Nularu 

sec. IV-lIla. Chr., 
Latcnc. Cultura 

geto-dacieă 
 3 TL-I-s-B-05836 

RAN 161080.02 
Situl arheologic 
de Ia Malcoci 

sat Malcoci; 
comuna Nufaru 

La cea. 0, 5 km NV de 
satul Malcoci 

 

 4 TL-I-m-B-
05836.01 RAN 

161080.02 

Aşezare 
fortificată 

sat Malcoci; 
comuna Nufaru 

La cea. 0,5 km NV de 
satul Malcoci 

Epoca romană 

 5 TL-I-m-B-
05836.02 RAN 

16I0S0.02 

Aşezare sat Malcoci; 
comuna Nufaru 

La cea. 0, 5 km NV de 
salul Malcoci 

Lalenc. Cultura 
geto-dacicâ 

 6 TL-I-m-B-
05836.03 RAN 

161080.02 

Aşezare sat Malcoci; 
comuna Nufaru 

La cea. 0,5 km NV de 
satul Malcoci 

IlalIstaU 

 7 TL-I-s-A-05864 
RAN 161062.01 

Situl arheologic 
de la Nufaru 

sat Nufaru; 
comuna Nufaru 

Intravilan  

 8 TL-l-a-A-
05864.01 MN 
161062.01 

Cetatea Prislav sat Nufaru; 
comuna Nularu 

Intravilan sec. X-XIV, Epoca 
medievală 

 9 TL-I-m-A-
05864.02 RAN 

161062.01 

Necropolă sat Nufaru; 
comuna Nufaru 

Intravilan sec XI-XII, Epoca 
medievală timpurie 

 10 TL-I-m-A-
05864.03 RAN 

161062.01 

Fortificaţie 
romană 

sat Nufaru; 
comuna Nufaru 

Intravilan sec. IV-VI p. Chr.. 
Epoca romană 

 11 TL-I-m-A-
05864.04 RAN 

161062.01 

Aşezare sat Nularu; 
comuna Nufaru 

Intravilan sec. II-VIp. Chr.r 
Epoca romană 

 12 TL-I-m-A-
05864.05 RAN 

161062.01 

Aşezare sat Nufaru; 
comuna Nufaru 

Intravilan sec. V-IV a. Chr., 
Latcnc timpuriu, 

Cultura geto-dacică 
 13 TL-l-m-A-

05864.06 RAN 
161062.01 

Aşezare sat Nufaru; 
comuna Nufaru 

Intravilan Eneolitic.Cultura 
Gumclniţa 

 14 TL-I-s-B-05865 
RAN 161062.02 

Aşezare sat Nufaru; 
comuna Nufaru 

La cea. I km SE de salul 
Nufăru şi 500 m de DJ 
Nufaru-Victoria ' 

sec. XI-XIIIJ-poca 
medievală timpurie 

 15 TL-l-s-B-05866 
RAN 161062.03 

Situl arheologic 
de la Nufaru 

sat Nufaru; 
comuna Nufaru 

La cea. 1, 5 km SE de satul 
Nularu şi 1 km S de DJ 

Nufaru-Victoria 

 

 16 TL-I-m-B-
05866.01 RAN 

161062.03 

Aşezare sat Nularu; 
comuna Nufăru 

IJX cea. 1,5 km SE de satul 
Nufaru şi 1 km S de DJ 

Nufaru-Victoria 

scc.II-lIIp.Chr.. 
Epoca romana 

 17 TL-I-m-B-
0SR66 0? 

Aşezare sat Nufaru; 
rnmnnnNnftirn 

La cea. 1, 5 km SE de satul 
MiifSni ci 1 km S d<* ni 

sec. 1V-I a. Chr., 
1 ntiW  rnHnr.1.—  



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NUFARU, judetul  TULCEA 

 

134 
 

 

 
t- ■ ■ 

  
 K/4W 161062.03   Nufăru-Victoria geto-dacică 

18 TL-l-s-B-05867 
RAN 161062.04 

Situl arheologic 
de Ia Nufăru 

sat Nufâru; 
comuna Nuferii 

La cea. 1, 8 km S de satul 
Nufăru, pe valea Curcuz 

 

19 ^TL-I-m-B-
58767.01 RAN 

161062.04 

Aşezare sat Nufăru; 
comuna Nufăru 

La cea. 1, 8 km S de satul 
Nufăru, pe valea Curcuz 

sec. X-XI, Epoca 
medievală timpurie 

20 TL-I-m-B-
05867.02 RAN 

161062.04 

Aşezare 
/■"»  ■■"•  >' sat Nufăru; 

comuna Nufăru 
La cea. 1, 8 km S de satul 
Nufăru, pe valea Curcuz 

sec. IV-ll a. Chr., 
Lalcnc. Cultura 

geto-dacicâ 
21 TL-I-s-B-05869 

RAN 161062.06 
Complexe 

meşteşugăreşti 
sat Nufăru; 

comuna Nufăru 
La cea. 600 mVdc salul 

Nufăru, Ia S de DJ Tulcca-
Nufăru 

Epoca medievală 

22 TL-I-s-B-05870 
RAN 161062.07 

Situl arheologic 
delaNufaru 

sat Nufăru; 
comuna Nufăru 

Intravilan SE şi, parţial, 
extravilan, pe partea 
dreaptă a DJ Nufăru-

Victoria 

 

23 TL-l-m-B-
05870.01 RAN 

161062.07 

Aşezare sat Nufăru; 
comuna Nufăru 

Intravilan SE şi, parţial, • 
extravilan, pe partea 
dreaptă a DJ Nufăru-
Victoria 

sec. X-XII, Epoca 
medievală timpurie 

24 TL-I-m-B-
05870.02 RAN 

161062.07 

Aşezare sat Nularu; 
comuna Nufăru 

 sec. I I I - I  a. Chr.. 
Latenc. Cultura 

geto-dacică 

25 TL-l-s-B-05871 
RAN 161062.08 

Necropolă de 
inhumatie 

sat Nufăru: 
comuna Nulăru 

Dealurile de la S de satul 
Nufăru 

sec. XI, Epoca 
medievală 

26 TL-I-s-B-05868 
RAN 161062.05 

Situl arheologic 
de la Victoria, 
punct ..Dealul 

Curcuz" 

sat Victoria; 
comuna Nularu 

..Dealul Curcuz", la liziera 
de E a pădurii şi cea. 3 km S 

de satul Victoria 

 

27 TL-I-m-B-  
05868.01 RAN 

161062.05 

Aşezare sat Victoria; 
comuna Nularu 

..Dealul Curcuz", la liziera 
de E a pădurii şi cea. 3 km S 

de satul Victoria 

sec. XI. Epoca 
medievală timpurie 

28 TL-I-m-B-
05868.02 RAN 

161062.05 

Aşezare sat Victoria; 
comuna Nufăru 

..Dealul Curcuz", la liziera 
de E a pădurii şi cea. 3 km S 

de satul Victoria 

sec. IV- I I la.  Chr.. 
Latenc, Cultura 

geto-dacicâ 

29 TL-I-s-B-05958 
RAN 161099.01 

Necropolă sat Victoria; 
comuna Nufăru 

Intravilanul salului 
Victoria 

sec. Xl-XII, Epoca 
medievală timpurie 

30 TL-I-s-B-05959 
RAN 161099.02 

Situl arheologic 
de la Victoria 

sat Victoria; 
comuna Nufăru 

La limita de SV a satului 
Victoria 

 

31 TL-I-m-B-
05959.01 RAN 

161099.02 

Aşezare sat Victoria; 
comuna Nufăru 

La limita de SV a satului 
Victoria 

sec. Xl-XII. Epoca 
medievală timpurie 

32 TL-I-m-B- 
05959.02 RAN 

161099.02 

Aşezare getică sat Victoria; 
comuna Nufăru 

La limita de SV a satului 
Victoria 

sec. IV-ll a. Chr.. 
Latene. Cultura 

geto-dacică 
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• Monumente ale naturii  
 

1.Zone protejate Rezervatia Biosferei Delta Dunarii  
     Prin HG nr.953 din 27 august 1990 Guvernul Romaniei  a declarat  

Delta Dunarii rezervatie a biosferei . 
Legea 82 din 20 nov 1992  privind constituirea R.B.D.D. 

  Pe fondul rezervatiei principale si secundare existente, determinate de necesitatea 
conservarii procesului natural de evolutie , ocrotirii faunei si a florei, au fost precizate tipuri 
de zone protejate , din care localitatile comunei Nufaru , se afla situate la limita R.B.D.D. ( 
Malcoci, Nufaru , Victoria) , localitatea Ilganii de Jos  situata in zona rezervatiei , zona 
economica. 
  Teritoriul Rezervatiei este delimitata in urmatoarele zone: 

a) zona cu regim de protectie integrala 
b) zone tampon cu regim diferentiat de protectie in care se pot 

desfasura  unele activitati umane , precum si zone de 
reconstructie ecologica 

c) zone economice in care se pot desfasura activitati economice 
traditionale  

Zonele cu regim de protectie integrala sunt protejate in mod obligatoriu , de  
zone tampon 
  In concluzie , localitatile comunei se afla situate in zona economica,in care se pot 
desfasura activitati economice traditionale si cu restrictii partiale. 
  Hotararea nr.1516 din 19 nov. 2008 , aproba Regulamentul Cadru de Urbanism 
pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii , care consta in: 

� sistem de norme tehnice si juridice care sta la baza regulamentului local de 
urbanism pentru localitatile rurale  din perimetrul R.B.D.D. 

Regulamentul are ca scop asigurarea unei dezvoltari durabile a teritoriului R.B.D.D. , cu 
protejarea cadrului natural si cultural , precum si asigurarea unei utilizari 

� Regulamentul are ca scop asigurarea unei dezvoltari durabile a teritoriului 
R.B.D. , cu protejarea cadrului natural si cultural , precum si asigurarea 
unei utilizari rationale a acestuia din punct de vedere economic si turistic , 
in beneficiul locuitorilor R.B.D.D. , in conformitate cu legislatia in vigoare 
aplicabila domeniilor vizate  

� Regulamentul prevede controlarea modului de utilizare a terenului si 
resurselor naturale in  scopuri strict economice , eliminarea interventiilor 
excesive si stridente din punctul de vedere al  

� suprafetelor si volumelor , materialelor utilizate , aspectului vizual si 
cadrului 

� construit asupra mediului natural si antropic traditional specific R.B.D.D. 
� Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii in cazul elaborarii sau 

reactualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor rurale din 
Delta Dunarii , cu respectarea specificului local 
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� Prezentul regulament constituie baza tehnica de avizare si autorizare a 
executarii lucrarilor de constructii si amenajarilor pana la revizuirea 
planurilor urbanistice generale existente la data intrarii sale in vigoare 

� Prevederile prezentului regulament se aplica de la data intrarii in vigoare 
pentru localitatile prevazute in anexa care face parte integrata din prezenta 
hotarare 

� Regulamentul se aduce la cunostinta tuturor factorilor interesati de catre 
directiile judetene de urbanism si amenajarea teritoriului 

� Regulamentul stabileste regulile de ocupare a terenurilor , de amplasare a 
constructiilor si a  amenajrilor aferente acestora , precum si normele 
generale de arhitectura  

� Se excepteaza constructiile si amenajarile cu caracter militar si special , 
care se autorizeaza si se executa in conditiile stabilite de lege 

� Regulamentele locale de urbanism (RLU) vor prelua in mod obligatoriu 
prevederile prezentului regulament, detaliindu-le in functie de contextul 
specific local , in baza studiilor de fundamentare aferente planului 
urbanistic general , si vor putea introduce si alte norme specifice . 

� La elaborarea unor planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de 
detaliu , care detaliaza sau modifica planurile urbanistice generale ale 
unitatilor administrativ – teritoriale, este obligatorie respectarea 
prevederilor prezentului regulament in aceste documentatii 

 
      2. Zone protejate Natura 2000 
 Pe baza propunerilor din teritoriu , Ministerul Mediului si  Dezvoltarii  

Durabile a semnat Ordinul nr. 766 / 2007 , privind declararea siturilor de importanta 
comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene “Natura 2000 in Romania”. 
  Natura 2000 este o retea de arii protejate formata din : 

� Arii speciale de conservare , constituite  conform Directivei Habitatului ( 
Directiva 92 / 43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale si a 
Faunei si Florei salbatice) 

� Arii de protectie speciale si avifaunistica – constituite conform Directivei 
Pasari ( Directiva 79/408 din  1979 referitoare la conservarea pasarilor 
salbatice ) 

Comuna Nufaru este inclusa in proportie de 40% in zona siturilor de  
importanta comunitara “Sit Delta Dunarii “ – SCI 
  Toate planurile , programele si proiectele care urmeaza sa se desfasoare in siturile 
de importanta comunitara sau in vecinatatea acestora vor trebui sa se supuna procedurii cadru 
de evaluare a impactului asupra mediului. 
  Administratiile publice locale trebuie sa incadreze aceste arii naturale protejate 
provizorii in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism . 
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     zone cu valoare peisagistica 
 

� Zonele cu valoare peisagistica sunt reprezentate de arealele limitrofe cursului de 
apa(bratul Sf.Gheorghe)zone valoroase din punct de vedere al faunei si florei 
specifice,valoroase vizual,care vor trebui mentinute pe parcursul lucrarilor de 
viabilizare,in conditiile cel putin actuale.In zona de protectie a cursului de apa,zona cu 
restrictii definitive de construire,se vor lua masuri de:impadurire,insamantare,taluzare si 
terasare sau pastrare a caracterului inedit-deltaic.       

� „Peisajul este o porţiune de teritoriu prezentă ca atare în percepţia locuitorilor, al cărei 
caracter rezultă din acţiunea şi interacţiunea factorilor naturali şi umani.” 

� Satele comunei Nufaru se desfăşoara într-un peisaj foarte valoros şi atrăgător,pe un 
relief ce variaza intre lunca joasa a Dunarii si dealurile framantate din sud,ferestruite de 
o multitudine de vai torentiale.  

� Diversitatea imaginilor pe un teritoriu relativ restrâns fascinează; de la dealurile 
pietroase ce mărginesc teritoriul la sud, la vegetatia de salcii si plopi ce imbraca malul 
bratului Sf.Gheorghe şi oglinda albastră a acestora, peisajul inspiră arhitectura ca 
volumetrie, ca textură şi cromatică. 
 

       zone cu valoare arhitecturala si ambientala traditionale 
 

� a)-În toate satele comunei au fost identificate zone ce păstrează, caracteristici ale  
organizării spaţiale ale satului din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, cu moduri de 
organizare a gospodăriei şi de construcţie a casei şi anexelor.  

� Cel mai important element de decor al caselor rămâne cel al frontonului de la stradă, de 
multe ori veritabilă demonstraţie de virtuozitate artistică a meşterilor lemnari (în general 
ruşi lipoveni) care prin traforul aplicat înnobilează partea cea mai vizibilă a casei. 

� -Un alt element caracteristic satelor nord dobrogene este cromatica faţadelor; varul alb al 
zidurilor în contrast plăcut şi înviorător cu albastrul lemnăriei de la cerdac şi tâmplărie,  
care subliniază uneori şi soclul casei.  

� -Învelitorile din stuf, în două ape şi frontoanele din lemn, completează  ansamblul 
 cromatic al caselor, dând satului o unitate de expresie perfect încadrată în peisaj. 

� b)-o tipologie aparte o constituie modelul caselor dobrogene ,localizate cu precadere in 
Malcoci.  

� c)– o grupă aparte de case (prezenţa lor însă e nouă) o constituie casele cu tindă retrasă, 
având în faţă o arcadă cu stâlpi de zidărie precum şi stâlpi pe două laturi. 

� Apar astfel în arhitectura satelor elemente stilizate, interpretate ale unor stiluri europene 
la modă, în special clasicismul, a cărui sobrietate se plia bine pe modul de a construi al 
ţăranilor. 

� Coloanele cu capitel şi bază, ce încadrează intrarea în tinda retrasă sau ce formează  
prin antele sale ieşite din planul faţadei un alt mod de marcare a intrării, constituie  
unul din motivele preluate în acest mod. 

� -Se propune realizarea a unui nucleu de gospodării, pe zonele indicate, peste care să fie 
instituit un regim de protecţie, ca ansamblu rural valoros pentru arhitectura şi cultura 
tradiţională a zonei. 
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• Indicarea zonelor de recreere , odihna si agrement 
 
� Zonele cu potential turistic si de agrement se situeaza pe malul drept al bratului Sfantu 

Gheorghe , la limita intravilanului satului Nufaru , dincolo de satul    
� Victoria, la limita cu comuna Bestepe si pe malul stang , in intravilanul satului Ilganii 

de Jos dar si in extravilan. 
� Comuna poate intra in circuitul turistic prin exploatarea cadrului natural deosebit si 

datorita substratului arheologic valoros , in masura in care terenurile nu sunt puse sub 
interdictie permanenta de construire si au asigurate cai de acces si infrastructura 
edilitara necesara. 

           In aceiasi masura nu afecteaza cadrul natural prin lucrari de despaduriri, defrisari, 
colmatari, etc. 

� Semiintegrata in Delta Dunarii,comuna Nufaru,prezinta reale valente 
turistice,beneficiind de transport naval si rutier si o pozitie strategica de acces in Delta 
Dunarii. 

� Valorificarea cadrului natural ,posibilitatile variate de loisir,croazierele 
turistice,activitatile sportive specifice(pescuit sportiv,vanatoarea)sporturile 
acvatice,flora,fauna,traditiile populare,pot constitui factori de referinta pentru integrarea 
comunei in circuitul turistic profesionist,intern si international. 

� Programele diverse de agrement ce cuprind zone din nordul Dobrogei,circuit de 
manastiri,zone protejate,paduri,monumente istorice si ale naturii,sporesc atractivitatea 
zonei si o includ in circuitele de importanta majora. 
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• Obiective industriale si zone periculoase 

 
  Pe teritoriul comunei Nufaru , nu functioneaza unitati ce pot fi considerate surse 
de poluare , cu exceptia unei unitati de exploatare si prelucrare piatra. 
  O sursa de poluare cu pulberi este reprezentata de cariera din partea  de S-V a 
satului Malcoci. 
  Pulberile emise care depasesc in medie 0,4 gm2 pe o arie valabila de la cateva 
sute de metri pana la  cativa kilomteri , depinzand de viteza si directia vanturilor , pot afecta o 
zona mai mult sau mai putin extinsa a comunei. 
  Un aspect important legat de activitatile specifice cariereri este cel legat de 
tranzitarea arterelor comunei de catre camioanelor de tonaj greu ce poate afecta negativ casele 
si locuitorii din zona respectiva. 
  Intru-cat se are in vedere construirea unei statii de preparare a asfaltului in 
apropierea carierei , trebuie avut in vedere ca amplasarea acesteia sa fie realizata la o distanta 
de 2- 3 km de sat , intr-o localizare care sa impiedice poluarea cu emisii gazoase sau novice, 
sau suspensii  solide , rezultate in urma activitatilor specifice. 
  Calitatea apei – Panza freatica care asigura alimentarea cu apa a comunei , are un 
debit de 60 mc/h fiind localizata la o adancime de 110 m . 
  Captarea se realizeaza in conditii optime care impiedica cantaminarea pe cale 
aerogena. 
  Dunarea se incadreaza in categoria I de ape ,din punct de vedere al valorilor 
CcoMn si CB05 . 
  In ultimii ani s-au semnalat cresteri ale continutului in metale grele ale apelor 
Dunarii (Hg,Pb,Cd) , fiind generata de poluarea globalizata , transfrontaliera. 
  In acest sens se impun precautii si determinari riguroase pentru a  stabili riscul de 
biocumulare a metalelor grele a culturilor irigate cu apa din Dunare. 
 

• Reteaua principala de cai de comunicatii 
   Artera principala de circulatie care asigura legatura intre localitatile 
comunei si municipiul Tulcea, ca si restul localitatilor , pe directia Mahmudia , Murighiol , 
este DJ 222C. 
  Problemele de mediu sunt generate la nivelul drumului judetean de traficul auto, 
trafic greu si mediu , care influenteaza negativ calitatea mediului ambiant prin emisiile de 
gaze de esapament si zgomot. 
  Traficul pe sectoarele de drum comunal din pamant , impurifica aerul cu particole 
de praf.. 
  In Malcoci , strada Calugareni , ce leaga centru localitatii de statia de concasare 
din sudul localitatii , poate fi afectata din punct de vedere al rezistentei , dar si al factorilor de 
mediu , datorita traficului greu si al prafului rezultat. 
 

• Depozite de deseuri menajere si industriale 
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  Deseurile provin , in principal, din activitatile in consum, activitati comerciale si 
turistice, si mult mai limitat din surse industriale.Cele mai mari cantitati sunt reprezentate de 
deseurile textile celulozice, si mai putin cele metalice.In comuna exista o retea de colectare a 
deseurilor, precum si o societate care se ocupa cu preluarea si transportul acestora. 
  Se stimeaza urmatoarele categorii de deseuri (tone/an): 

Tip cantitate Celulozice Plastic Textie Metalice 
 7 5 3 5 

 
  In total , cantitatea de deseuri generate intr-un an pe raza  comunei este de 
aproximativ 20 tone/an.Cantitatea de desuri va creste pe masura itensificarii turismului, 
activitatilor comerciale, constructiilor , precum si a infiintarii unor mici 
intreprinderi.Estimarea globala este de 2-3 tone, pana la cinci annual, cu cresterea cantitatii de 
deseuri nedegradabile.Din acest punct de vedere, este necesara imbunatatirea activitatilor de 
colectare , care sa urmareasca in sortarea deseurilor direct de la consumator prin instituirea 
unui pret de cost diferentiat pentru preluarea deseurilor.Locurile de depozitare existente sunt 
improprii si nu asigura preluarea unor 
 cantitati previzibil mai mari de deseuri , pe de o parte , si retinerea si neutralizarea acestora , 
pe de alta parte . 
  Din acest punct de vedere , o grija deosebita trebuie acordata , in special , 
depozitarii deseurilor, amenajarii unei gropi ecologice care sa impiedice diseminarea 
deseurilor la distanta de locul amenajat special in acest scop.O mare parte din deseuri  
provin din activitatile comerciale , care nu sunt inca suficient de organizate pentru colectarea 
si transportul acestora. 
  Dezvoltarea unui turism ecologic , presupune o colaborare mai stransa a agentilor 
economici cu autoritatea locala , adoptarea unor masuri organizatorice specifice si a unei 
atitudini responsabile din partea celor care ofera servicii turistice.Un turism de calitate 
presupune un mediu curat in toata regiunea , numai in anumite puncte legate direct de 
autoritatea locala , fiind responsabilitatea fiecaruia pentru a pastra si mentine  
conditii sanatoasa de viata.Cele mai multe probleme sunt generate de atitudini si de psihologia 
comunitatii , astfel incat educatia ecologica reprezinta un factor important in constientizarea  
cetatenilor privind necesitatea mentinerii unui mediu curat , conditie de care depinde in ultima 
instanta sanatatea tuturor.Educatia ecologica presupune alaturi de  
transmiterea de cunostinte in cadrul scolii si cooperarea stransa cu autoritatile locale prin 
actiuni directionate si efective de ecologizare sau intretinere a unor arii de interes 
comunitar.In acest sens , este necesara implicarea scolii la actiunile pe probleme de mediu 
organizate de Primarie , intrucat viitorul apartine generatiei tinere care in acest mod poate 
constientiza mai bine si prin experienta nemijlocita nevoia de a mentine  un mediu curat, 
sanatos. 
  In conformitate cu HG 349 / 2005 privind depozitarea deseurilor , spatiile de 
depozitare din zona rurala  se reabiliteaza pana la data de 16 iulie 2009 prin schimbarea zonei 
si introducerea acesteia in circuitul natural sau prin inchidere conform “Indrumarului de 
inchidere a depozitelor existente neconforme de deseuri periculoase”. 
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  Pe teritoriul comunei au exista patru platforme de gunoi si puturi seci , care au 
fost dezafectate sau sunt in curs de dezafectare. 
 
 
  Disfunctionalitati-prioritati(mediu) 
 
   Disfunctionalitati privind zonarea utilizarii teritoriului pe folosinte: 

� terenuri arabile , afectate de exces de umiditate 
� pasuni si fanete naturale afectate de eroziuni pe versanti sau exces de 

umiditate in ses 
� zone cu terenuri neproductive neamenajate si nerecuperate pentru alte 

folosinte 
� lucrari de indiguiri in curs de realizare. 

Utilizarea teritorilui pe folosinte , demonstreaza   o utilizare rationala impusa  
de conditiile de relief si cadru natural. 
  Identificarea surselor de poluare , din care a celor cu pericol major pentru 
populatie , vegetatie si animale 
  In comuna Nufaru , factorii de mediu nu sunt afectati de fenomene de poluare sau 
degradari care sa duca la modificari esentiale ale calitatii componentelor lor. 
  Se intalnesc o serie de situatii si aspecte negative , respectiv activitati umane si 
fenomene naturale care afecteaza local apele , solurile si atmosfera. 
  Inexistenta unor sisteme de colectare centralizata a apelor menajere , depozitarile 
intamplatoare de deseuri menajere si gunoi , folosirea fertilizantilor in  
agricultura , determina impurificarea apelor de suprafata si a celor subterane cu substante 
chimice si bacteorologice peste limitele admise. 
  Fenomenele naturale reprezintate prin excesul de umiditate  prezent in zonele 
limitrofe bratului Sfantu Gheorghe, precum si cele de eroziune torentiala si de suprafata , 
prezente in lungul unor vai torentiale, determina degradarea partiala a solurilor. 
  Fumul rezultat din procesele de ardere pentru incalzirea locuintelor si social 
economice nu afecteaza decat in mica masura mediul. 
  Acelasi lucru se poate afirma si despre poluarea produsa de traficul auto. 
 

• Calitatea factorilor de mediu 
 

  Calitatea solurilor  
Solul , rezultat al interactiunilor tuturor elemnetelor mediului si suport al  

intregii activitati umane, este influentat puternic de acestea , atat prin actiuni antropice cat si 
ca urmare a unor fenomene naturale. 
  Sursele de poluare a solului sunt fizice (datorate utilajelor si tehnologiei de 
cultura a solurilor) , chimice (utilizarea ingrasamintelor , pesticidelor , ebicidelor), bilogice 
(nerespectarea concentratiei de reziduri, dejectii solide si lichide agricole ) si poluarea 
radioactiva din aer. 
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  Principalele activitati si fenomene care influenteaza negativ solul pe teritoriul 
comunei Nufaru , dar in mica masura: 

� depuneri intamplatoare de deseuri menajere si dejectii de grajd de la populatie  
� deseurile si reziduri provenite din agricultura 
� administrarea incorecta a substantelor fertilizante si pentru combaterea 

daunatorilor 
� fenomenele fizice care afecteaza solurile , determinand degradarea lor , sunt 

reprezentate de eroziuni , exces de umiditate , compactari 
Aceste fenomene se produc datorita unor conditii naturale , care actioneaza in  

interdependenta apele subterane, apele de suprafata , pantele si energia reliefului, substratul 
geologic , regimul pluvial ,caracterul argilos al terenurilor de lunca , gardul de acoperire cu 
vegetatie, etc. 
  Acestora li se adauga influentele unor activitati antropice vechi (defrisari , 
desteleniri, etc.) sau mai noi (neintretinerea lucrarilor funciare , agrotehnici impropii 
terenurilor in panta , cresterea nivelului apelor de suprafata , etc.). 
  La nivelul comunei , cea mai mare pondere o au terenurile cu exces de umiditate , 
inundabile in cazul cresterii cotelor apelor Dunarii si implicit a apelor freatice. 
  Lucrarile hidrotehnice , de indiguiri , desecari existente sunt in buna parte in stare 
de exploatare , dar rezolva partial problemele. 
 

• Calitatea aerului 
  Sursele de poulare a aerului sunt naturale ( procesele fiziologice ale omului si 
animalelor , pulberile de sol , substante organice si anorganice , incendierea maselor vegetale, 
descompunerea materialelor organice , vegetale si animale)sau antropice (arderea 
combustibililor solizi , traficul auto, industria alimentara , depozitarea si conservarea 
alimentelor, prelucrarea pietrei , activitatea agricola si zootehnica). 
  Pot fi mentionate o serie de surse locale cu caracter temporar – accidental , 
reprezentat de urmatoarele activitati umane: 

� procesele de ardere pentru incalzirea locuintelor si obiectivelor social 
economice cu carbuni , lemn , care genereaza gaze si pulberi specifice , fum , 
funingine 

� circulatia si transporturile rutiere , care genereaza prin sursele mobile gaze de 
esapament, pulberi , zgomot  

  O sursa de poluare cu pulberi este reprezentata de cariera din partea  de S-V a 
satului Malcoci. 
  Pulberile emise care depasesc in medie 0,4 gm2 pe o arie valabila de la cateva 
sute de metri pana la  cativa kilomteri , depinzand de viteza si directia vanturilor , pot afecta o 
zona mai mult sau mai putin extinsa a comunei. 
  Un aspect important legat de activitatile specifice cariereri este cel legat de 
tranzitarea arterelor comunei de catre camioanelor de tonaj greu ce poate afecta negativ casele 
si locuitorii din zona respectiva. 
  Intru-cat se are in vedere construirea unei statii de preparare a asfaltului in 
apropierea carierei , trebuie avut in vedere ca amplasarea acesteia sa fie realizata la o distanta 
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de 2- 3 km de sat , intr-o localizare care sa impiedice poluarea cu emisii gazoase sau novice, 
sau suspensii  solide , rezultate in urma activitatilor specifice. 
  In privinta nivelului poluarii cu gaze si pulberi , se poate aprecia ca emisiile sunt 
reduse , iar prin procesele de dispersie si retinere mecanica (prin vegetatie, caldiri , relief ) 
eventualele impuritati din atmosfera se diminueaza si mai mult. 
 
 

• Calitatea apelor 
  Importanta deosebita a activitatii de monitorizare a calitatii apelor rezulta din 
faptul ca acestea pune in evidenta in permanent stadiul calitatii resurselor de apa , pe baza 
acestor date , se adopta strategia de protectie eficienta a calitatiilor. 
  Panza freatica care asigura alimentarea cu apa a comunei are un debit de 60 mc/h, 
fiind localizata la o adancime de 110 m.Captarea se realizeaza in conditii optima care 
impiedica contaminarea pe cale aerogena. 
  In plus, potabilitatea apei este asigurata la nivelul captarii de statia de clorinare ce 
realizeaza sterilizarea si eliminarea riscului potential al unor infectii.Contaminarea cu 
germenii patogeni sau conditionat patogeni se poate produce , toturi , inainte de intrarea apei 
in reteaua de distributie catre populatie prin infiltratii accidentale ale freaticului cu ape 
reziduale provenite de la fabrica de prelucrare a carnii (Carniprod SA) (NTG = 900.00/ml, 
streptococi fecali = 1220/100 ml, coliformi totali peste 100.000/100 ml).In acest sens , este 
necesara schimbul de informatii so cooperarea cu Carnirpod SA in vederea realizarii de lucrari 
care sa impiedice scurgerile de ape reziduale specifice. 
  Din punct de vedere chimic , apa distribuita catre populatie respecta cerintele 
pentru apa potabila. 
 Tabel 1. Caracteristicile fizico – chimice ale apei potabile ce intra in reteaua de 
distributie a comunei 

Parametru Valori determinate in proba 
Amoniu mg/l 0 
Nitriti mg/l 0,01 
Nitrati mg/ml 43 
Cloruri mg/l 205 
Oxidabilitate mg O2/l 1,2 
Duritate totala (gr.Germane) 8 
pH 7,2 
Turbiditate 0 

  
Dunarea se incadreaza in categoria I de ape din punct de vedere al valorilor  

CCOMn si CB05.In ultimii ani au semnalate cresteri ale continutului in metale grele ale apelor 
Dunarii (Hg,Cd,Pb), fiind generata de poluarea globalizata , transfrontaliera.In acest  
sens, se impun precautii si determinari riguroase pentru a se stabili riscul de biocumulare a 
metalelor grele a culturilor irigate cu apa din Dunare.Determinarile (NTG = 15.000/ml, 
streptococi fecali = 202/100 ml, coliformi totali= 3.700/100 ml) , au aratat ca apele Dunarii 
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pot vehicula germeni potential patogeni cu originea in deversarile de ape uzate din industria de 
prelucrare a carnii. 
  In afara surselor care deverseaza constant ape uzate , sursele cu caracter temporar 
– accidental scurgerilor de ape meteorice ce spala si antreneaza substante poluante din zonele 
de depozitare a deseurilor menajere si industriale , sau din zonele agricole proaspat tratate cu 
substante chimice. 
  Apele subterane sunt mai putin expuse riscului poluarii. 
  Principalele cauze sunt infiltratiile de la suprafata de substante organice sau 
chimice provenite din activitati umane, utilizarea clostelor uscate , surse de apa fara perimetre 
de protectie. 
  Consecintele poluarii si calitatii necorespunzatoare a apelor de suprafata si 
subterane se reflecta asupra posibilitatilor  de utilizare pentru alimentari cu apa potabila 
,pentru irigatii , piscicultura , agrement , etc. 
 

• Calitatea florei si faunei 
 

  Vegetatia zonei este preponderent stificola , cu paduri, pajisti si zavoaie. 
  Ecosistemul floral consta in plantatii de plopi pe locul plantatiilor de salcii , 
arbusti , salcia , paduri de frasin, ulm, plop argintiu, stufaris, papura, etc. 
  Ecosistemul apelor stagnate se caracterizeaza printr-o flora bogata , submersa si 
plutitoare. 
  Fauna , deasemeni foarte bogata este reprezentata de specii diverse de pesti , 
pasari , mamifere , reptile , etc. 
  Prin extinderea amenajarilor din delta , intre anii 1960-1989 (amenajari stuficole, 
silvice si piscicole) s-au produs multe dezechilibrari , fapt ce a influentat negativ si rezervatiile 
existente. 
  Schimbarile fundamentale din 1989 , au permis reconsiderarea valorii Deltei 
Dunarii , subordonandu-se interesul economic , celui stiintific si de protectie. 
  Potrivit conceptului de rezervatie a biosferei , omul cu activitatea sa nu este 
exclus ci este integrat acesteia, astfel incat sa coabiliteze activitatea economica cu masurile de 
conservare si protectie. 
 

• Prioritati in interventie 
 

   Prioritatile in domeniul  mediului , se refera in principal la acele masuri 
necesare pe termen scurt pentru rezolvarea unor disfunctionalitati majore si pentru mentinerea 
si protejarea unor obiective valoroase ale cadrului natural si construit. 
  In acest sens se impun: 

� managementul integrat al deseurilor 
� controlul strict al depozitarii deseurilor menajere si respectarea normelor in 

vigoare .In prezent localitatile comunei detin puncte de colectare gunoi , in 
containere ecologice , care periodic sunt transportate spre rampa ecologica de 
pe raza municipiului Tulcea  



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NUFARU, judetul  TULCEA 

 

145 
 

� se are in vedere construirea unei rampe ecologice de gunoi care sa previna 
disemninarea deseurilor solide , precum si infiltrarea in sol a celor lichide 

� realizarea de platforme betonate si imprejmuite pentru fiecare punct de 
colectare gunoi 

� achizitionarea unei autogunoiere 
� supravegherea atenta a calitatii panzei de apa freatice, in principal sub 

aspectul riscului potential determinat de infiltratiile de ape uzate , cu 
localizare in afara teritoriului comunei 

� monitorizarea activitatilor comerciale si turistice in vederea limitarii si 
eliminarii poluarii difuze ; instituirea de masuri organizatorice care sa 
imbunatateasca activitatea agentilor economici, sub aspectul colectarii si 
depozitarii deseurilor si sa-i stimuleze sa mentina un mediu curat , sanatos 

� protectia apelor subterane si a captarilor existente prin instituirea zonelor de 
protectie sanitara  pentru obiectivele tehnico edilitare (put forat , statie 
captare, rezervor inmagazinare , statie epurare , etc.) 

� recuperarea terenurilor afectate de inundatii si eroziuni prin lucrari 
hidroameliorative si hidrotehnice , indiguri , regularizari vai torentiale , 
canale de preluare a apelor , drenare, plantatii de protectie si salubrizare , etc. 

� masuri de prevenire a erodarii zonelor colinare ale comunei prin plantarea de 
arbori si arbusti , actiune menite sa imbunatateasca calitatea pasunilor prin 
utilizarea lor rationala 

� dezafectarea depozitelor menajere pana in anul 2009 , conform HG nr.349 
/2005 

� Crearea unui echilibru natural prin plantari si zone verzi la nivelul fiecarei 
localitati 

� Exploatarea cadrului natural , valoros prin dotari turistice , de odihna si 
agrement 

� Amenajarea zonelor turistice , in stransa legatura cu ariile cu valoare 
peisagistica si cu arealele de protectie a mediului , odata cu extinderea , 
diversificarea si modernizarea dotarii turistice 

� Dezvoltarea infrastructurii prin modernizarea  drumurilor si construirea unui 
sistem de canalizare si a statiilor de epurare care sa asigure protectia 
impotriva poluarii apelor Dunarii 

In ceea ce  priveste  zonele propuse pentru refacere peisagistica aceastea se  
refera la terenurile neproductive, reprezentata de alunecari , eroziuni torentiale , terenuri  
ocupate cu deseuri. Acestea vor trebui recuperate prin crearea de peisaje forestiere, prin 
revenirea la peisajul initial , sau prin amenajari de agrement. 
  Remedierea cauzelor poluarii trebuie efectuata in ordinea prioritatilor diferite prin 
politica comunei , in paralel cu aplicarea de masuri administrative ferme. 
  Directia Silvica Tulcea, are prevazut ca programe pentru anii 2009- 2010, lucrari 
de impadurire pe 35 ha  in incinta Resca , in zonele in care s-au taiat arbori . 
  In zona Victoria si Ilganii de Jos , regenerarea padurii se va realiza in mare parte 
natural cu frasin de balta si salcie.;Ocolul Silvic va interveni cu plantare pe suprafete foarte 
mici pentru a se acoperi intreaga suprafata cu vegetatie forestiera. 
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 2.11.DISFUNCTIONALITATI  (la nivelul teritoriului si localitatilo r )  
 
   Din analizele facute, au rezultat un numar de disfunctionalitati cu relevanta 
in contextul socio-economic actualizat pe domenii : 
 
  1.Agricultura – disfunctionalitati 

� Organizarea deficitara , framantarea exagerata a proprietatilor agricole 
� Culturi care dau productie variabile in timp si spatiu datorita 

posibilitatilor materiale reduse 
� Dezechilibrarea structurii pe categorii de folosinta a terenului 

� Dezechilibrarea structurii pe categorii de cultura  
� Dotarea actuala cu utilaje agricole , insuficienta 
� Functionarea necorespunzatoare a sistemului de aprovizionare tehnico- 

materiala a serviciilor pentru agricultura 
� Existenta redusa a unitatilor locale de prelucrare a productiei agricole 
� Slaba implicare in preluarea productiei agricole de la producator 
� Reducerea efectivelor de animale 

2.Industrie  
• Posibilitati reduse de prelucrare a produselor agricole 
• Volum redus a investitiilor straine si extra comunale in activitatile   

industriale 
2. Turism: 

� Nu exista activitatea turistica profesionista 
� Capacitate redusa de cazare 
� Slaba valorificare a potentialului turistic 
� Inexistenta zonelor de agrement 

4.Servicii: 
� Domeniul serviciilor este reprezentat doar in resedinta de comuna 
� Din sectorul tertiar , lipsesc servicii de mare importanta , reparatii , 

intretinere, servicii de gospodarie comunala (salubritate , alimentare cu apa , 
etc.) 

� Lipsa mijloacelor mecanizate pentru agricultura 
  5.Reteaua de localitati 

� Necesitatea rezolvarii sistemului de canalizare menajera 
� Tendinte de dezvoltare tentaculara a localitatilor cu preponderenta in 

zonele limitrofe bratului Sfantu Gheorghe , teren afectat de riscuri 
naturale (inundabilitate) 

6.Populatia si resursele de munca  
� Tendinta accelerata de imbatranire a populatiei , ce ridica probleme de 

investitii pentru ocrotirea sanatatii , servicii sociale , pentru asigurarea 
batranetii 
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� Predominare a populatiei active in sectorul primar , agricultura  
� Grad ridicat al somajului circa 20% 
� Populatia activa , reprezinta circa 30% 

7.Locuirea: 
� Fond de locuit invechit , realizat din materiale traditionale , nedurabile , 

calitativ inferior sub aspectul confortului 
� Lipsa dotarilor de stricta necesitate sau prezenta unora in stare insalubra 
� Sistem local de incalzire 
� Zone cu P.O.T. si C.U.T. foarte mic 
� Asezarea vetrei satului pe amplasamentul sitului arheologic,induce 

disfunctionalitati in ceea ce priveste restrictii de construire si conditii 
speciale de autorizare a constructiilor 

8.Dotari social – culturale  
� Insuficienta reprezentare a unor dotari de cultura si recreere (camin 

cultural) 
� Necesitatea asigurarii cu cadre specializate pentru unitatile de 

invatamant 
� Lipsa cadrelor medicale 
� Conditii improprii si lipsa aparaturii medicale 
� Lipsa de preocupare a populatiei pentru recalificare si reconversie 

profesionala 
� Slaba dotare a bazei sportive 
� Inexistenta parcurilor , terenuri de joaca pentru copii 

                     9.Echipare tehnica 
 Circulatie : 

� Drumuri cu imbracaminte degradata , ce necesita reparatii 
� Drumuri satesti nemodernizate cu profile necorespunzatoare  
� Lipsa pistelor de biciclisti , trotuare , parcari 
� Intersectii inadecvate 
� Transportul local din comuna, pana in oras este regulat si satisfacut de 

mai multe societati 
Alimentare cu apa : 
� Necesitatea suplimentarii rezervei de apa 
Canalizare: 
� Lipsa retelelor de canalizare menajera  (exista studii de specialitate 

aprobate) 
Alimentare cu energie electrica: 
� In curs de realizare , modernizarea retelei de alimentare cu energie 

electrica  
� Retele electrice aeriene 
Telecomunicatii: 
� suplimentarea posturilor telefonice in sistem telefonie mobila 
� Retele telefonice,partial aeriene 

o Probleme de mediu 
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 Protectia si conservarea mediului : 
� Degradarea unor terenuri prin eroziune si exces de umiditate 
� Lipsa informatiilor privind sursele de poluari accidentale a factorilor de 

mediu :aer, apa, sol 
� Lipsa informatiilor pentru populatia comunei Nufaru cu privire la 

importanta protectiei mediului  
� regularizare ravene torentiale in localitatea Nufaru 
� realizarea de plantatii de protectie si plantatii de aliniament 
� lucrari de inaltare a terenurilor incluse in intravilan si masuri de drenare 

a apelor pluviale 
Depozitarea deseurilor menajere: 
� Inexistenta unei rampe ecologice sau a unei rampe de transfer in 

localitatile limitrofe 
Lucrari de prevenire , protectie si diminuare a efectelor inundatiilor  
� Elaborarea programelor de management al riscului la inundatii  
Zone istorice , situri arheologice 
� Lipsa unei strategii viabile care sa conduca conservarea si punerea in 

valoare a vestigiilor trecutului  
� Amplasamentul zonei arheologice face dificila obtinerea de autorizatii 

de construire sau reparatii in centrul comunei ,activitati economice. 
 
 
 2.12. NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI  
 
  Localitatile comunei au posibilitati de dezvoltare datorate atat amplasarii intr-o 
zona cu potential turistic cat si datorita apropierii de resedinta judetului. 
  Trecerea la un nivel superior de dezvoltare , in prima faza , comporta o revizuire 
a zonelor functionale- completarea cu dotari noi (spatii recreative , zone de agrement , spatii 
polivalente , spatii comerciale , servicii ,turistice). 
  Sunt necesare schimbarea aspectului constructiilor existente si prevederea in 
perspectiva a cladirilor care corespund din punct de vedere calicativ si estetic, cu functiunile 
de baza. 
  In urma consultarii cu populatia comunei si cu membrii administratiei locale , 
asupra politicii proprii de dezvoltare a localitatilor , au rezultat urmatoarele necesitati 
relevante pentru documentatia de fata : 

1.Dezvoltarea infrastructurii de baza : 
 a) realibilitarea si modernizarea sistemului stradal 
 b) constructia de locuinte  
 c) dezvoltarea serviciilor si activitati productive 
 d) modernizarea si realizarea fondului locuibil existent 
 e) dezvoltarea infrastructurii de transport 
2.Cresterea potentialului economic al zonei: 
 a) utilizarea in mod durabil a resurselor capitalului natural din  

    zona Nufaru 
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3.Regenerare rurala 
 a) reabilitarea cladirilor cu valoare de patrimoniu si punerea in  

   valoarea acestora  
b) reabilitarea rurala prin refacerea si dezvoltarea centrului de  
     comuna  

 c) stabilirea regulilor de utilizare rationala a terenurilor 
4.Protectia mediului  
 a) imbunatatirea calitatii apei 
 b) managementul integrat al deseurilor 
 c) realizarea unor pepiniere de puieti 
 d) marirea si imbogatirea spatiilor verzi 

                                         e) recuperarea terenurilor afectate de inundatii si eroziuni prin lucrari 
hidroameliorative si hidrotehnice , indiguri , regularizari vai torentiale , canale de preluare a 
apelor , drenare, plantatii de protectie si salubrizare , etc. 

     f)masuri de prevenire a erodarii zonelor colinare ale comunei prin 
plantarea de arbori si arbusti , actiune menite sa imbunatateasca 
calitatea pasunilor prin utilizarea lor rationala 

5.Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei  
 
a) Dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele aflate in 

dificultate (minori, persoane varstnice, persoane cu handicap 
b) Reorientarea profesionala 
c) Informarea copiilor si tinerilor si implicarea acestora in problematica 

localitatii  
d) Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala 
e) Modernizarea spatiilor destinate activitatilor socio-culturale si sportiva 
f) Sustinerea si promovarea festivalurilor traditionale 

intarirea coeziunii intre administratia publica si organizatiile non- guvernamentale, intre toate 
serviciile descentralizate si ONG-uri pentru rezolvarea problemelor de interes comunitar 

g) Asigurarea transparentei actului decizional pentru incurajarea 
participarii cetatenilor la dezvoltarea politicilor si la sustinerea 
deciziilor locale 

Deoarece actualele obiective strategice de dezvoltare, marimea numarului de  
locuitori si tipul de organizare ca aglomerare rurala sunt premise ferme , comuna va continua 
sa se extinda pe terenurile disponibile din jur, tinandu-se seama de toate categoriile de bariere 
existente si de directiile prioritare de evolutie . 
 
 

CAPITOLUL 3 – PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA 
 
 
 3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE 
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  Pana la data finalizarii Planului Urbanistic General , s-au realizat urmatoarele 
proiecte si studii , care au fost luate in considerare ca studii de fundamentare  pentru 
elaborarea Planului Urbanistic General : 

� Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Delta Dunarii  
o Stategia de amenajare a teritoriului – iulie 2008 

� Master Plan – dezvoltare durabila in rezervatia Delta Dunarii – 2004 
� Planul Urbanistic General al comunei Nufaru 1999 
� Studiu istorico – arheologic – iulie 2009 
� Studiu geologico – geotehnic 
� Plan de aparare impotriva inundatiilor si gheturilor – comuna Nufaru 
� Suprainaltare dig comuna Nufaru 
� Alimentare cu apa Ilganii de Jos 
� Extindere si reabilitare sistem public de apa , comuna Nufaru – 2004 
� Modernizarea si extinderea sistemului public de alimentare cu apa 

comuna Nufaru – 2005 
� Sistem de canalizare si statie epurare in localitatea Malcoci 
� Sistem de canalizare si statie epurare in localitatea Nufaru si Victoria 
� Modernizare LEA ST si bransamente localitatea Victoria  
� Stategia de dezvoltare comunei Nufaru – 2007 

Demersul pe care s- a fundamentat Planul Urbanistic General Nufaru a  
permis formularea unor propuneri si orientari pentru principalii factori de dezvoltare 
economico sociala , in profil teritorial.  
  Studiul , astfel elaborat si aprobat va reprezenta pentru autoritatile administrative 
publice cadrul economico-social  si urbanistic de stabilire a prioritatilor de interventie in acest 
teritoriu . 
  De asemenea va oferi elemente de tema pentru plansele de amenajare teritoriala , 
iar pentru investitori informatii utile asupra resurselor naturale si umane , cu posibilitati de 
valorificare imediata sau in perspectiva mai larga. 
  Planul Urbanistic General reprezinta o etapa obligatorie si de importanta majora 
in ansamblul documentatiei de amenajare a teritoriului stabilita prin Legea 350/2001 
  A fost deasemenea trecuta in revista legislatia care reglementeaza activitatea de 
amenajare a teritoriului : 

� Legea nr. 363/2006 privind aprobarea P.A.T.N.- Sectiunea I- Cai de 
comunicatie  

� Legea nr. 171/1997 privind aprobarea P.A.T.N.- Sectiunea II- Apa; 
� Legea 5/2000 privind aprobarea P.A.T.N.- Sectiunea III- Zone protejate; 
� Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, 

actualizata cu 242 / 2009  
� Legea 351/2001 privind aprobarea P.A.T.N.- Sectiunea IV- Reteaua de 

localitati; 
� Legea 575/2001 privind aprobarea P.A.T.N.- Sectiunea V- Zone de 

riscuri naturale; 
� Ordinul M.L.P.A.T. 21/N/2000- Ghidul privind elaborarea si aprobarea 

regulamentelor locale de urbanism; 
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� H.G.R. nr. 382 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind exigentele minime de continut ale ducmentatiilor 
de amenajare a teritouriului su de urbanism pentru zonele de riscuri 
naturale; 

� H.G.R. nr. 447 din 10 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind modul de elaborare si continutul hartilor de risc 
natural la alunecari de teren si inundatii 

 
 
 3.2.EVOLUTIE  POSIBILA – PRIORITATI 
 
  Directii posibile de evolutie a comunei 
  Problematica dezvoltarii ruralului si noile raportari dintre agricultura si industrie , 
dintre  sat si oras , impun o reconsiderare teoretica si conceptuala , fata de care nu se pot 
elibera solutii practice eficiente.Innoirea aparatului teoretico- metodologic , este impusa de 
restructurarea unor fenomene sociale cunoscute : industrializarea , urbanizarea , 
 migratiile rural urbane , etc. Si de aparitia unor fenomene noi in perioada actuala de tranzitie: 

� modificarea atitudinii populatiei urbane fata de mediul rural , in special 
somerii, pensionarii , etc. 

� modificarea atitudinii populatiei urbane fata de mediul rural , in special 
somerii , pensionarii , etc. 

Satul nu mai este legat exclusiv de agricultura , asa cum nici orasul nu mai e  
legat exclusiv de industrie. 
  In perioada actuala , dezvoltarea economiei comunei reprezinta nu doar o 
necesitate ci si o posibilitate obiectiva.Aceasta posibilitate consta in valorificarea crescanda a 
potentialului economic de care dispune. 
  Dezvoltarea economica este avuta in vedere de catre societate nu numai pentru 
satisfacerea cerintelor materiale de baza ci si pentru asigurarea resurselor in scopul 
imbunatatirii calitatii vietii , raspunzand cerintelor pentru ocrotirea sanatatii , educatie, 
dezvoltare sociala si mediu inconjurator mai bun. 
  O alta preocupare este utilizarea rationala a resurselor naturale cu valoare 
economica si potential limitat in timp.Acestea includ vegetatia , terenul , diversifitatea 
speciilor , care ofera oportunitati pentru dezvoltare . 
  Dezvoltarea economica are incidenta nu doar asupra cadrului natural ci si a 
potentialului uman .Astfel o crestere economica sustinuta implica folosirea cat mai completa 
si cu o eficienta sporita a fortelor de munca. 
  Stategia de dezvoltare a ruralului urmareste trecerea de la gospodaria de 
subzistenta caracteristica momentului actual , la gospodaria microproductiva , bazata pe 
activitati specifice , corelata cu resursele locale si cu necesitatile pietei. 
  Din evaluarea starii economico – sociale a comunei si din analiza posibilitatilor 
plauzibile de evolutie pozitiva in viitor a spatiului studiat , au rezultat o serie de prioritati si 
oportunitati ce pot jalona perspectiva acestei comune. 
  Propunerile sunt prezentate pe domenii , in functie de eficienta lor sociala si 
economica si au valoare orientativa. 
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  Prioritatile in cadrul dezvoltarii urbanistice a comunei decurg din necesitatile 
imediate semnalate.Realizarea acestor deziderate se va putea face numai in functie de 
fondurile de care dispune comuna – fonduri proprii sau alocate de la bugetul statului .Ordinea 
acestor prioritati se va stabili de catre consiliul local . 
 
 
 
 
 

DOMENII PRIORITATI 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRICULTURA  

• cresterea parcului auto prin dotarea cu tractoare si utilaje 
agricole necesare 

• protejarea solului si valorificarea terenurilor degradate 
prin reanfiintarea sistemului de irigatii – drenaje 

• fertilizarea solului ,in special , cu ingrasamant natural 
• mecanizarea pentru microferme 
• imbunatatirea conditiilor de crestere si exploatare a 

animalelor 
• marirea dimensiunilor exploatatiilor actuale si 

infiintarea de forme noi cu tehnologii moderne si 
eficiente , prin aplicarea de solutii constructivecare sa 
ssatisfaca fluxurile tehnologice adecvate dimensiunii 
acestora  

• metode si tehnologii pentru exploatatiile zootehnice ce 
vizeaza pastrarea si prelucrarea primara a produselor 
animale 

• marirea dimeniunilor exploatatiilor actuale si infiintarea 
de ferme noi , cu tehnologii moderne si eficiente  

INDUSTRIE  • dezvoltarea unor capacitati adaptate conditiilor locale 
• promovarea bunurilor care au asigurata baza de materii 

prime din zonele cele mai apropiate, cu familiarizare in 
dezvoltarea si diversificarea bunurilor de larg consum 

• incurajarea activitatii IMM; pentru dezvoltarea de servicii 
si activitati productive  

• atragerea capitalului investitional autohton si strain  
• statie mixturi asfaltice 
• statie concasare piatra  

TURISM • promovarea prin marketing agresiv a comunei Nufaru ca 
furnizor de resurse si servicii turistice 

• organizarea turismului de agrement:vanatoare ,pescuit 
• amenajarea zonelor de agrement 
• crearea infrastructurii necesare turismului 
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• extinderea intravilanului localitatii Nufaru, in zonele cu 
potential turistic 

• realizarea in faza de proiect a doua obiective turistice (sat 
vacanta Campus Maior (Victoria) si sat vacanta Mitan 
Transaction (Nufaru) ,Miniport turistic-Nufaru 

SERVICII  • dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru 
persoanele aflate in dificultate 

• stimularea sectorului serviciilor prin implicarea mai 
activa a organelor locale, in actiunea de sprijinire , 
informare si incurajarea intreprinzatorilor ce desfasoara 
activitati legate de prestarea de servicii catre populatie 
sau agenti economici  

• imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala 
• sprijinirea IMM-urilor pentru dezvoltarea de servicii si 

activitati productive  
RETEAUA DE 
LOCALITATI  

• reabilitarea rurala prin refacerea si dezvoltarea centrului 
comunei  

• propuneri de extindere a intravilanului pentru functiuni 
turistice , servicii si locuire in zone cat mai compacte si 
posibil de dotat cu utilitati edilitare 

• realizarea sistemului de canalizare menajera – in faza de 
proiect 

• revitalizarea prin diversificarea functiilor economice, 
imbunatatirea dotarii si echiparii 

• coordonarea dezvoltarii teritoriale printr-un cadru 
legislativ coerent si prin aplicarea legii privind 
autorizatiile de construire  

POPULATIA SI 
RESURSELE DE 
MUNCA  

• imbunatatirea potentialului demografic 
• dezvoltarea resurselor umane si cresterea gradului de 

ocupare a fortei de munca  
• asigurarea transparentei actului decizional pentru 

incurajarea participarii cetatenilor la dezvoltarea 
politicilor si la sustinerea deciziilor locale 

• absorbtia fortei de munca locale in activitatile 
economice ale comunitatii  

• crearea de locuri de munca in servicii , turism, oprirea 
migrarii 

LOCUIREA  • cresterea gradului de confort a comunei prin crearea 
unui fond locativ modern , echipat la standarde 
europene 

• stimularea construirii de locuinte din materiale durabile 
, cu finisaje superioare 
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• extinderea zonelor de locuit ,pe terenul primariei : 
lotizari locuri de casa – Malcoci; lotizari locuri de casa 
Nufaru; lotizari locuri de casa Victoria ,Ilganii de Jos 

• modernizarea si reabilitarea fondului construit existent 
DOTARI SOCIAL 
CULTURALE  

• centru cultural , administrativ si social  Malcoci 
• reabilitarea cladirilor cu valoare de patrimoniu si 

punerea in valoare a acestora  
• construirea unei Sali de sport in Nufaru 
• renovare biserica catolica – Malcoci 
• modernizare sisteme incalzire la scoala din Malcoci si 

gradinita , camin cultural Nufaru 
• reparatii Primaria Nufaru 
• reabilitare , modernizare si dotare camin cultural in satul 

Malcoci 
• scena camin cultural Nufaru 
• spatii verzi si parc de joaca pentru copii cu mobilier 

urban in localitatea Nufaru , Malcoci  
• sistem incalzire camin cultural Nufaru 
• imprejmuire terenuri de fotbal in localitatea Nufaru , 

Malcoci  
CIRCULATIE  • reabilitare si asfaltare cu imbracaminte usoara strazilor 

din localitatile Nufaru, Malcoci ,Victoria si Ilganii de 
Jos 

• realizarea de trotuare adiacente DJ 222C in localitatile 
Nufaru , Malcoci si Victoria 

• amenajare intersectii cu DJ 222C 
• realizarea de parcari auto 
• amenajarea pistelor pentru biciclisti  
• modernizarea drumurilor de exploatare in vederea 

devierii transportului greu,in afara localitatii(Malcoci) 
ALIMENTARE 
CU APA  

• modernizarea si extinderea sistemului public de 
alimentare cu apa , rezerva apa , pompa -comuna 
Nufaru  

CANALIZARE • sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea 
Nufaru, comuna Nufaru 

• sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea 
Malcoci, comuna Nufaru 

• sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea 
Victoria, comuna Nufaru 

• sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea 
Ilganii de Jos, comuna Nufaru 

• reabilitarea sistemului de evacuare a apelor pluviale  
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ALIMENTARE 
CU ENERGIE 
ELECTRICA 

modernizare LEA ST si bransamente in localitatile Nufaru, 
Malcoci, Victoria, Ilganii de Jos  

GOSPODARIE 
COMUNALA  

• SF si PT – sistem integrat de gestionarea deseurilor 
in comuna Nufaru 

• SF gestionare deseuri in comuna Nufaru 
• amenajare si modernizare ,puncte de colectare 

deseurimenajere     
PROTEJAREA ZONELOR  
PE BAZA 
NORMELOR 
SANITARE 

• se vor delimita zonele de protectie cimitire, captari de apa, 
cursuri de apa, surse de apa, statii pompare , de clorare, 
rezervoare, statie epurare 

 
FATA DE 
CULOARE 
TEHNICE 

• se vor delimita zonele de protectie a retelelor edilitare si se  
vor stabili conditiile de construire 

 
ZONE CU 
RISCURI 
NATURALE 

• se vor lua masurile necesare pentru inlaturarea cauzelor 
• SF consolidarea mal Dunare – lucrari de aparare impotriva 

inundatiilor in localitatea Nufaru , Ilganii de Jos 
• regularizare ravene torentiale in localitatea Nufaru 
 
• realizarea de plantatii de protectie si plantatii de aliniament 
• lucrari de inaltare a terenurilor incluse in intravilan si 

masuri de drenare a apelor pluviale 
• exploatarea lucrarilor hidroameliorative existente si 

extinderea acestora in scopul imbunatatirii terenurilor 
inundate sau neirigate  

ACTIVITATI 
ECONOMICE 

• utilizarea in mod durabil a resurselor capitalului natural 
din zona Nufaru 

• dezvoltare in zona industriilor si serviciilor nepoluante  
• dezvoltarea si/sau infiintarea fermelor de productie 

animale 
• dezvoltarea activitatilor de morarit, brutarii , 

prelucrarea secundara a laptelui, prelucrarea lemnului si 
a pietrei 

• dezvoltarea mestesugurilor traditionale 
• atragerea investitiilor cu resurse financiare 

ZONE ISTORICE, 
SITURI 
ARHEOLOGICE, 
TRADITII 

mentinerea si pastrarea mostenirii rurale si a identitatii 
culturale 
• mentinerea unei strategii viabile care sa conduca la 

scoaterea  la lumina, conservarea si punerea in valoare 
a vestigiilor trecutului 
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• lucrari de protectie in zonele de sit arheologic 
 
  Ridicarea nivelului de trai al populatiei comunei impune mobilizarea de fonduri 
pentru modernizarea structurilor demografice – economice si dezvoltarea pietei muncii , in 
vederea apropierii de standardele UE 
 

• Dezvoltarea in teritoriu a echiparii edilitare  
Se propun: 

� Modernizarea LEA ST si bransamente in localitatile Nufaru, Malcoci, 
Victoria si Ilganii de Jos,pozarea subterana a noilor retele. 

� Reabilitare modernizare strazi 
� Realizare – sisteme de canalizare si statie epurare in localitatile Nufaru, 

Malcoci, Victoria si Ilganii de Jos  
Analiza potenţialului economic al comunei Nufaru relevă faptul că  

principalul sector economic este agricultura. Activităţile sectorului industrial au un nivel de 
dezvoltare slab spre mediu în timp ce sectorul terţiar (serviciile) se limitează la strictul necesar 
pentru acoperirea necesităţilor locuitorilor comunei.      

Dezvoltarea economică a comunei Nufaru trebuie să vizeze  
multifuncţionalitatea, atât prin dezvoltarea de noi activităţi agricole cât şi prin promovarea 
activităţilor non-agricole (micro – întreprinderi, servicii, turism) în vederea reducerii 
dependenţei de sectorul agricol. Pe de altă parte, comuna trebuie să îşi menţină  
atractivitatea specifică zonelor rurale, prin conservarea şi valorizarea patrimoniului natural, 
cultural şi arhitectural. 
 

 Deplasari pentru munca  
  Deplasarile pentru munca se realizeaza spre resedinta de judet , Tulcea si spre 
comunele invecinate , a celor din sectorul piscicol , in mica masura in strainatate.  

 
 
Cap.3.3. OPTIMIZAREA RELA ŢIILOR ÎN TERITORIU 
 
  Conform prevederilor cuprinse în Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional  - 
secţiunile I – V, şi a Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Tulcea) , propunerile de 
dezvoltare urbanistică a comunei Nufăru se încadrează în liniile directoare impuse de acestea 
în măsura în care viabilitatea acestora a fost susţinută şi de fondurile bugetare , după cum 
urmează: 
 

Poziţia localităţilor în re ţeaua judeţului   
                         

Comuna Nufăru, situată în partea de N-E a teritoriului cadastral al Tulcei,  
reprezintă un teritoriu de tranzit pe direcţia Tulcea-Mahmudia-Murighiol şi o zonă de 
interferenţă a rezervaţiei naturale Delta Dunării cu spaţiul continental. Distanţa mică faţă de 
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reşedinţa de judeţ, Tulcea, de 4,0 km, contribuie la păstrarea unor relaţii permanente pe plan 
economic şi social. 

Substratul arheologic deosebit de important a contribuit la includerea  
localităţilor şi a zonei, în circuitul arheologic şi în viitor a celui turistic. 

a) Conform Legii nr. 351/2001 - privind aprobarea Planul de Amenajare a  
Teritoriului Naţional  secţiunea IV – Reţeaua de localităţi , satele componente ale comunei , se 
clasifică în localitatea de rangul V. 
                           Unele din obiectivele amenăjării zonei de interferenţă prevăzute în P.A.T.Z. 
Tulcea se referă la: 

� dezvoltarea activităţilor economico-sociale în raport cu cerinţele strategiei 
de conservare, protecţie, refacere şi valorificare a resurselor din 
ecosistemele naturale. 

� echipări şi amenajări specifice în localităţile cu rol şi funcţie de primire-
plecare în R.B.D.D. 

� acţiuni de parteneriat a R.B.D.D. şi Consiliile Locale pentru amenajarea 
zonelor de activitate economică, protecţia ecologică şi ameliorarea calităţii 
vieţii populaţiei. 

� Modernizarea învăţământului în zonele cu număr redus de elevi 
b) Căile de comunicaţie şi transport – conform Lege 363/2006 privind  

Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunea I – Reţele de transport , comuna este 
afectată tangenţial , la nivelul reţelei navigabile , braţul Sfântu Gheorghe , de lucrări de 
amenajare a porturilor de acostare şi turistice (Tulcea şi Sfântu Gheorghe) 

La nivel de căi rutiere, comuna va beneficia de vecinătatea relativă şi indirectă a  
coridorului paneuropean de transport internodal IX, pe direcţia Tulcea –Constanţa – Vama 
Veche ( drum expres de 4(patru) benzi) 
 

• Cai de comunicatii 
 S-au propus măsuri de îmbunătăţire a parametrilor tehnici pentru reţeaua de circulaţie 
conform prescripţiilor tehnice în vigoare , urmărindu-se adaptarea soluţiilor la condiţiile 
existente şi utilizarea infrastructurilor actuale: 

o pietruirea drumurilor de pământ săteşti şi comunale în urgenţa I 
o executarea de şanţuri de scurgere acolo unde este necesar 
o luarea de măsuri pentru lichidarea alunecărilor de teren prin terasare , drenare, 

împădurire şi pe anumite porţiuni executarea de ziduri de sprijin 
o amenajarea şi construcţie de parcari 
o amenajarea profilelor transversale în intravilan conform detaliilor din planşe 
o Slobozia – Hârşova-Tulcea 
o Târgu Secuiesc – Focşani – Brăila – Tulcea  

c) Mutaţii intervenite în folosinţa terenurilor 
Mutaţiile intervenite la nivelul folosinţei terenurilor se referă la  

schimbarea destinaţiei unor terenuri valoroase peisagistic, dar situate în zone inundabile , în 
terenuri construibile , cu măsuri de eliminare a riscurilor de inundaţii. 



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NUFARU, judetul  TULCEA 

 

158 
 

  Aceste terenuri , reprezintă zonele de extindere a intravilanelor (Nufăru, Victoria) 
pentru exploatarea potenţialului turistic. 

d) Lucrări majore prevăzute – propuse în teritoriu 
Conform Lege 575 /2001 – privind Planul de Amenajare a Teritoriului  

Naţional – secţiunea a V-a – zone de risc natural , comuna Nufăru este situată în zona de risc 
natural datorat inundaţiilor pe cursul de apă învecinat. 
  Pentru aceste zone se impun măsuri specifice privind prevenirea şi atenuarea 
riscurilor , realizarea construcţiilor şi utilizarea terenurilor. 

 
Lucrările se referă la: 

� Eliminarea riscului produs de inundaţii la nivelul braţului Sfântu Gheorghe 
� Înălţarea terenurilor limitrofe la cote superioare cotelor de inundabilitate 
� Sistematizarea terenurilor 
� decolmatarea canalelor de desecare şi punerea în funcţiune a staţiilor de 

pompare 
� Regularizare văi torenţiale  
� Conform P.A.T.Z. şi în conformitate cu 575/2001 P.A.T.N. – secţiunea V – 

repararea digului din localitate 
� Lucrări de întreţinere şi reabilitare  pe suprafeţe amenajate cu amenajări 

complexe de irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului Nufăru 
e) Deplasări pentru muncă  

Deplasările pentru muncă se realizează spre reşedinţa de judeţ  
Tulcea şi spre comunele învecinate , în mică măsură în străinătate. 
  Se propun măsuri şi acţiuni de sprijin şi revitalizare a populaţiei active în sectoare 
terţiare , mică industrie, turism. 

� Stoparea tendinţei de declin demografic ,prin creşterea nivelului de trai şi a 
calităţii vieţii populaţiei prin dezvoltarea durabilă a zonei. 

� Măsura, facilităţi pentru atragerea populaţiei pensionate în desfăşurarea 
unei activităţi economice. 

� Asigurarea asistenţei medicale calificate. 
� Reabilitarea şcolilor 
� Accesul la infrastructuri de utilităţi 
� Dezvoltarea unor programe de formare şi reconversie profeională în 

domenii căutate pe piaţa muncii. 
f) Necesitatea extinderii intravilanelor cu zone funcţionale rezidenţiale sau  

agroturistice 
  Conform Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal - capitolul zonificarea 
teritoriului, se preconizează direcţii de dezvoltare. 
  Asigurarea suprafeţelor pentru activităţi secundare prin extinderea intravilanelor 
şi/sau reconversia zonelor neperformante, în principal în localităţile cu rol de polarizare 
teritorială şi concentrare a forţei de muncă prin măsuri: 

� Posibilitatea dezvoltării intravilanelor prin extinderi cu circa 10 – 15% din 
suprafaţa actuală, ce nu trebuie să ducă la realizarea de noi incinte 
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îndiguite – în zona Rezervaţiei şi cu circa 20-25% din suprafaţa actuală în 
zona continentală , de regulă compact , neliniar , de-a lungul drumurilor. 

� Extinderea şi dezvoltarea aşezărilor umane se va face astfel încât să nu 
afecteze mediul natural şi peisajele culturale, delimitate prin studii de 
specialitate 

� Integrarea în circuitul turistic şi stimularea dezvoltării localităţilor situate 
în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării , însă puţin atractive pentru turişti – 
zone pentru intinerant şi specializat 

� Integrarea în circuitul turistic şi stimularea dezvoltării localităţilor situate 
la periferia Rezervaţiei Biosferi Delta Dunării, prin amenajarea şi 
omologarea unor pensiuni turistice , realizarea de structuri de alimentaţie şi 
agrement 

� Dezvoltarea turismului cultural în zonă 
h) Mediul 

Obiective specifice: Intensificarea eforturilor de protecţie şi conservare  
a mediului natural , istoric , etc. 
  Măsuri: 

� Protecţia cu prioritate a monumentelor de valoare naţională , cuprinsă în 
lista anexă a Legii 5-2000 din localităţi 

� Protecţia monumentelor şi siturilor , conform anexa la Legea 422 – 
republicată în 2006 

� Realizarea de proiecte şi planuri de urbanism pentru zone şi obiective cu 
valoare de patrimoniu local în vederea valorificării şi conservării acestora 

� Conservarea şi renovarea ansamblurilor şi construcţiilor cu valoare 
ambientală din zonele de vecinătate sau de protecţie a obiectivelor 
valoroase, clasificate 

� Studierea fondului construit existent în vederea includerii de noi obiective 
valoroase în listele de patrimoniu construit (ansambluri rurale cu 
arhitectură tradiţională specifică 

• Dezvoltarea in teritoriu a echiparii edilitare  
Se propun: 

� Modernizarea LEA ST si bransamente in localitatile Nufaru, Malcoci, 
Victoria si Ilganii de Jos 

� Reabilitare modernizare strazi 
� Realizare – sisteme de canalizare si statie epurare in localitatile Nufaru, 

Malcoci, Victoria si Ilganii de Jos  
Analiza potenţialului economic al comunei Nufaru relevă faptul că  

principalul sector economic este agricultura. Activităţile sectorului industrial au un nivel de 
dezvoltare slab spre mediu în timp ce sectorul terţiar (serviciile) se limitează la strictul necesar 
pentru acoperirea necesităţilor locuitorilor comunei.      

Dezvoltarea economică a comunei Nufaru trebuie să vizeze  
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multifuncţionalitatea, atât prin dezvoltarea de noi activităţi agricole cât şi prin promovarea 
activităţilor non-agricole (micro – întreprinderi, servicii, turism) în vederea reducerii 
dependenţei de sectorul agricol. Pe de altă parte, comuna trebuie să îşi menţină  
atractivitatea specifică zonelor rurale, prin conservarea şi valorizarea patrimoniului natural, 
cultural şi arhitectural. 
 
 
 3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE SI SOCIALE  

  
Analiza potenţialului economic al comunei Nufaru relevă faptul că  

principalul sector economic este agricultura. Activităţile sectorului industrial au un nivel de 
dezvoltare slab spre mediu în timp ce sectorul terţiar (serviciile) se limitează la strictul necesar 
pentru acoperirea necesităţilor locuitorilor comunei.      

Dezvoltarea economică a comunei Nufaru trebuie să vizeze  
multifuncţionalitatea, atât prin dezvoltarea de noi activităţi agricole cât şi prin promovarea 
activităţilor non-agricole (micro – întreprinderi, servicii, turism) în vederea reducerii 
dependenţei de sectorul agricol. Pe de altă parte, comuna trebuie să îşi menţină atractivitatea 
specifică zonelor rurale, prin conservarea şi valorizarea patrimoniului natural, cultural şi 
arhitectural. 
 

• Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, cu următoarele  
obiective operaţionale:  

� îmbunătăţirea competenţelor profesionale în vederea creşterii capacităţii 
manageriale a agricultorilor şi proprietarilor de păduri;  

� restructurarea şi dezvoltarea fermelor şi creşterea competitivităţii produselor 
agricole; 

� restructurarea şi modernizarea sectoarelor de procesare a produselor agricole 
şi a celor forestiere.  

 
• Îmbunătăţirea mediului în spaţiul rural se bazează pe următoarele obiective 

operaţionale: 
� promovarea managementului durabil al terenului agricol; 
� sprijinirea agriculturii ecologice; 
� conservarea terenurilor agricole cu înaltă valoare naturală ce sunt 

ameninţate de schimbarea modului de folosinţă a terenului;  
� protejarea solului prin acţiuni de combatere a eroziunii, limitarea 

utilizării substanţelor chimice de sinteză şi îmbunătăţirea conţinutului în 
substanţe organice; 

� protejarea resurselor de apă prin limitarea scurgerii substanţelor chimice 
de sinteză în reţeaua hidrografică şi infiltrarea în apele subterane; 

� conservarea biodiversităţii pe terenuri agricole prin crearea de habitate 
şi coridoare de circulatie (benzi înierbate); 
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• Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, cu următoarele 
obiective operaţionale:  

� dezvoltarea multifuncţionalităţii zonelor rurale; 
� dezvoltarea şi stimularea în spaţiul rural a microîntreprinderilor; 
� creşterea atractivităţii zonelor rurale şi renovarea satelor; 
� creşterea potenţialului uman necesar pentru diversificarea economiei 

rurale.  
Pentru dezvoltarea comunei Nufaru este necesară aşadar o politică  

rurală complexă, care să cuprindă gospodărirea resurselor naturale locale, dezvoltarea 
agriculturii adaptată la condiţiile şi realităţile locale, diversificarea activităţilor economice prin 
dezvoltarea micilor întreprinderi care să valorifice materia primă locală, instruirea şi 
valorificarea resurselor umane ale comunei, evidenţierea valorilor cadrului natural şi a celui 
cultural.  
  Propunerile de relansare economica a localitatilor se axeaza pe valorificarea 
resurselor existente (piscicultura , stuficultura) , a capacitatilor existente si pe exploatarea 
terenurilor agricole in sistemul asociatiilor. 
  Pe teritoriul comunal Nufaru , intre bratul Sfantu Gheorghe si bratul Sulina in 
ghiolurile , garlele si canalele din zona se practica o activitate de exploatare a resurselor 
piscicole si stuficole in sistem privat , prin amenajari de colectare si prelucrare a pestelui , sau 
la nivel de intreprinderi (Ecodelta). 
  Aceste activitati pot lua amploare , prin reorganizarea si rentabilizarea unitatilor 
existente , pe amplasamentele cunoscute sau prin incurajarea intreprinzatorilor privati. 
  Zonele agroindustriale existente inainte de anul 1989 au fost rezervate prin PUG 
dezvoltarii unor activitati economice similare (mecanizare , depozitare , grajduri) sau posibil 
de transformat sau reorganizat. 
  Unitatile comerciale si de prestari servicii nepoluante se pot dezvolta la nivelul 
intregului intravilan , pe terenuri proprietate privata , Consiliul Local nedispunand de rezerve 
de teren. 
  Activitatile agricole de mecanizare , cresterea animalelor si depozitare se pot 
dezvolta pe actualele amplasamente ale fostelor incinte ale CAP- urilor sau SMA – urilor sau 
in extravilan. 
  Toate unitatile economice ce se vor dezvolta , pe masura echiparii localitatilor cu 
utilitati , sunt obligate sa se racordeze la acestea . 
 

Domenii de activitate:  
���� Agricultura şi silvicultura       

Agricultura şi silvicultura, ca subramuri ale sectorului primar, trebuie să  
răspundă următoarelor cerinţe:  

o producerea de materii prime alimentare şi de alimente necesare aprovizionării 
populaţiei;  

o producerea de materii prime posibil a fi valorificate în mici  
o unităţi industriale; 
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o conservarea resurselor de sol, apă, floră şi faună, dar şi a echilibrului 
ecosistemului natural; 

o sporirea şi punerea în valoare a potenţialului turistic prin conservarea 
patrimoniului peisagistic; 

o armonizarea funcţiilor sociale şi culturale cu cea economică.    
Prin urmare, propunerile prioritare privind obiectivele pe termen scurt şi  

mediu care se impun în comuna Nufaru pentru dezvoltarea agriculturii şi silviculturii sunt: 
� ridicarea nivelului tehnic al producţiei agricole şi îmbunătăţirea parametrilor 

calitativi ai acesteia; 
� respectarea normelor fito-sanitare şi sanitar-veterinare, asigurându-se premisele 

dezvoltării unei agriculturi biologice; 
� în cadrul sectorului silvic este necesară curăţirea şi igienizarea pădurii; 
� realizarea de lucrări agro-pedo-ameliorative pentru combaterea eroziunii şi 

îmbunătăţirea potenţialului fertil al solurilor din comună precum şi lucrări de 
amenajare a malurilor, pentru stoparea erodării suprafeţelor de arabil şi păşuni.  

Măsurile prioritare care să conducă la realizarea unei agriculturi funcţionale şi durabile 
sunt următoarele: 

� îmbunătăţirea parcului actual de tractoare şi maşini agricole;   
� valorificarea îngrăşămintelor organice din gospodării şi reducerea aportului de 

fertilizanţi chimici; 
� dimensionarea efectivelor de animale în funcţie de raportul optim între specii şi 

disponibilul local de furaje; 
� achiziţii de animale cu material biologic valoros; 
� înlocuirea exemplarelor bătrâne cu exemplare tinere prin plantarea de noi puieţi; 

Conform normelor UE, strategia de bază a silviculturii va trebui să fie maximizarea 
regenerării naturale şi reducerea ponderii plantaţiilor din fondul forestier deoarece 

regenerarea naturală permite, din punct de vedere genetic, conservarea diversităţii şi 
ameliorarea ecosistemelor forestiere; 
  O alta propune re dezvoltare a sectorului primar se refera la dezvoltarea 
activitatilor de piscicultura . 
  Piscicultura reprezinta un domeniu de interes pentru Uniunea Europeana iar 
dezvoltarea pisciculturii se poate realiza prin accesarea fondurilor structurale. 
 

Măsuri eligibile: 
- ajustări ale efortului în sectorul pescuitului; 
- dezvoltarea de ferme de pescuit; 
- procesarea şi marketingul produselor de peşte; 
- promovarea produselor. 

 Dezvoltarea unor ferme piscicole presupune, printre altele: 
� achiziţionarea de ehipamente şi unelte de pescuit pentru fermele piscicole,  
� achiziţionarea mijloacelor de transport (echipate cu bazine, spaţii de 

refrigerare, echipamente de oxigenare etc.),  
� achiziţionarea de mici bărci în folosul fermei şi de pontoane plutitoare,  
� achiziţionarea de material biologic pentru prima populare.  
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� Industria 

            Dezvoltarea sectorului secundar al comunei Nufaru trebuie să urmărească 
obţinerea unor produse cu valoare adăugată mai mare, care să determine creşterea veniturilor 
din comună.    

Sectorul secundar din comuna Nufaru este reprezentat în prezent de unităţi de  
morărit şi panificaţie, societăţi de prelucrare a pietrei,  precum şi de mici asociaţii familiale. 
 

Comuna are însă potenţial de dezvoltare a micii industrii alimentare  
prelucrătoare pe baza materiilor prime furnizate de creşterea animalelor.  
   Măsurile prioritare care au rolul de a elimina o parte din disfuncţionalităţile 
semnalizate în utilizarea capacităţilor se referă la adaptarea producţiei la cerinţele pieţei, 
asigurarea unor contracte ferme pentru produsele la care zona este un producător important, 
retehnologizarea, realocarea şi înfiin ţarea unor noi spaţii de producţie, prin susţinerea 
produselor căutate pe piaţă, etc. 
 

� Servicii de bază 
   Comerţul 

� instalarea unor magazine specializate de tip supermarket pentru eliminarea 
magazinelor neconforme; 

� diversificarea bunurilor comercializate; 
� înfiinţarea unei pieţe agroalimentare pentru comercializarea produselor agricole 

locale şi a unui centru de colectare a diferitelor produse agricole. 
    Sănătatea  

� modernizarea şi dotarea centrelor medicale din localităţile  
� creşterea numărului de medici şi cadre medicale medii; 
� creşterea numărului de puncte farmaceutice din comună;  
� Înfiin ţare de cabinete stomatologice. 

    Învăţământul 
� atragerea cadrelor didactice calificate pentru creşterea performanţelor în procesul 

de învăţământ;   
� asigurarea condiţiilor minime de confort şi igienă în şcolile generale din 

localităţile comunei; 
� transportul elevilor cu mijloace rapide şi sigure pe distanţa locuinţă – şcoală; 
� dotarea şcolilor cu materiale didactice moderne (calculatoare, aparate pentru 

laboratoare, etc.) 
� conectarea la internet a unităţilor şcolare din comună în vederea desfăşurării 

activităţii în parametri contemporani.  
 

• Servicii infrastructurale 
   Transport 

���� modernizarea drumurilor intracomunale în vederea fluidizării traficului între 
localităţile componente ale comunei; 
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���� reabilitarea drumurilor de acces către exploataţiile agricole în concordanţă cu noile 
parcelări şi cu trăsăturile geomorfologice ale terenului (se va evita realizarea de 
drumuri agricole pe linia de cea mai mare pantă, recomandându-se drumurile 
agricole în zig – zag, pe curba de nivel, pentru prevenirea apariţiei ravenării);  

 
                   Turismul 
    Dezvoltarea turismului  

   Obiective propuse: 
� amenajarea căilor de comunicaţie; 
� extinderea reţelei de alimentare cu apă şi a celei de canalizare; 
� consolidarea zonelor afectate de alunecări de teren; 
� realizarea unor dotări de agrement; 
� conservarea şi protecţia cadrului natural şi a siturilor istorice-arheologice; 

 
 2.Dezvoltarea agroturismul 
        Organizare: 

� amenajarea de terenuri de joacă pentru copii, terenuri de sport; 
� crearea unor pensiuni turistice şi agroturistice; 
� înfiinţarea unei agentii de turism locală; 
� colaborarea cu agenţia de turism judeţeană; 
� înscrierea ofertei turistice în sistemul de rezervare ANTREC  

   Promovare: 
� reclamă atât pe piaţa internă, cât şi pe piaţa externă prin intermediul panourilor 

publicitare, al materialelor tipărite (broşuri, pliante, catalog naţional), materialelor pe 
suport video,  

� CD-urilor, legăturii cu presa şi radio TV. 
        Prin rezolvarea măsurilor amintite mai sus, comuna Nufaru poate fi dezvoltată, comuna 
putând fi atestat ca staţiune turistică de importanţă locală Nufaru. 
 
 3.5.EVOLUTIA POPULATIEI 
  

• Estimarea populaţiei. Elemente demografice şi sociale 
Populaţia comunei Nufaru  a înregistrat în perioada 2000-2005 o creştere relativă de 

4,38% (105 persoane), cu un ritm anual de creştere 0,73%, ceea ce echivalează practic cu o 
creştere mică a populaţiei. Populaţia totală a comunei Nufaru a crescut în 2006 cu 4,68% fata 
de anul 1999 
 Este de aşteptat ca în condiţiile în care tendinţele generale ale evoluţiei populaţiei se vor 
păstra şi în perioada următoare, acest ritm să fie valabil în continuare, astfel încât preliminarea 
numărului populaţiei până în anul 2020 să poată fi făcută pe baza acestui ritm de creştere 
modestă. 
 De remarcat faptul că populaţia comunei pare să fie destul de stabilă numeric, variaţiile 
din intervalele menţionate având amplitudini relativ reduse. 
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 Prognoza populaţiei până în anul 2020 va ţine seama de evoluţia indicatorilor 
demografici – divergentă pe cele două perioade -, conturând două variante de prognoză în 
funcţie de intervalul de timp considerat. 
 Complexitatea relaţiilor socio-economice ale perioadei de după 1990, dar şi evoluţia de 
perspectivă a acestora face ca dinamica numerică a populaţiei să fie dificil de preliminat, fiind 
posibile mai multe variante în funcţie de efectele cumulate ale mişcării naturale şi mişcării 
migratorii. 
 
 Populatia 

totala 
2000 

Populatia 
totala 
2001 

Populatia 
totala 
2002 

Populatia 
totala 
2003 

Populatia 
totala 
2004 

Populatia 
totala 
2005 

Populatia 
totala 
2006 

Populatia 
totala 
2007 

Populatia 
totala 
2008 

Total 2.288 2.270 2.372 2.384 2.397 2.398 2.393 2.440 2.501 
 
  Spor mediu anual 2000-2006   +17,50 persoane/an 
  Spor mediu anual 2006-2008  + 54,00 pesoane /an 
  Analizand cele doua perioade, se observa o crestere a sporului mediu anual in 
perioada 2000-2006 de 17,50 persoane/an , iar in perioada 2006-2008 de 54,00 persoane /an. 
  Estimarea pozitiva a cresterii demografice presupune un scenariu pozitiv in 
urmatoarele conditii: 

� situatia economica pe plan local se va modifica pozitiv 
� sistemul sanitar se va moderniza 
� fondurile structurale europene vor fi utilizate 
� sistemul de invatamant si protectia sociala se vor imbunatati 

 
 

• Estimarea locurilor de munca  
  Vecinatatea cu municipiul Tulcea , prin care este legata rutier prin DJ222C, la 4 
km distanta , pana in Malcoci si 11 km , pana la Nufaru, face ca acest teritoriu sa aiba legaturi 
puternice cu centrul urban polarizator din al carui sistem face parte. 
  Evolutia spatio- temporala a populatiei teritoriului studiat se inscrie in acest 
sistem de relatii care s-a conturat in timp intre spatiul rural si cel urban, dovedindu-se stabila 
in timp. 
  Se remarca atat o tendinta de mentinere a potentialului demografic , cat si una de 
migrare  sezoniera spre centrul urban mai atractiv din punct de vedere economic si al 
confortului vietii. 
  Populatia este in general caracterizata de o anume inertie, atat sub aspectul 
evolutiei numerice al comportamentului demografic al spectrului ocupational al populatiei ,al 
configurarii spatiului comunitar, etc. 
 

• Evolutia si densitatea populatiei 
   Evolutia populatiei – Este de mentionat ca in perioada 1990 si 1999, s-a 
inregistrat o stabilizare demografica a populatiei ( in anul 1990 – populatia comunei de 2352 , 
iar in anul 1999 , de 2335) 
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  In perioada 1999-2005 , evolutia populatiei a prezentat un ascendent de 63 
persoane, respectiv 2398 locuitori in 2005. 
  La 1 ianuarie 2006 – populatia stabilita a comunei Nufaru era de 2399 persoane. 
  In perioada 1999- 2002, evolutia demografica a fost semnificativa , 2427 locuitori 
in 2002. 
  Daca dupa 1990 , pana in 2002 a fost o evidenta crestere a populatiei , in special 
pe seama reintoarcerii in mediul rural a unor persoane care au migrat in perioada 
industrializarii comuniste  in orase, in intervalul 2002- 2005 , cresterea populatiei este mai 
putin semnificativa. 
  Populatia comunei este distribuita in mod inegal in localitatile componente , cea 
mai mare pondere de 47% , detinand-o satul Nufaru 

� 43% Malcoci 
� 6,7% Victoria 
� 3,3% Ilganii de Jos 

In cursul anului 2006 , rata de ocupare era de 70% .Distributia numarului  
mediu de salariati pe ramuri ale economiei , evidentiaza urmatoarele :cea mai mare parte se 
regaseste in agricultura , aproximativ 30%  urmata de transport (5%), 40% dintre persoane 
sunt pensionari , iar restul sunt fara locuri de munca sau beneficiari ai legii  
416/2001 ( in anul 2006 – 45 de beneficiari , iar in anul 2007 – 38 de beneficiari ) .In comuna 
Nufaru rata somajului calculata in anul 2006 fiind de 3-4% , sub nivelul ratei somajului 
inregistrata.In anul 2007 aceasta a scazut la 3,5%. 
  Structura fortei de munca . Ocupatia de baza – agricultura . 
  Gradul de calificare a resurselor umane : 

• studii superioare  20 
• studii medii   70 
• 10 clase           300 
• 4 clase         2000 
• 8 clase           500 
• fara studii       restul 

Forta de munca constituie un factor important al dezvoltarii rurale in prezent  
si viitor si poarta amprenta caracteristica economiei  rurale predominant agricole. 
  O caracteristica de baza a fortei de munca din rural o constituie rata de activitate 
si ocupare mai indicate , la care se adauga nivelul mai redus al somajului. 
  In perspectiva se urmareste reorientarea profesionala a tinerilor in directia 
sectorului tertiar, al serviciilor si activitatilor turistice. 
 
 3.6.ORGANIZAREA CIRCULATIEI 
 

• Organizarea circulatiei rutiere si a transportului in comun 
 
  Comuna Nufaru reprezinta un teritoriu de tranzit intre resedinta de judet si 
comunele pe directai Mahmudia si Murighiol , relatie care este posibila prin DJ 222C , drum 
asfaltat , relativ in stare buna. 
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  In acelasi timp , localitatea Nufaru , reprezinta capatul drumului DJ 222D pe 
relatia Ilganii de Jos –Crisan – Sulina. 
  In afara celor doua artere principale , comunicarea intre localitati este completata 
cu o serie de drumuri nemodernizate , cum sunt cele care leaga localitatile Nufaru si Malcoci 
de comuna Valea Nucarilor. 
  La nivelul localitatilor , retelele stradale , dezvoltate haotic , rezolva necesarul 
cailor de comunicatii , dar nu corespund din punct de vedere al stratului de uzura si al 
profilelor transversale. 
  Aspectele conflictuale la nivelul drumului judetean apar datorita reliefului foarte 
framantat , ce a determinat traseul sinuos si ampriza foarte restransa. 
  Relatia Tulcea –Murighiol , pe acest traseu se preconizeaza a se ameliora prin 
lucrari la suprastructura drumului judetean si la dimensionarea mai generoasa a profilului 
transversal. 
  Satul Ilganii de Jos , situat pe malul stang al bratului Sfantu Gheorghe , vis a vis 
de satul Nufaru , este accesibil cu bacul plutitor pentru transportul vechiculelor , utilajelor si 
barcile individuale pentru transportul persoanelor. 
  Pozitia la Dunare a celor doua localitati motiveaza cererea de includere ca puncte 
de acostare pentru navele de pasageri pe directia Tulcea –Sfantu Gheorghe. 
  Acest obiectiv poate fi realizat in masura in care se vor amenaja puncte de 
acostare corespunzatoare nivelului variabil al Dunarii. 
 

• Propuneri si prioritati 
� se propun masuri de imbunatatire a parametrilor tehnici pentru reteaua de 

circulatie conform prescriptiilor tehnice in vigoare , 
� urmarindu-se adoptarea solutiilor la conditiile existente si utilizarea            

infrastructurilor actuale 
� modernizarea si reabilitarea retelelor stradale, asfaltare in localitatile Nufaru, 

Malcoci si Victoria 
� amenajarea unor intersectii rutiere corespunzatoare ale drumurilor 
� amenajarea profilelor transversale in intravilan 
� imbunatatirea starii de mobilitate a drumurilor judetene si comunale , urmarindu-

se cresterea capacitatii portante prin consolidarea sistemelor rutiere , modernizari 
, tratamente bituminoase, alegerea solutiei fiind determinata de conditiile locale si 
recomandate de specialitate. 

� realizarea pistelor pentru biciclisti 
� realizarea de spatii de parcare 
� realizarea de trotuare adiacente DJ 222C 
� modernizare drumuri de exploatare,de deviere a transportului greu. 

Extinderile de intravilan prin propunerile din documentatia Planului  
Urbanistic General , impune trasarea de noi accese carosabile.In plansele de reglementari s-au 
trasat drumuri orientative , definitivarea urmand sa se faca ulterior in documentatiile PUZ. 
avandu-se in vedere trecerea terenurilor respective in domeniul public. 
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  Profilele de drumuri figurate in planse , au tinut cont de profilele tramei existente 
si de reglementarile legislatiei in vigoare , ce a stat la baza documentatiei proiectelor tehnice 
de specialitate. 
  Asigurarea spatiilor de parcaje se va face in conformitate cu prevederile 
Regulamentului Local de Urbanism ( Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor 
in localitatile rurale – MO partea I , nr.138 din 6. aprilie 1998) 

• Propuneri concrete 
  Prioritatile se vor concretiza in: 

� modernizare si reabilitare drumuri in localitatile comunei Nufaru (sat Nufaru , 
Malcoci , Victoria , Ilganii de Jos), faza executie (proiecte elaborate si 
aprobate) 

� amenjare si constructie spatii parcaje in localitatea Nufaru 
� realizare trotuare adiacente DJ 222C in Malcoci , Nufaru , Victoria 
� amenajare intersectii conflictuale in localitatea Nufaru si Victoria 
� modernizare drumuri de exploatare,de deviere a transportului greu in 

Malcoci,Nufaru. 
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3.7.INTRAVILAN PROPUS ZONIFICARE FUNCTIONALA 
 
  Ca urmare a necesitatilor de dezvoltare , zonele functionale existente au suferit 
modificari in structura si marimea  lor prin marirea suprafetei intravilanului. 
  Limita intravilanului localitatilor comunei Nufaru s-a modificat , noua limita 
incluzand toate suprafetle de teren ocupate de constructii sau amenajari , precum si suprafetele 
de teren necesare dezvoltarii ulterioare a comunei. 
  Zonificarea existenta s-a mentinut , au aparut modificari ale unor zone 
functionale , modificari justificate de inlaturarea disfunctionalitatilor semnalate 
  Suprafata totala propusa pentru extindere intravilane   S= 26,66 ha 
    
          Suprafata intravilane propuse        464,19 ha 
                  Suprafata teritoriu comunal                           6.692,52 ha 
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BILANT AL FOLOSINTEI SUPRAFETELOR DIN TERITORIUL AD MINISTRATIV 

PROPUS 
 

 
 
 

Teritoriul 
administrativ 
al unitatii de 

baza 

 
Agricol 

 
Categoria de Folosinta 

    
Total 

    Neagricol    
  Paduri Ape Drumuri Curti Neproduc

-tiv 
 

Extravilan 5.072,87 700,00 399,00 25,00 0,22 31,24 6.228,33 
Intravilan 232,64 1,41 4,70 44,30 174,05 7,09 464,19 
Total 5.305,51 701,41 403,70 69,30 174,27 38,33 6.692,52 
% din total 79,27% 10,48% 6,04% 1,03% 2,60% 0,58% 100% 
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BILANT TERITORIAL 
SITUATIA EXISTENTA SI PROPUSA  

 
 

 SITUATIA EXISTENTA    SITUATIA PROPUSA   
Nr. 
Crt. 

DENUMIRE TRUPURI Nr. 
Trup  

Suprafata 
- ha - 

Nr. 
Crt. 

DENUMIRE TRUPURI Nr. 
Trup 

Suprafata 
- ha - 

1. Localitatea Nufaru T1 140,54 1. Localitatea Nufaru T1 160,32 
2. Localitatea Malcoci T2 129,38 2. Localitatea Malcoci T2 133,68 
3. Localitatea Malcoci T3 3,87 3. Localitatea Malcoci T3 3,87 
4. Localitatea Ilganii de Jos T4 40,49 4. Localitatea Ilganii de Jos T4 43,25 
5. Localitatea Victoria T5 57,52 5. Localitatea Victoria T5 58,06 
6. Sat vacanta Campus Maior Victoria T6 13,50 6. Sat vacanta Campus Maior Victoria T6 13,50 
7. Cheu zona U.M.Victoria T7 0,60 7. Cheu zona U.M.Victoria T7 0,60 
8. Statie pompare ANIF Malcoci T8 0,14 8. Statie epurare Victoria T8 0,09 
9. Canton Silvic Ilganii de Jos T9 0,42 9. Statie pompare ANIF Malcoci T9 0,14 
10. Rezervor apa Malcoci T10 0,09 10. Canton Silvic Ilganii de Jos T10 0,42 
11. Sc Agromec Malcoci T11 0,68 11. Rezervor apa Malcoci T11 0,09 
12 Ferma ICPDD Rusca Ilganii de Jos T12 0,30 12. Sc Agromec Malcoci T12 0,68 
13. Put forat Malcoci T13 0,06 13. Ferma ICPDD Rusca Ilganii de Jos T13 0,30 
14. Put forare Malcoci T14 0,30 14. Statie epurare Nufaru  T14 0,02 
15. Statie concasare Cefta Malcoci T15 0,50 15. Put forat Malcoci T15 0,06 
16. Zona agroindustriala Malcoci T16 0,70 16. Put forare Malcoci T16 0,03 
17. Amenajare agricola sc Promex 

Ilganii de Jos 
T17 0,17 17. Statie concasare Cefta Malcoci T17 0,50 

18. Zona UM Victoria T18 34,79 18. Zona agroindustriala Malcoci T18 0,70 
19. Statie pompare Malcoci T19 0,02 19. Amenajare agricola sc Promex Ilganii de 

Jos 
T19 0,17 
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20. Sc Scut sa Ilganii de Jos T20 3,37 20. Zona UM Victoria T20 34,79 
21. Cabana protectia lacustelor Ilganii 

de Jos 
T21 0,07 21. Statie pompare Malcoci T21 0,02 

22. Amenajare agricola sc Gita Ilganii 
de Jos 

T22 0,11 22. Sc Scut sa Ilganii de Jos T22 3,37 

23. Amenajare agricola sc Torgai Ilganii 
de Jos 

T23 0,11 23. Cabana protectia lacustelor Ilganii de Jos T23 0,07 

24. Put forat Nufaru T24 0,05 24. Amenajare agricola sc Gita Ilganii de Jos T24 0,11 
25. Sat vacanta Mitan Transaction 

Nufaru 
T25 0,86 25. Amenajare agricola sc Torgai Ilganii de 

Jos 
T25 0,11 

26. Statie epurare Malcoci T26 0,08 26. Put forat Nufaru T26 0,07 
27. Statie epurare Ilganii de Jos T27 0,08 27. Sat vacanta Mitan Transaction Nufaru T27 0,86 
28. Statie de apa Ilganii de Jos T28 0,03 28. Statie epurare Malcoci T28 0,08 
29. Fosa septica Victoria T29 0,09 29. Statie epurare Ilganii de Jos T29 0,08 
30. Ferma Patsmopan Nufaru T30 5,60 30. Statie de apa Ilganii de Jos T30 0,03 
31. Ocol Silvic Nufaru T31 0,52 31. Ferma Patmospan Nufaru T31 5,60 
32. Statie desecare Ilganii de Jos T32 0,09 32. Ocol Silvic Nufaru T32 0,52 
33. Sc Stuf Delta Ilganii de Jos T33 2,00 33. Sc Stuf Delta Ilganii de Jos T33 2,00 
34. Put sec Malcoci T34 0,04     
35. Platforma gunoi Malcoci T35 0,11     
36. Put sec Victoria T36 0,06     
37. Platforma Gunoi Victoria T37 0,12     
38. Platforma gunoi Ilganii de Jos T38 0,07     

 Total suprafata intravilan existent   437,53  Total suprafata intravilan propus  464,19 
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LOCALITATEA NUFARU 
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 Sat NUFARU – Intravilanul propus cuprinde zonele propuse a fi incluse in limita 
intravilanului existent la data elaborarii documentatiei (2008) , ca urmare a solicitarii 
proprietarilor de terenuri si a solicitarii autoritatilor locale de dezvoltare si extindere a 
intravilanului. 
                     Intravilanul propus este reprezentat de trupul principal al localitatii si trupuri din 
extravilan:             

• T1-localitatea Nufaru     -suprafata  160,32ha 
• T14-statie de epurare     - suprafata      0,02ha 
• T26-put forat                -  suprafata      0,07ha 
• T27-sat de vacanta Mitan Transaction  - suprafata      0,86ha 
• T31-ferma Patmospan     - suprafata      5,60ha 
• T32-ocol silvic                - suprafata      0,52ha 

                                     
  S-au inclus in intravilan: 

� Zona A _ cuprinde rectificari ale intravilanului,pe limite cadastrale sau 
limite proprietati. 

Suprafata zona A=0,33 ha 
� Zona B – cuprinsa intr-o alveola , pe latura nordica, intre releul de 

Telecomunicatii si baza promotoriului, din partea NE , pana in drumul 
judetean din sud, terenul este proprietate privata si a fost solicitat pentru 
includerea in intravilan, in scopul realizarii de obiective turistice , de 
agrement. 

Suprafata zona B = 8,00 ha 
� Zona C , situata intr-o alveola , la nord de terenul de sport , intre limita 

estica fata de loturile de pe strala Lacului si terenul releului de 
Radiotehnic.Terenul este prorietate privata si a fost solicitat pentru 
includerea in intravilan in scopul realizarii de obiective turistice si 
agrement 

Suprafata zona C = 2,05 ha 
� Zona D , situata pe latura de NV a localitatii , intre DJ 222C la sud , 

digul la vest si malul bratului Sfantu – Gheorghe la Nord.Terenul este 
proprietate privata .Zona este solicitata de proprietarii terenurilor pentru 
includerea in intravilan,in scopul dezvoltarii functiunilor 
rezidentiale,turism si agrement. 

Suprafata zona D = 8,40 ha 
� Zona E,situata in extremitatea de sud-est a localitatii,pe partea dreapta a 

DJ222C,adosata amplasamentului fostului CAP.Terenul este proprietate 
privata si este solicitat pentru includerea in intravilan,in scopul 
dezvoltarii functiunilor rezidentiale,turism si agrement. 

Suprafata zona E =1,00ha 
  Total suprafata solicitata pentru includere in intravilan          19,82 ha 
  Total intravilan propus              167,39ha 
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                                Din care:supraf.intrav.localitatea Nufaru                    160,32ha 
  Toate zonele au premisele utilarii cu retele edilitare , dat fiind existenta acestora , 
partial. 
                  Justificare extindere 
  Zonele propuse a fi incluse in teritoriul intravilanului, se afla situate fie in centrul 
localitatii (zona B,C) intr-o zona inundabila in prezent , fie la limita intravilan spre Est ,Sud si 
Vest , deci in legatura directa cu localitatea. 
  Necesitatea extinderii in aceste zone este justificata  de: 

� Localitatea este grevata atat de zona sitului arheologic de importanta 
nationala,ce impune restrictii severe de construire,chiar interdictii 
definitive,dar si de zonele cu riscuri naturale(ravene torentiale,zone 
inundabile) 

� solicitarile proprietarilor de terenuri , ce intentioneaza sa realizeze 
locuinte sau functiuni complementare(pensiuni 
turistice,agrement,sport,spatii verzi). 

� Terenuri foarte valoroase din punct de vedere peisagistic, adiacente 
cursului de apa. 

� Interdictie de construire in centrul localitatii,pana la realizarea 
PUZCP,pentru zone protejate. 

Directiile de dezvoltare prevazute in P.A.T.Z. Delta Dunarii ,impun:  
� Amenajarea zonelor turistice in stransa relatie cu ariile cu valoare 

peisagistica. 
� Integrarea in circuitul turistic si stimularea dezvoltarii localitatilor 

situate in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, insa putin atractive pentru 
turisti (Nufaru , Pardina, Chilia Veche) 

� Dezvoltarea turismului cultural 
Posibilitatea realizarii infrastructurii edilitare si cai de transport in zone , ex., 

� Zonele B,C, se afla in centrul localitatii si prezinta toate premisele 
utilarii cu utilitati,cai de comunicatii,dig de protectie,etc. 

� Zona D, situata in extremitatea vestica, poate fi utilata prin extinderea 
retelelor de apa , canalizare si energie electrica;este aparata de 
dig;distanta mica fata de centrul localitatii;posibilitatea asigurarii cailor 
de comunicatii,prin prelungirea drumurilor satesti existente. 

� Zona E,adiacenta intravilanului existent,beneficiaza de acces direct la 
DJ222C,retea alimentare cu apa,canalizare si o zona cu mare valoare 
peisagistica . 

� Satele comunei Nufaru se desfăşoara într-un peisaj foarte valoros şi atrăgător,pe un 
relief ce variaza intre lunca joasa a Dunarii si dealurile framantate din sud,ferestruite de 
o multitudine de vai torentiale.  

� Diversitatea imaginilor pe un teritoriu relativ restrâns fascinează; de la dealurile 
pietroase ce mărginesc teritoriul la sud, la vegetatia de salcii si plopi ce imbraca malul 
bratului Sf.Gheorghe şi oglinda albastră a acestora, peisajul inspiră arhitectura ca 
volumetrie, ca textură şi cromatică. 

� Toate acestea constituie argumente ce sustin necesitatea extinderilor propuse. 
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Toate aceste suprafete propuse a fi incluse in intravilan sunt preconizate a se  
dezvolta cu o structura functionala mixta , de locuire si servicii de interes public , turism , 
agroturism,loisir,spatii verzi,etc. 
 

Zone functionale: 
• Zona de locuinte si functiuni complementare 

                   Intravilanul localitatii este reprezentat in proportie de 66,33% de zona de  
locuinte si loturi agricole. 
  Aceasta zona are o forma relativ compacta , organizata cu preponderenta in partea 
de sud a DJ 222C si un lob la limita de NE. 
  Locuintele vechi sunt constructii cu un singur nivel, realizate din materiale locale 
:fundatii piatra , ziduri din chirpic si paianta , sarpanata lemn si invelitori din tabla , 
azbociment. 
  Locuintele noi  au un regim de inaltime de P+1 , P+M si sunt constructii stabile 
din zidarie de b.c.a. , sarpanta lemn si invelitori din tigla , tabla Lindab. 
  In centrul localitatii exista un bloc de locuinte P+2 cu 12 apartamente. 
  Fondul de locuit se prezinta in stare medie. 
  Se propune extinderea zonei de locuit si in zonele B,C, D, zona mixta de institutii si 
servicii si locuinte rurale, cu conditia stabilizarii terenului in prezent inundabil , prin lucrari de 
inaltare , dincolo de cota de inundabilitate (+4,20) si cu masuri de drenare si dirijare a apelor 
pluviale (canale drenaj). 
 a)-În toate satele comunei au fost identificate zone ce păstrează, caracteristici ale organizării 
spaţiale ale satului din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, cu moduri de organizare a gospodăriei şi 
de construcţie a casei şi anexelor.  
b)-Se propune realizarea a unui nucleu de gospodării, pe zonele indicate, peste care să fie instituit 
un regim de protecţie, ca ansamblu rural valoros pentru arhitectura şi cultura tradiţională a zonei. 
 
  Suprafata propusa = 111,04 ha 
  2.Zona Institutii si servicii de interes public – este reprezentatata de institutiile 
si serviciile publice , dotari comerciale , servicii , turism , dezvoltate in centrul localitatii, 
adiacent DJ 222C si pe malul bratului Sfantu Gheorghe; cu perspective de extindere in zonele 
incluse in intravilan ( zona B,C,D,E). 
  In zonele propuse, se prevede dezvoltarea cu prioritate a zonei de institutii si 
servicii , turism si agrement. 
  La intrarea in localitate , dinspre Victoria , pe amplasamentul fostului SMA , este 
propusa o zona de institutii, turism , locuinte. 
  Nivelul dotarilor este satisfacator , dar se creaza posibilitatea dezvoltarii 
sectorului prioritar , agroturistic si de agrement , de pe malul bratului Sfantu Gheorghe. 
  Suprafata propusa 10,47 ha 
  Tot pe malul Dunarii , in dreptul terenului de sport se propune in perspectiva , 
realizarea unui port turistic  
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Suprafata propusa 0,65 ha 
  3.Zona unitati agrozootehnice , se mentine pe amplasamentul vechi (Agromec 
sa) , in zona mixta de unitati industriale si agrozootehnic , si exista in trupul T31 – sc 
Patmospan , situate in extravilan . 

Suprafata 6,60 ha 
 
  4.Zona unitati industriale si depozite , se mentine pe un amplasament existent 
(sc Prislav ) si se propune in zona mixta in extremitatea de sud a localitatii . 

Suprafata propusa 1,30 ha  
 
  5.Zona cai de comunicatii si transport , este reprezentata de drumurile existente 
(drum judetean si drumuri secundare), la care se propun drumurile noi din zonele de extindere 
a intravilanului (3,53 ha). 
  Suprafata propusa  18,32 ha 
 
  6.Zona spatii verzi , sport, agrement , protectie este reprezentata de zonele 
existente , la care se adauga: 

� existent 0,85 ha 
� zone verzi in zonele de extindere , circa 20% din total suprafete 3,75ha 
� spatii verzi de aliniament DJ 222C suprafata 1 ha 
� spatii verzi protectie santuri pluviale suprafata 0,90 ha 

 
   Suprafata propusa 6,50 ha 
 
  7.Zona constructii tehnico edilitare , este reprezentata de dotarile existente , la 
care se adauga amplasamentul statiei de epurare si terenul afectat sistemului de drenaj ape 
pluviale de pe terenurile din zonele de extindere. 
   Suprafata propusa 0,24 ha 
 
  8.Zona Gospodarie comunala, este reprezentata de cimitirul existent in 
suprafata de 0,90 ha, celelalte zone si dotari (platforma gunoi , put sec) au fost dezafectate in 
momentul elaborarii documentatiei. 
   Suprafata propusa 0,90 ha 
 
  9. Zona cu restrictii naturale , este reprezentata de terenurile accidentale , 
ravenele si vaile torentiale existente in localitate , pe strada Eternitatii , Unirii , Zimbrului. 
  Suprafata 3,45 ha 
 
  10.Zona arheologica, reprezinta suprafata sitului arheologic 1A , zona 
intramuros , din centrul localitatii , zona cu restrictii speciale in domeniul realizarii 
constructiilor,care se suprapune peste zona de locuinte si dotari publice. 
   Suprafata 7,80 ha  
  In cazul sitului din intravilanul localitatii Nufaru , cel mai bine cunoscut ca 
urmare a cercetarii de peste trei decenii desfasurate aici , perimetrul afectat de proiecte 



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NUFARU, judetul  TULCEA 

 

178 
 

investitionale contine, din punctual de vedere al patrimoniului arheologic , trei categorii de 
zone: 

o A. zona aflata in interiorul fortificatiei bizantine ( intra muros) , cu 
curtina si elementele sale de fortificatie , delimitate , in linii 
generale , la V de DS 372 , la N de malul Dunarii , la E de DS 248 
, la S de DS 555, continand patrimoniu arheologic cunoscut si 
cercetat ca si potential , din categoria zidurilor de incinta , a 
elementelor de fortificatie (turnuri , instalatia portuara) , a 
nivelurilor ocupationale cu grosimi cuprinse intre 3 si 6 m, cu 
locuire foarte densa 

o B.zona aflata in afara perimetrului fortificat (extra musor) , 
delimitate in linii generale , la V de DS 417 , la N de DS 555 , la 
E de DS 147 si 201, la S de fortificatia din punctual Rapa, 
reprezentand o zona cu patrimoniu arheologic cunoscut si cercetat 
, ca si potential , continand structuri de locuire (locuinte , gropi 
menajere , cuptoare) mai putin dense si mai dispersate decat in 
interiorul cetatii si complexe funerare (morminte isolate si 
necropole) 

o C.zona inconjuratoare a sitului bizantin , care include complexe 
funerare apartinand epocii moderne , propuse spre a fi integrate 
sitului Nufaru 1H , dar care ar putea contine si eventuale nuclee 
de locuire rurala epocii medievale , gravitand la V , S si E de 
asezarea fortificata de tip urban. 

  Categorii de interventie 
 

  Zona de locuit: 
� Realizarea lucrarilor de regularizare si stabilizare a vailor torentiale , 

canale si perdele de protectie 
� Realizarea fondului construit nou, respectandu-se normativele in 

vigoare cat si Regulamentul de Urbanism pentru R.B.D.D. 
� Reabilitarea fondului construit existent 
� Modernizare retele stradale 

 
Zona centrala, institutii publice si servicii  

� Dezvoltarea retelei de dotari si unitati de prestari turistice si 
agrement 

� Dezvoltarea retelei de dotari servicii in zonele de extindere 
� Renovarea fondului construit existent 
� Rezolvarea spatiilor de parcare 
� Restructurarea si amenajarea spatiilor verzi 

 
Zona unitatilor industriale 

� Exploatarea fondului construit existent cu interventii privind 
renovarea si reabilitarea constructiilor 
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� Pastrarea zonelor de protectie 
� Necesitatea dezvoltarii unitatilor de mica industrie cu profil piscicol 

 
Zona cai de comunicatii 

� Modernizarea drumurilor comunale 
� Regularizare trasee si profile transversale 
� Propuneri drumuri noi in zonele de extindere 

 
                     
 
 

BILANT TERITORIAL – sat NUFARU 
 

 EXISTENT  PROPUS  
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

- ha - 
Procent 
% din 
total 

intravilan 

Suprafata 
- ha - 

Procent % 
din total 
intravilan 

Locuinte si functiuni complementare 105,84 71,72% 111,04 66,33% 
Unitati industriale si depozite 0,65 0,44% 1,30 0,77% 
Unitati agrozootehnice 5,60 3,80% 6,60 3,94% 
Institutii si servicii de interes public 5,57 3,58% 10,47 6,25% 
Cai de comunicatie si transport , din care: 

• rutier 
• feroviar 
• aerian 
• naval 

 
14,70 

- 
- 
- 

 
9,96% 

- 
- 
- 

 
18,32 

- 
- 
- 

 
10,95% 

- 
- 
- 

Spatii verzi, sport, agreement, protectie 0,85 0,58% 6,50 3,88% 
Constructii tehnico-edilitare 0,14 0,09% 0,24 0,14% 
Gospodarie comunala, cimitire 0,90 0,60% 0,90 0,54% 
Zona cu restrictii naturale 4,35 2,95% 3,45 2,06% 
Zona cu restrictie arheologica(nu intra in 
bilant) 

7,80    

Ape si zone inundabile 5,10 3,45% 4,70 2,82% 
Paduri 0,07 0,047% 0,07 0,04% 
Terenuri neproductive 3,80 2,57% 3,80 2,28% 
TOTAL INTRAVILAN 147,57 100% 167,39 100% 
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LOCALITATEA MALCOCI 
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sat  MALCOCI   – Intravilanul propus cuprinde zonele propuse a fi incluse in limita 

intravilanului existent la data elaborarii documentatiei (2008) , ca urmare a solicitarii 
proprietarilor de terenuri si a solicitarii autoritatilor locale de dezvoltare si extindere a 
intravilanului. 

            Intravilanul propus este reprezentat de trupul principal al localitatii si trupuri din 
extravilan,cu functiuni diferite. 
  

� Trup 2 – Localitatea Malcoci  Suprafata 133,68 ha 
� Trup 3 - Localitatea Malcoci  Suprafata    3,87 ha 
� Trup 9 – statie ANIF                Suprafata    0,14 ha  
� Trup 11 – Rezervor apa   Suprafata    0,09 ha 
� Trup 12 s.c.Agromec    Suprafata    0,68 ha 
� Trup 15 – Put captare   Suprafata    0,06 ha 
� Trup 16 – Put forare    Suprafata    0,03 ha 
� Trup 17- statie concasare Cefta     Suprafata   0,50 ha 
� Trup 18- zona agroindustriala       Suprafata   0,70 ha 
� Trup 21 – Statie pompare   Suprafata     0,02 ha 
� Trup 28 - statie epurare   Suprafata     0,08 ha  

 
             Total suprafata solicitata pentru includere in intravilan  3,89 ha 
              Total suprafata intravilan propus             139,85 ha  
 
 Zonificare functionala  
  1.Zona de locuit  si functiuni complementare  , reprezinta circa 76 % din 
totalul intravilanului si s-a extins cu zona A , din care suprafata afectata constructiilor este  de 
3,02 ha 
  Suprafata propusa 106,159 ha 
  Locuintele prezinta o densitate mare de-a lungul drumurilor , in special in partea 
sudica a drumului  judetean si in nord., densitati reduse pe culmile dealurilor sau pe ravenele 
torentiale. 
  Locuintele sunt constructii , majoritatea parter , realizate in system traditional , 
din materiale locale (fundatii piatra , ziduri chirpici si paianta , sarpanta lemn, invelitoare din 
carton, olana , stuf sau azbociment). 
  Locuintele noi se dezvolta in regim P+1, P+M si se realizeaza din materiale 
rezistente (bca, caramida, tigla, tabla Lindab). 
  Fondul construit se afla in stare medie 
 a)-În localitate au fost identificate zone ce păstrează, caracteristici ale organizării spaţiale ale 
satului din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, cu moduri de organizare a gospodăriei şi de 
construcţie a casei şi anexelor.  
b)-o tipologie aparte o constituie modelul caselor dobrogene ,localizate cu precadere in 
Malcoci.  
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c)– o grupă aparte de case (prezenţa lor însă e nouă) o constituie casele cu tindă retrasă, având 
în faţă o arcadă cu stâlpi de zidărie precum şi stâlpi pe două laturi.  
d)-Se propune realizarea a unui nucleu de gospodării, pe zonele indicate, peste care să fie  
instituit un regim de protecţie, ca ansamblu rural valoros pentru arhitectura şi cultura tradiţională 
 a zonei. 
  2.Zona institutii si servicii de interes public, este reprezentata de cateva dotari , 
concentrate la inflexiunea DJ 222C (scoala , gradinita , bufet , biserica, restaurant , camin 
cultural, etc.) 
  Zona se extinde cu 0,90 ha , in extremitatea de NE, afectata lotizarilor si posibil 
in centru pentru realizarea unor investitii noi ( centru cultural) 
  Suprafata propusa 7,00 ha 
  3.Zona industriala si depozite , este reprezentata de amplasamentele din sudul 
localitatii (Agromec s.a Malcoci, pietre funerare) care isi mentin functiunea  
  Suprafata propusa 1,83 ha 
  In extravilan , in trupurile T 12 si T17 , functioneaza unitati industriale : 
sc.Agromec si Statie concasare s.c. Cefta 
  Nu exista solicitari de noi amplasamente sau intentii de extinedere a zonei 
industriale.   
  4.Zona unitati agrozootehnice ,este  reprezentata de Agrozootehnica Malcoci  - 
trup 18  
  Suprafata propusa 0,70 ha  
  Se asigura posibilitatea coexistentei acestei functiuni cu cea industriala si de 
depozitare . 
  5.Zona de cai de comunicatie si transport , este reprezentata de drumurile 
existente ( DJ 222C si drumuri secundare) si drumurile nou create in zona de lotizari din NE si 
SV 
  Suprafata propusa 16,00 ha 
 
  6.Zona spatii verzi , sport , agreement , protectie , este reprezentata de 
prezenta terenului de sport din partea de nord a localitatii , la care se adauga: 

� spatii joaca copii  
� teren fotbal 
� spatii verzi , ornamentali si plantatii de protectie: 

o plantatii de stabilizare maluri 0,70 ha 
o plantatii de aliniament DJ 222 C 0,75 ha 

Suprafata propusa 2,59 ha 
 

  7.Zona constructii tehnico – edilitare , este reprezentata de constructiile 
existente 0,40 ha , la care se propun: 

� post trafo 
� extindere rezervor apa 

Suprafata propusa 0,416ha 
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  8.Zona gospodarie comunala , cimitire , este reprezentata de cimitir , suprafata 
1,21 ha , ca urmare a dezafectarii platformei de gunoi si a putului sec . 
  Suprafata propusa 1,21 ha 
  9.Zona cu restrictii naturale , reprezinta zonele neconstruibile , rapele si 
ravenele torentiale 
  Suprafata propusa 1,275 ha 
    
  10.Terenuri neproductive – Din suprafetele existente s-au scazut zonele propuse 
la plantatii de stabilizare si protectie. 
  Suprafata propusa 2,14 ha 
 

• Categorii de interventie  
 

                  1.Zona de locuit : 
1. reabilitarea fondului construit prin lucrari de reparatii la cladirile existente 

si propunerea de cladiri noi care sa asigure un confort sporit. 
2. regularizarea vailor torentiale si stabilizarea malurilor 
3. Se propune realizarea a unui nucleu de gospodării, pe zonele indicate, peste 

care să fie instituit un regim de protecţie, ca ansamblu rural valoros pentru 
arhitectura şi cultura tradiţională a zonei. 

 
2.Zona centrala , se dezvolta la nivelul amplasamentului actual 

4. necesitatea unor dotari social culturale , comerciale si servicii  
5. dezvoltarea retelei de unitati comerciale si prestari servicii  
 

3. Zona unitatilor agroindustriale 
6. necesitatea dezvoltarii unitatilor nepoluante de prelucrare si mestesugaresti 
7. dotare tehnico – edilitara 
 

4.Spatii verzi 
8. propunerea stabilizarii terenului prin plantatii de protectie 
9. plantatii de aliniament spre DJ 222C 
10. plantatii de protectie in zonele de protectie sanitara  
11. amenajare spatii verzi 
 

5.Zona constructiilor tehnico-edilitare 
12. instituirea zonelor de protectie sanitara 
 

6.Zona cai de comunicatie 
13. modernizare drumuri secundare  
14. extindere retea drumuri in zonele de lotizare 
15. modernizare drum exploatare,pentru devierea traficului greu de la statia de 

concasare. 
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16. Lucrari periodice de reabilitare a canalului colector,adiacent drumului 
judetean. 

 
 

BILANT TERITORIAL- sat MALCOCI  
 

 EXISTENT  PROPUS  
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

- ha - 
Procent 
% din 
total 

intravilan 

Suprafata 
- ha - 

Procent 
% din 
total 

intravilan 
Locuinte si functiuni complementare 103,17 75,88% 106,159 75,91% 
Unitati industriale si depozite 1,85 1,36% 1,83 1,32% 
Unitati agrozootehnice 0,70 0,51% 0,70 0,50% 
Institutii si servicii de interes public 6,10 4,49% 7,00 5,00% 
Cai de comunicatie si transport , din care: 

• rutier 
• feroviar 
• aerian 
• naval 

 
13,68 

- 
- 
- 

 
10,06% 

- 
- 

 
16,00 

- 
- 
- 

 
11,45% 

- 
- 
- 

Spatii verzi, sport, agreement, protectie 0,20 0,15% 2,59 1,85% 
Constructii tehnico-edilitare 0,68 0,50% 0,416 0,30% 
Gospodarie comunala, cimitire 1,36 1,00% 1,21 0,86% 
Zona cu restrictii naturale 1,275 0,95% 1,275 0,92% 
     
Ape si zone inundabile 0,30 0,22% - - 
Paduri 0,51 0,37% 0,51 0,36% 
Terenuri neproductive 6,13 4,51% 2,14 1,53% 
TOTAL INTRAVILAN 135,96 100% 139,85 100% 
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LOCALITATEA VICTORIA 
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sat Victoria – Intravilanul propus reprezinta limita intravilanului existent la data 

intocmirii documentatiei  P.U.G. ( 2008) , extins cu 0,36 ha , ca urmare a propunerilor(statie 
epurare si a rectificarilor limitei intravilanului);  se scad amenajarile dezafectate  (platforma 
gunoi , put sec , fosa septica), 0,27 ha ,supraf.de 0,78ha din T6care intra pe terit.Bestepe; se 
adauga statie de epurare 0,09 ha si rectificare intravilan cu S= 0,54 ha                     
 Intravilanul propus este reprezentat de trupul principal al localitatii si trupuri din extravilan:            

 
Trupuri intravilan propus 

� Trup 5 – localitatea Victoria         Suprafata  58,06 ha 
� Trup 6 – sat vacanta Campus Maior        Suprafata  13,50 ha 
� Trup 7 – cheu UM.Victoria                 Suprafata      0,60 ha 
� Trup 8 – Statie epurare          Suprafata      0,09 ha  
� Trup 20 – zona UM.Victoria         Suprafata    34,79 ha 

                  Supraf.intravilan creste cu 0,36ha       
  Total intravilan propus                                              107,04 ha 
 

• Zonificare functionala 
� Zona de locuinte si functiuni complementare , reprezinta 53% din  

suprafata intravilanului. 
  Locuintele reprezinta o densitate medie de-a lungul drumurilor secundare , 
datorita reliefului framantat si al vailor torentiale. 
  Locuintele sunt constructii parter , realizate din materiale nedurabile , aflate intr-o 
stare proasta. 
  Suprafata propusa 53,04 ha 
 
  2.Zona institutii si servicii de interes public, va fi reprezentat de prezenta unui 
complex turistic Campus Maior  aprobat in trupul 6 , la limita teritoriului comunal spre 
comuna Bestepe si de dotarile existente in localitate (spatiu commercial , biserica , scoala 
dezafectata) 
  Suprafata propusa 3,50 ha 
 
  3.Zona unitati industriale si depozitare, in suprafata de 3,35 ha , este 
reprezentata de mici unitati de depozitare ambarcatiuni si se propune dezvoltarea in zona de 
nord a localitatii,pe amplasamentul fostului sector zootehnic. 
 
  4.Zona spatii verzi, sport , agrement , protectie in suprafata de 3,21 ha , 
reprezinta : 

1. plantatie de protectie , stabilizare maluri   Suprafata 0,40 ha 
2. perdele protectie DJ 222C     Suprafata 0,30 ha 
3. zona agrement propusa in satul de vacanta  Suprafata 2,51 ha  

                   5.Zona unitati agrozootehnice in suprafata de 3,30ha,va fi reprezentata de 
amenajari de sere si solarii din intravilan. 
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                    6.Zona constructii tehnico-edilitare,in suprafata de 0,09 ha,va fi reprezentata 
de statia de epurare. 

Categorii de interventie 
  
1.Zona de locuit si de institutii publice: 

� dezvoltarea fondului construit existent al unitatilor de interes public 
(scoala) prin reconditionarea cladirilor existente sau realizarea unor 
obiective noi 
� extinderea zonei de locuit in extremitatea de NE (lotizare locuinte) 
� pastrarea arhitecturii traditionale in cazul locuintelor individuale. 
 

2.Zona unitati agro-industriale 
� dezvoltarea unor unitati de mica industrie, profilata pe exploatarea 
piscicola , stuficola , de prelucrare materii prime 
� realizare echipari edilitare – canalizare  

 
3.Spatii verzi 

� propunerea stabilizarii terenului prin plantatii de protectie 
� plantatii de aliniament spre DJ 222C 
� plantatii de protectie in zonele de protectie sanitara  
� amenajare spatii verzi 

 
4.Zona constructiilor tehnico-edilitare 

� instituirea zonelor de protectie sanitara 
 

5.Zona cai de comunicatie 
� modernizare drumuri secundare  
� Lucrari periodice de reabilitare a canalului colector, de preluare a apelor 

torentiale. 
� lucrari de regularizare a vailor torentiale 
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BILANT TERITORIAL – sat VICTORIA  
 
 

 EXISTENT  PROPUS  
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

- ha - 
Procent 
% din 
total 

intravilan 

Suprafata 
- ha - 

Procent 
% din 
total 

intravilan 
Locuinte si functiuni complementare 57,12 53,54% 53,04 49,55% 
Unitati industriale si depozite 0,00 0,00% 3,35 3,13% 
Unitati agrozootehnice 0,00 0,00% 0,30 0,28% 
Institutii si servicii de interes public 3,20 3,00% 3,50 3,27% 
Cai de comunicatie si transport , din care: 

• rutier 
• feroviar 
• aerian 
• naval 

 
6,55 

 
6,14% 

 
6,60 

- 
- 
- 

 
6,17% 

- 
- 
- 

Spatii verzi, sport, agrement, protectie  
2,56 

 
2,40 

3,21 3,00% 

Constructii tehnico-edilitare 0,00 0,00% 0,09 0,08% 
Gospodarie comunala, cimitire 0,60 0,56% 0,33 0,31% 
Zona cu restrictii special(UM) 35,39 33,17% 35,39 33,06% 
Ape si zone inundabile 0,00 0,00% - - 
Paduri 0,83 0,78% 0,83 0,77% 
Terenuri neproductive 0,43 0,41% 0,40 0,38% 
TOTAL INTRAVILAN 106,68 100% 107,04 100% 
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LOCALITATEA ILGANII DE JOS 
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sat Ilganii de Jos – Intravilanul propus cuprinde zonele propuse a fi incluse in 
intravilanul existent , ca urmare a solicitarii de locuri de case si obiective de utilitate publica, 
pe terenuri neinundabile,din care se scade T32statie desecare s=0,09ha,care,conform limitei 
UAT.apartine de Maliuc. 
  S-a propus extinderea intravilanului cu zona B , situata in nordul localitatii , cu o 
suprafata de 2,69 ha  
Intravilanul propus este reprezentat de trupul principal al localitatii si trupuri din extravilan 
   Trupuri intravilan propus: 

� Trup 4 – Localitatea Ilganii de Jos           Suprafata 43,25 ha  
� Trup10 – canton silvic                             Suprafata 0,42 ha  
� Trup13 – ferma ICPDD-Rusca            Suprafata 0,30 ha  
� Trup 19– amenajare agricola sc.Promex srl   Suprafata 0,17 ha 
� Trup 22 – sc SCUT sa              Suprafata  3,37 ha 
� Trup 23 Cabana + protectia lacustelor           Suprafata 0,07 ha  
� Trup 24 _amenajare agricola sc.Gita srl.        Suprafata 0,11 ha  
� Trup 25 _amenajare agricola sc.Torgai srl.    Suprafata 0,11 ha 
� Trup 29 – Statie epurare     Suprafata 0,08 ha 
� Trup 30 – Statie apa              Suprafata 0,03 ha 
� Trup 33 – sc Stuf Delta              Suprafata 2,00 ha 

                           Total suprafata solicitata pentru includerea in intravilan   2,60 ha 
Total suprafata intravilan propus                     49,91 ha 

 
• Zonificare functionala  

  Zonele functionale se vor dezvolta pe aceleasi amplasamente, cu extinderea B , 
datorita previziunilor de amplificare a cererilor de locuinte si a obiectivelor de utilitate publica 
. 
  1.Zona de locuinte si functiuni complementare , se va dezvolta si amplifica pe 
cele doua directii majore ale localitatii Vest – Est , adiacent bratului Sfantu Gheorghe si N-S , 
in zonele protejate de inundatii. 
  Locuintele sunt constructii parter , realizate din materiale nedurabile si se afla 
intr-o stare proasta , cele vechi. 
  Constructiile noi se dezvolta in regim P+1;P+M si s-au realizat din materiale 
durabile. 
  Suprafata propusa 36,73 ha 
 
  2.Zona centrala , institutii si servicii de interes public, este reprezentata de 
dotarile turistice existente:Pensiune Altamira , vila Lili , vila Nelej, si pensiune Delta Sky 
Shiping. 
  Suprafata propusa 2,00 ha 
 
  3.Zona unitati industriale si depozite este reprezentata de cele 2 trupuri T22 s.c 
SCUT sa si T33 s.c.STUF DELTA , ce desfasoara activitati de transport , reparatii nave si 
prelucare stuf 
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  Suprafata propusa 5,60 ha 
 
  4.Cai de comunicatii , este reprezentata de reteaua de drumuri existente (DJ 
222D si drumuri satesti) si de drumurile propuse in zona de lotizari 
  Suprafat propusa 3,38 ha 
 
  5.Zona spatii verzi , sport , agreement , protectie este reprezentata de zonele 
existente , la care se adauga: 

� Spatii verzi de stabilizare teren  
Suprafata propusa 0,65 ha 

                  6.zona unitatilor agricole,in suprafata de 0,69ha,este reprezentata de trupuri in 
extravilan(T13;T19;T24;T25)ce desfasoara activitati agricole,depozitare.etc. 
 
  Categorii de interventie : 

� Diversificarea activitatilor in sensul exploatarii si valorificarii 
potentialului natural si turistic al zonei 

� Necesitatea lucrarilor de reparatii dig si ridicare platforme construibile 
� Asigurarea echiparii tehnico – edilitare – canalizare 
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BILANT TERITORIAL- sat ILGANII DE JOS  
 
 
 

 EXISTENT  PROPUS  
ZONE FUNCTIONALE Suprafata 

- ha - 
Procent 
% din 
total 

intravilan 

Suprafata 
- ha - 

Procent 
% din 
total 

intravilan 
Locuinte si functiuni complementare 35,41 74,85% 36,73 73,59% 
Unitati industriale si depozite 5,60 11,84% 5,60 11,22% 
Unitati agrozootehnice 0,69 1,46% 0,69 1,38% 
Institutii si servicii de interes public 1,03 2,18% 2,00 4,00% 
Cai de comunicatie si transport , din care: 

• rutier 
• feroviar 
• aerian 
• naval 

 
3,06 

- 
- 
- 

 
6,46% 

- 
- 
- 

 
3,38 

- 
- 
- 

 
6,79% 

- 
- 
- 

Spatii verzi, sport, agreement, protectie 0,15 0,32% 0,65 1,30% 
Constructii tehnico-edilitare 0,11 0,23% 0,02 0,04% 
Gospodarie comunala, cimitire 0,16 0,34% 0,09 0,18% 
Zona cu restrictii naturale - - - - 
Zona  cu restrictii arheologice(nu intra in bilant) 6,70 - 6,70 - 
Ape si zone inundabile - - - - 
Paduri - - - - 
Terenuri neproductive 1,10 2,32% 0,75 1,50% 
TOTAL INTRAVILAN 47,31 100% 49,91 100% 
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3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE  

 
   Sunt considerate riscuri naturale, acele evenimente care schimba intr-un 
timp relativ scurt si cu un grad apreciabil de violenta , o stare de echilibru existenta. 
  Sunt considerate riscuri naturale ce afecteaza comuna Nufaru , urmatoarele: 

� eroziuni torentiale pe versantii vailor si pe terase 
� zone cu riscuri naturale prin inundare 

  Efectele districtive ale acestor fenomene pot fi evitate sau atenuate. 
  Desi nu este posibil de prevazut exact timpul lor de producere se poate determina 
destul de precis locul unde ele se vor produce si se pot adapta masuri eficiente de protectie. 
  Principalele zone de risc natural , o constituie versantii cu pante accentuate si 
lunca Dunarii afectata de un exces de umiditate si de ridicarea cotei de inundabilitate. 
  La nivelul comunei , zona cu riscuri naturale prin inundare este situata pe malul 
drept al bratului Sfantu Gheorghe, intre satul Nufaru si Victoria , in prezent teren arabil. 
  Calculul nivelurilor caracteristice ale apelor in punctele Nufaru – amonte (km 97) 
si Baltenii de Sus (km 97) care delimiteaza digul de aparare al incintei Nufaru s-a executat 
prin interloparea lineara a cotelor nivelurilor maxime si minime ale posturilor hidrometice 
Mahmudia (km 88) si ceabal Sfantu Gheorghe (intersectie bratul Sulina cu brat Sfantu 
Gheorghe – km 110), rezultand: 
  In legatura cu nivelurile maxime (expirmate cm; MN Sulina), metionam ca 
acestea au fost determinate fara a se lua in considerare influenta vanturile si in ipoteza Luncii 
si Delta Dunarii indiguite maximal, cu coridore de evacuare a apei in Delta Dunarii de 1500 
mc/s 
  Se va evita amplasarea constructiilor pe lucrari de drenare sau consolidare , in 
cazul acestora, in zonele inundabile sau sub influenta viiturilor. 
  Se recomanda ca zonele afectate de alunecari , erodari , sa fie amenajate prin 
terasari, plantari cu arbusti, inierbari sau unde se impune , prin lucrari speciale de consolidare 
si drenare, lucrari ce se vor realiza in urma unor studii si proiecte de specialitate. 
  In zonele inundabile , propuse a fi construibile, se vor impune masuri de ridicare 
a cotei, dincolo de cota de inundabilitate , prin platforme de piatra, asigurandu-se 
continuitatea. 
  Apele pluviale sau din panza freatica , vor fi preluate si dirijate catre emisar , prin 
canale de drenaj. 
  La proiectarea fiecarui obiect din zonele studiate, se va intocmi studiu geotehnic 
la obiect , conform STAS 1242 -89 , la faza definitiva, implicit studii de stabilitate sau 
hidrogeologice, dupa caz. 
 
 1. Masuri preventive si curatire pentru  zone cu eroziuni torentiale pe versantii  
vailor si pe terase: 

� mentinerea invelisului vegetal pe versantii inclinati  
� lucrari de consolidare bilogica prin plantatii silvice de protectie cu specii de 

arbori si arbusti cat si refacerea taluzelor , cu pante fortate cu praguri din 
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beton sau prefabricate , modulate din beton armat ,  ori praguri din 
gabioane si apoi inierbarea acestora 

� pe terenurile predispose eroziunii si alunecarilor se interzice defrisarea 
plantatiilor silvice , amplasarea de constructii si depozite grele , trasarea de 
cai de comunicatii , efectuarea de sapatauri la piciorul versantilor 

� in aceste zone se pot autoriza doar constructiile care au drept scop limitarea 
riscurilor naturale 

  Alte categorii de constructii pot fi autorizate doar dupa eliminarea factorilor 
naturali de risc si cu respectarea prevederilor Legii nr.10 /1995 , privind calitatea in constructii 
 
  2.Zone cu riscuri naturale prin inundare : 
 

� evitarea constructiei de locuinte si obiective social culturale in zonele 
potential inundabile, pana la realizarea platformelor la cote superioare 
cotelor de inundabilitate si a canalelor de drenaj 

� realizarea consolidarii digurilor existente 
� realizarea canalelor de desecare si drenare a apelor accumulate din 

precipitatii sau infiltratii 
� aplicarea unor masuri de proiectare care permit cladirilor sa reziste la 

cresterea nivelului apelor 
� intretinerea albiei cursurilor de apa , a canalelor de desecare prin 

ingrijirea vegetatiei de pe maluri , prin controlul strict al depozitarii 
gunoaielor si a altor materiale care pot colmata sectiunea de scurgere a 
apei 

� implemnetarea sistemelor de prognoza , avertizare si alarmare pentru 
cazuri de inundare  

 
Masuri pentru zone expuse la riscuri naturale 
 
 a) In cazul zonelor potential inundabile,propuse a fi incluse in intravilan,zone cu 
potential turistic,situate pe malul bratului SF.Gheorghe,conditionarea constructiilor se 
va face din faza documentatiilor de urbanism(PUZ),de lucrari hidrotehnice,cu 
continuitate de executare a platformelor la cote superioare +4,20 si a canalelor de 
drenaj,lucrari de proiectare,de mare raspundere ;a studiilor geotehnice amanuntite. 
b)Interventiile la constructiile existente,se fac in baza unui proiect avizat de proiectantul 
initial sau pe baza unei expertize tehnice facute de un expert tehnic,atestat.Proiectul va fi 
insusit de expert. 
c)In proiectare si executie se vor respecta prevederile Legii nr.10/1995 si ale 
Normativului P100/2006,pe baza studiului geotehnic avizat de verificatori atestati. 
- zona « 0 »reprezinta zona in care se poate construi in urma realizarii studiilor 
geotehnice. 
-zona « 1 » reprezinta zona in care se poate construi in urma studiilor geotehnice 
amanuntite si daca este cazul a calculului de stabilitate a versantilor. 
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d) stoparea înaintarii si extinderii alunecarilor prin realizarea unor ziduri de sprijin si 
contraforturi; 
e) însamântarea cu specii cu talie mica si medie, care sa compactizeze covorul vegetal ierbos 
si sa reduca eroziunea în suprafata si eroziunea liniara; 
f) realizarea de baraje naturale tip gardulete împletite pe traectul rigolelor, ravenelor si 
ogaselor, care sa diminueze eroziunea în adâncime sieroziunea regresiva; 
g) monitorizarea continua a suprafetelor cu risc la alunecari de teren, torentialitate, ravenare, 
creep; 
h) stoparea deversarilor de ape reziduale si depozitarii deseurilor solide în bratul Sf.Gheorghe. 
i) colectarea eficienta a apelor de suprafata prin lucrari agrotehnice si hidrotehnice; 
j) realizarea de drenaje,lucrari hidroameliorative de colectare si drenaj subteran,care sa elimine 
surplusul de umezeala.(se propun si echipamente de pompare a apei ,la Ilgani si Nufaru) 
l) Se vor respecta masurile prevazute in :”Harti de risc natural la seism si alunecari de 
teren,jud.Tulcea”elaborat de Search Corporation, in anul2011” 
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Procedee de imbunatatire a terenurilor de fundare  
Slabe ,pot fi procedee de suprafata sau de adancime. 
Ca procedee de imbunatatire de suprafata a terenurilor, se pot mentiona: 

� executarea unei pene din pamant, nisip, balast sau pietris, cu material de 
aport sau din propria excavatie. Compactat cu maiuri mecanice sau cu 
utilaje terasiere. 

� executarea unei pene de pamant prin compactarea terenului de fundare 
cu maiul fara excavarea pamantului slab. 

� executarea fundatiilor in gropi stantate prin batere sau prin vibropresare. 
 

Procedee de imbunatatire de adancime, constau in: 
� Compactarea in adancime a terenului de fundare. Slabe cu coloane de 

pamant sau de alte materiale. 
� Compactarea cu coloane de balast vibrate. 
� Compactare prin preumezire simpla sau asociata cu supraincarcari prin 

testare, explozii de suprafata sau de adancime, umezirea terenului de 
fundare pe parcursul executiei constructiei. 

� Strapungerea terenului slab cu piloti de indesare. 
Tratarea clinica sau termica a terenului de fundare slab prin silicatare,  

respectiv prin coloane de pamant ars. 
Pentru dimensionarea fundatiilor, portanta terenului de fundare se va  

considera conform Stas 3300/2-85. 
� in cazul terenurilor loessoide Pconv2 160 Kpa 
� in cazul terenurilor sensibile Pconv2 180 Kpa 

In varianta fundarii unor anexe, in umpluturi se va conta pe o portanta a  
terenului de fundare de Pconv= 110 Kpa. 

Procedee de imbunatatire a terenurilor de fundare  
Slabe ,pot fi procedee de suprafata sau de adancime. 
Ca procedee de imbunatatire de suprafata a terenurilor, se pot mentiona: 

� executarea unei pene din pamant, nisip, balast sau pietris, cu material de 
aport sau din propria excavatie. Compactat cu maiuri mecanice sau cu 
utilaje terasiere. 

� executarea unei pene de pamant prin compactarea terenului de fundare 
cu maiul fara excavarea pamantului slab. 

� executarea fundatiilor in gropi stantate prin batere sau prin vibropresare. 
Procedee de imbunatatire de adancime, constau in: 

� Compactarea in adancime a terenului de fundare. Slabe cu coloane de 
pamant sau de alte materiale. 

� Compactarea cu coloane de balast vibrate. 
� Compactare prin preumezire simpla sau asociata cu supraincarcari prin 

testare, explozii de suprafata sau de adancime, umezirea terenului de 
fundare pe parcursul executiei constructiei. 

� Strapungerea terenului slab cu piloti de indesare. 
Tratarea chimica sau termica a terenului de fundare slab prin silicatare, 
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respectiv prin coloane de pamant ars. 

Pentru dimensionarea fundatiilor, portanta terenului de fundare se va  
considera conform Stas 3300/2-85. 

� in cazul terenurilor loessoide Pconv2 160 Kpa 
� in cazul terenurilor sensibile Pconv2 180 Kpa 

In varianta fundarii unor anexe, in umpluturi se va conta pe o portanta a  
terenului de fundare de Pconv= 110 Kpa. 
 
 

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE  
 

� Gospodarirea apelor  
 

  Lucrari hidrotehnice (lacuri de acumulare , indiguiri ) 
   Tot teritoriul comunei Nufaru , la limita nordica ,spre bratul Sfantu 
Gheorghe si pe partea stanga a bratului, de-a lungul localitatii Ilganii de Jos , este protejat fata 
de inundatiile provocate de Dunare , prin indiguiri . 
  La nivelul teritoriului exista o retea de canale de desecare si statii de pompare 
pentru eliminarea surplusului de apa provenit din precipitatii si ridicarea apelor cotei apelor 
freatice. 
  Digul existent, in lungime de 5,48 km , a fost calculat sa se asigure o cota 
maxima de inundabilitate de 3,25 m in dreptul km 97 si 3,80 m la km 91 (anul 1967). 
  In prezent cota de inundabilitate este de 4,20 , situatie ce a determinat masuri 
privind refacerea si consolidarea digului existent. 
  Se afla in curs de realizare “Consolidare dig localitatea Nufaru si Ilganii de Jos ( 
proiect elaborat , aprobat) 
  Dirijarea controlata a apelor meteorice 
  Protectia sanitara a albiilor minore de 10 m 

Se va respecta  HG 930 /2005 privind caracterul si marimea zonelor de  
protectie sanitara si hidrologica la captarile de apa  
 

� Alimentare cu apa  
   In prezent toate localitatile comunei, beneficiaza de sistem centralizat de 
alimentare cu apa. 
  Descrierea sistemului de alimentare cu apa  
   Sistemul de alimentare cu apa a comunei Nufaru, (comun celor doua 
localitati Nufaru si Malcoci) existent si modernizat,consta in: 

� captare prin put forat H=110 m , put forat,amplasat in vecinatatea 
satului Malcoci-T15. 

�  foraj nr.2 ,existent in vecinatatea satului Nufaru-T26, prin realizarea 
racodului electric , a lucrarilor de constructii necesare, imprejmuire de 
protectie, echipata cu pompe performante ,deznisipare,etc. 
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� aductiune din azbociment Ø125 mm intre foraj si rezervorul de 

inmagazinare 
� rezervor de inmagazinare din beton cu capacitate de 300 mc 
� retea de distributie a apei , in lungime de 11.400 m suplimentata cu 500 

m in localitatea Malcoci din conducta PEHD ,cu diametru de 140, 
110,75 si 63 m (119 ml) 

� sistemul de alimentare cu apa a celor doua localitati a suportat in 
decursul anilor, lucrari de modernizare , reabilitare si extindere , care au 
asigurat posibilitatea racordarii majoritatii gospodariilor la reteaua de 
apa si debitele adecvate. 

 
� distributia apei potabile in cele doua localitati se face gravitational  prin 

intermediul rezervorului de 300 mc , ce se afla amplasat la cota +28 , in 
vecinatatea satului Malcoci , la o distanta de 3,5 km fata de satul Nufaru 
.Spre satul Nufaru , din rezervorul de 300 mc, pleaca o conducta de 
aductiune cu diametrul de 125 mm , ce strabate localitatea de la vest la 
est , prin partea de sud a acestuia si merge pana la fostul sector 
zootehnic CAP 

� alimentarea cu apa a localitatii Victoria se realizeaza printr-o conducta 
de aductiune din polietilena de inalta densitate PEHD 100SDR21, cu 
diametrul de 110 mm si presiune de 8 bari, care se racordeaza printr-un 
camin de vane la conducta de azbo cu diamterul de 125 mm 

� conducta de aductiune spre Victoria , are o lungime de 4.600 m 
100SDR26, cu diametrul de 63 mm, in lungime de 3.000 m  

� alimentarea cu apa a localitatii Ilganii de Jos s-a realizat printr-un sistem 
ce consta in: 

o racordarea la sistemul de alimentare cu apa a localitatii 
Nufaru, prin inlocuirea conductei de pe strada Bisericii , 
avand Dn 75 mm , cu o conducta din PEHD cu Dn 90 mm , si 
lungime de 266,0 m 

o subtraversarea ,prin foraj orizontal a btraului Sfantu Gheorghe 
, L= 300 m, Dn 90 mm ,PN 16 

o retea de distributie in localitatea Ilganii de Jos , format din 
conducte de polietilena de inalta densitate cu Dn 63 mm si Dn 
90 mm , L= 3.944 m 

 
� Debitul si calitatea surselor de apa  

 Stabilirea necesarului de apa s-a facut conform reglementarilor din P66/2001. 
  Calculele s-au facut , corespunzator numarului de locuitori la data intocmirii 
documentatiei de modernizare si extindere a sistemului public de alimentare cu apa 2005. 
 Debite necesare 
  Stabilirea necesarului de apa s-a facut conform reglementarilor din P66- 2001.In 
calcul s-a luat in calcul cosumatorii comunicati de beneficiar. 
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  Calculele s-au facut pentru etapa actuala , corespunzator numarului de locuitor 
existenti in prezent. 
  Situatia cu numarul de locuitori , efectivul de animale si numarul de societati 
comerciale sunt date pentru cele patru localitati ale comunei Nufaru, in tabelele de mai jos. 
 
 

Categoria de consum Unitatea de consum Nr. 
1 2 3 

Nevoi gospodaresti Locuitori 2.214 
Nevoi publice Elevi + angajati 435 
Necesar de apa pentru animale din gospodarii   
Vite Capete 449 
Cai Capete 248 
Porcine Capete 1.620 
Necesar de apa pentru societati comerciale   
Bufete si restaurante Serviciu (mese/zi) 10 
Moara Productie (tone/zi) 8 

 
  Cantitatile de apa necesare s-au determinat analitic, diferentiat pentru fiecare 
folosinta si cuprind: 

� apa pentru nevoi fiziologice, igiena individuala si prepararea hranei 
� apa pentru unitatile economice si social – culturale 
� apa pentru cresterea animalelor din gospodarii 
� apa pentru combaterea incendiului 
� apa pentru nevoile proprii ale sistemului de alimentare cu apa  
� necesarul de apa pentru acoperirea pierderilor tehnic, admisibile din 

sistem 
Necesarul de apa pentru populatie se calculeaza in etapa:alimentare cu apa  

potabila prin cismele stradale (70% din numarul de locuitori) si cismele in curti (30% din  
numarul de locuitori). 
  Consumurile stabilite de P66 – 2001 pentru alimentarea cu apa prin cismele 
stradale sunt de 50 l/om , zi respectiv 25 l/om, zi pentru societatile social culturale. 
  Coeficientul de neuniformitate zilnica Kzi este de 1,3 pentru alimentarea cu apa 
prin cismele pe strada si de 1,25 pentru alimentarea cu apa  prin cismele in curti. 
  Coeficientul de neuniformitate orara K0 pentru fiecare categorie de consumator se 
stabileste  in functie de debitul mediu orar , conform datelor din  tabelul 1 din Normativul 
P66-2001.Pentru valori ale debitului mediu orar care nu se regasesc in tabel, coeficientul de 
neuniformitate K0 se determina prin extrapolare. 
 

Necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti si social – culturale 
 
Nr.crt. Categoria 

de consum 
Unitatea de 

consum 
Nr. Norma 

de 
Qzi 

mediu 
Coef. 

Variatie 
Q zi 
max. 

Co
ef. 

Q orar 
Max. 
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consum 
(l/UM) 

m3/zi Zilnica 
Kzi 

m3/zi Va
ria
tie 
Or
ara 
K0 

m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Nevoi 

gospodaresti 
Nr.total 
locuitori 

2214       

  Locuitori 
alimentati 
prin cismele 
pe strada 
(70%) 

1550 50 77.5 1.3 100.7
5 

2.52 10.6 

  Locuitori 
alimentati 
prin cismele 
in curti 
(30%) 

664 80 53.1 1.25 66.45 2.88 8.00 

 Total 1    130.6  167.2  18.60 
2. Nevoi 

publice 
        

2.1. Scoli si 
gradinite 

Consumatori 420 20 8.4 1.25 10.50 5.72 2.50 

2.2. Primarie Angajati  15 20 0.3 1 0.3 28.9
2 

0.36 

 Total 2  435  8.70  10.80  2.86 
 
  Necesarul de apa pentru animale din gospodariile individuale s-a calculat luandu-
se in considerare numarul de animale aflate in prezent in gospodarii, pentru care consumul 
specific si coeficientii de neunifomitate orara si zilnica sunt prevazuti in STAS 1343-3. 

Necesarul de apa pentru animale 
 
Nr. 
crt. 

Categoria 
de consum 

Unitatea de 
consum 

Nr. Norma 
de 

consum 
(l/UM) 

Qzi 
mediu 
m3/zi 

Coef. 
variatie 
zilnica 

Kzi 

Qzi 
max. 
m3/zi 

Coef. 
variatie 
orara 
Ko 

Q 
orar 
max. 
m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.1. Vite Capete 449 60 26.94 1.25 33.7   
3.2. Cai Capete 248 50 12.40 1.30 16.10   
3.3. Porcine Capete 1620 30 48.60 1.20 58.30   
 Total 3      108.10 2.47 11.1 
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Necesarul de apa pentru procesul tehnologic ale micilor unitati de productie  
locale s-a determinat pe baza consumurilor furnizate de primarie. 
 

Necesar de apa pentru industrie locala 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de 
consum 

Unitatea de 
consum 

Nr. Norma 
de 

consum 
(l/UM) 

Qzi 
mediu 
m3/zi 

Coef. 
variatie 
zilnica 

Kzi 

Qzi 
max. 
m3/zi 

Coef. 
variatie 
orara 
Ko 

Q 
orar 
max. 
m3/h 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4.1. Bufete si 

restaurante 
Serviciu 
(mese/zi) 

10 15 0.15 1 0.15 40.48 0.25 

  Nr.angajati 6 20 0.12 1 0.12 45.14 0.23 
4.2. Moara Productia 

(T/zi) 
8 2000 16.00 1 16.00 4.82 3.21 

  Nr.angajati 15 20 0.30 1 0.30 28.92 0.36 
 Total 1     16.57  16.57  4.05 
  
  Necesarul de apa mediu zilnic maxim zilnic si maxim orar va rezulta prin 
insumarea necesarului mediu zilnic si maxim orar pentru fiecare categorie de consummator. 
 

Qzimed 
m3/zi 

Qzimax 
m3/zi 

Q0max 
m3/zi 

243.80 302.60 36.60 
l/s l/s l/s 

2.82 3.50 10.16 
 
 Calculul debitelor de dimensionare si verificare 
  Dimensionarea captarii, conductei de aductiune si a rezervorului se calculeaza cu 
formula: 
  Ql = Qs zi max = ks x kp x Q zi max = 1.07 x 1.03 x 302.60 = 333.50 m3/zi    
  Ks= coefficient pentru acoperirea necesarului de apa pentru nevoile proprii ale 
sistemului ; Ks= 1.03 
  Kp= coefficient pentru acoperirea pierderilor ethnic admisibile din sistemul de 
alimentare cu apa ;Kp= 1,07 
  Debitul de dimensionare al retelei de distributie si al statiei de pompare se 
calculeaza cu formula : 
  Qll = kp x Ks x Qor max = 1.07 x 1.03 x 36.60 = 46.63 m3/h ( 13.76 l/s) 
 
 Verificarea retelei la QIIV  se face astfel incat in situatia functionarii hidrantilor exteriori, 
sa se asigure presiunea specificata de STAS 4165 pentru retele de joasa presiune, respective 
0.3 bar la cismele si minim 0.7 bar la hidrantii de incendiu. 
 Dimensionarea sursei de apa 
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  Debitul necesar a fi captat este de Ql = 3,86 l/s 
 Conducta de aductiune 
  A fost dimensionata la debitul Ol = 3,86 l/s avand viteza de curgere de 0,68 m/s si 
o panta hidraulica de 1m/km 
 Statii de tratare 
  Pentru dezinfectarea apei se injecteaza o solutie de hipoclorit de sodium , cu rol 
de dezinfectant, asigurandu-se un timp de contact cu clorul sufficient unei bune 
 
 dezinfectii.Aceasta operatie se realizeaza cu ajutorul unei instalatii de masurare si reglare a 
concentratiei de clor in apa. 
  O instalatie de masurare si reglare a concentratiei de clor in apa se compune din: 

� pompa dozatoare 
� recipient pentru stocarea hipocloritului de sodium 
� sensor de determinare a clorului residual 
� regulator de process 
� debitmetru cu impulsuri 

  Instalatia are arolul de a injecta o cantitate precisa de hipoclorit de sodium in apa, 
astfel incat concentratia de clor in apa sa se mentina in limitele prestabilite. 
  Senzorul de clor masoara concentratia de clor in apa, iar semnalul transmis de 
catre acesta este monitorizat continuu de catre regulator.Pe baza semnalului primit de la sensor 
precum sip e baza semnalului de corectie primit de la debitmetru, regulatorul de process 
comanda pompa dozatoare , astfel incat concentratia de clor sa se mentina in limitele 
prestabilite. 
  In cabina putului s-a prevazut un ventilator axial orizontal cu urmatoarele 
caracteristici: 
   - putere P=0,25 kW 

- debit Q=110 m3/h 
Pentru perioadele cu temperatura foarte scazuta s-a prevazut in cabina putului  

un radiator electric avand puterea de 2kw si functionand cu 2 trepte de incalzire. 
 
  Inmagazinarea apei de consum si compensare 
  Rezervorul existent are o capacitate de 300 m3 si este de forma cilindrica , din 
beton armat. 
  Rezervorul este fundat pe un teren stabilit si nu prezinta posibilitatea din punct de 
vedere al etanseitatii. 
  Rezervorul a suferit lucrari de reabilitare si modernizare , izolatii zidarie si la 
acoperis, imprejmuire, etc. 
 

Reteaua de distributie  
   La executia retelei de distributie se vor utiliza numai materiale agrementate 
conform reglementarilor nationale in vigoare, precum prevederilor caietului de sarcini. 
  Reteaua de distributie proiectata este o retea spatiala , unica , de joasa presiune , 
alimentata gravitational. 
  Reteaua de distributie a fost dimensionata tinand seama de: 
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� configuratia tramei stradale din intravilan 
� distributia populatiei pe strazi 
� pozitionarea in retea a incendiului de 5l/s , pentru verificarea presiunilor 

disponibile in ipoteza de calcul pentru caz de incendiu  
Pentru materialul tubular al retelei s-au avut in vedere tuburile de polietilena  

de inalta densitate (PEID) Pn 6 bar , imbinate prin electrofuziune. 
Pierderile hidraulice s-au calculate cu un coefficient de rugozitate  

inrelatia Coolebrook-White K= 0,01 mm. 
  In vederea calcului hidraulic al retelei , barele retelei au fost delimitate de noduri , 
in conformitate cu trama stradala.O bara este definite prin nodurile intre care este situate , de 
diametrul nominal Dn si de lungimea ei. 
  Pentru verificarea presiunilor disponibile in reteaua de distributie la functionarea 
normala si de incendiu , s-a utilizat programul de calcul EPANET si un program auxiliar de 
distributie a debitelor pe bare si in noduri. 
  In nodurile principale ale retelei s-au prevazut camine de vane cu actionare 
manuala. 
  Amplasarea retelelor de distributie se va face de regula sub carosabil , in spatii 
verzi , sub trotuare, etc si va fi detaliata in proiectele tehnice si in detaliile de 
executie.Adancimea minima de ingropare a retelei va fi de 0,90 m (STAS 6054-77). 
  Configuratia adoptata este de tip ramnificat iar traseul sau parcurge toate strazile 
din localitate care cuprind consumatori casnici , unitati publice , sau comerciale. 
  Presiunile minime de dimensionare sunt de 1.2 bari la cismele , iar cele maxime 
nu trebuie sa depaseasca 6 bari. 
  Debitul de calcul al retelei este de 13,76 l/s 
  Dimensionarea retelei de distributie s-a facut pe criteriul alegerii unor diameter 
economice corespunzand la: 

� debitul tranzitat pe tronsonul respective 
� variatia constului conductelor in functie de diametru 
� costul eneriei de pompare 

precum  si la limitarea presiunii maxime in retea la 6 bar si reducerea numarului de pompari. 
  Traseul retelei de distributie incepe de la limita gospodariilor de apa si prezinta 
ramnificatii pe strazile laterale astfel incat sa acopere toti consumatorii. 
  Unitatile social – culturale si societatile comerciale au fost considerate cu debitele 
proprii drept consumuri concentrate in amplasamentele acestora . 
 
  Conductele componente sunt prevazute din polietilena de inalta densitate (PEID) 
Pn 6 bari.Lungimea totala a retelei de distributie noi pentru sistemul de alimentare cu apa a 
comunei Nufaru este de 11.900 m, cu urmatoarea impartire pe diameter: 
 

De (mm) Lingime (ml) 
140 x 8.0 2700 
110 x 6.3 980 
90 x 5.1. 1680 
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75 x 4.3 3540 
63 x 3.6 3000 
Total 11.900 

Debitele necesare stabilite in SF sunt: 
- Q max zi ~ 3,50 l/s 
- Q max orar ~ 10,16 l/s 
Debitul de dimensionare a retelei: 
- QR = 13,76 l/s 
Dimensionarile pentru sursa de apa , retelele de distributie si rezervoare sunt 

cele stabilite in SF. 
Pentru deservirea consumatorilor , pe traseu au fost prevazute un  

numar de 40 cismele stradale. 
  Cismelele stradale sunt de tip automat cu dispozitiv de golire a coloanei de apa 
dupa oprirea acesteia. 
  Cismelele stradale sunt amplasate astfel incat sa acopere si varfurile inalte din 
retea pentru a ajuta la eliminarea pernelor de aer. 
  Cismelele au fost amplasate lateral fata de conducta , intre acestea si limita 
proprietatilor.Conectarea cismelelor la conductele retelei se realizeaza cu racorduri de 
bransamnet prin cepuire , montate prin electrofuziune, avand De= 32 mm. 
  Conductele vor fi pozate la 0,90 m fata de cota terenului , masurati de la 
generatoarea superioara a conductelor. 
  Conductele de polietilena de inalta densitate , se pozeaza in transe dupa 
compacatrea fundului , pe support de nisip de 10 cm si se imbina prin electrofuziune. 
  Dupa efectuarea probelor de presiune pe tronsoane , ce vor fi stabilite de 
executant in functie de regimul si ritmul de executie , conductele vor fi acoperite cu un strat de 
nisip de 20 m grosime peste creasta tuburilor , dupa care transeea se va umple in straturi de 
20-30 cm compactate pe terenuri agricole, urmand ca pe ultimii 30 cm sa fie recoonstituit 
stratul vegetal. 
  In conformitate cu prevederile P66/2000 s-au prevazut 4 hidranti exteriori de 
incendiu cu debitul de 5 l/s amplasati pe portiuni de retea avand diameter de minim 100 mm ; 
hidrantii au fost amplasati in dreptul obiectivelor social – culturale mai importante , in 
conformitate cu planul de situatie anexat proiectului. 
  Transportul si depozitarea conductelor , precum si imbinarea si pozarea 
conductelor si a pieselor speciale din polietilena de inalta densitate se face conform 
prescriptiilor tehnice ale fiecarui furnizor in parte, asa cum se arata in caietele de sarcini. 
 

Disfunctionalitati  
  Se apreciaza ca populatia alimentata din sistemul centralizat  este de circa 95% , 
situatie satisfacatoare . 
  Lungimea retelelor de distributie este suficienta. 
  Singura disfunctionalitate o constituie capacitatea redusa a rezervorului de 
inmagazinare 300 mc, care trebuie suplimentata prin realizarea unui rezervor de circa 200 mc 
si suplimentarea surselor de apa cu un foraj nou. 
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  Sistemul de apa a comunei a suferit in timp modernizari si extinderi astfel: 
� “Extindere si reabilitare sistem public de apa comuna Nufaru – pr.189 

/2004 
� “Modernizarea si extinderea sistemului public de alimentare cu apa , 

comuna Nufaru “ – pr.201/2005 
Se afla in curs de executie “Modernizarea ,extindere si rezervor apa “ – care  

prevede suplimentarea rezervorului de inmagazinare cu unul de 200 mc 
 Canalizare 
  In prezent , in comuna Nufaru , nu exista un sistem de canalizare a apelor uzate 
menajere , ceea ce contravene legislatiei actuale in domeniul protectiei mediului si calitatii 
apelor. 
  Pentru localitatile Nufaru si Malcoci s-au elaborate documentatii privind “Sistem 
de canalizare si statie de epurare a localitatilor Nufaru si Malcoci”, aprobate si urmeaza 
executia lucrarilor. 
   Pentru sistemul de canalizare si statie epurare in localitatea Nufaru, 
urmeaza a se executa urmatoarele lucrari principale: 

� retea canalizarmenajere in localitatea Nufaru , realizata din conducte 
PVC , L= 12.338 ml 

� statie pompare – 8 bucati 
� statie epurare Qzi maxim = 120 mc 

Pentru localitatea Malcoci , s-a prevazut: 
� retea canalizare , cu circulatie gravitationala , din conducte PVC , cu o 

lungime de 9384 ml , cu diametrul 250 si 315 mm 
� statie de pompare 5 bucati 
� statie epurare containerizata 

La retea de canalizare presupune realizarea unui collector principal pana la  
statia de pompare si realizarea de camine carosabile din beton , la distanta de 35-50 ml pe 
colecorul principal. 
  Statiile de pompare vor evacua apa uzata menajera prin intermediul unei 
electropompe. 
  S-a prevazut o statie de epurare monobloc, cu Qu zi/max = 120 mc , ce va fi 
amplasata in aval de  localitatea Nufaru , pe malul bartului Sfantu Gheorghe. 
  In localitatea Malcoci se prevede o statie compacta tip containerizata , cu un flux 
ce presupune: 

� retinerea suspensiilor solide in caminul gratar 
� retinerea nisipului in camera de deznisipare 
� retinerea grasimilor si separatorul de grasimi 
� egalizarea debitelor in bazinul de egalizare – omogenizare 
� alimentarea in mod sistematic a statiilor de epurare 
� reducerea substantelor organice prin epurare biologica 
� dezinfectia apelor uzate epurate cu raze ultraviolete 
� evacuarea apelor uzate epurate si controlul calitatii prin prelevarea 

de probe 
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� namolul in exces va fi colectat in saci filtru dupa o prealabila 
deshidratare Namolul in exces va fi introdus in circuitul agricol sau 
va fi transportat spre statiile de colectare gunoi. 

Localitatile Ilganii de Jos si Victoria nu dispun de sistem centralizat de  
canalizare menajera, dar se are in vedere realizarea si aprobarea documentatiilor. 
  Lucrari prioritare:  

� executarea fizica a lucrarilor de canalizare in localitatile Nufaru si 
Malcoci 

� realizarea documentatiilor pentru retea de canalizare in satele 
Victoria si Ilganii de Jos , aprobarea si executia acestora 

 
• Alimentare cu energie electrica 

  Alimentarea cu energie electrica a comunei Nufaru este asigurata din reteaua  de 
medie tensiune de 20 Kv , ce urmareste traseul drumului judetean DJ 222C, la sud. 
  Teritoriile localitatilor comunei sunt transversate de linia aeriana de 20 kv. 
  Posturile de transformare sunt de tip aerian si se  alimenteaza din reteaua de 
medie tensiune. 
  Reteaua de medie tensiune  de 20 Kv este pozata pe stalpi de beton tip Renel. 
   sat NUFARU – Posturile de transformare sunt montate aerian si au 
urmatoarele capacitate: 

• 2 PT – 100 KvA 
• 1 PT pe DJ 222C de 25 KvA 
• 1 PT in zona agroindustriala de 250 KvA 
• PT pe dig de 160 KvA 

Posturile de transformare sunt interconectate intre ele prin reteaua electrica  
aeriana de medie tensiune de 20 Kv. 
  Consumatorii sunt alimentati prin linii de joasa tensiune aeriene. 
  La nivelul DJ 222C , din postul de transformare de 250 KvA, pana la statia de 
Radiotelecomunicatii , exista un traseu electric in canalizatie. 
  Sistemul de alimentare cu energie electrica in localitatea Nufaru a fost modernizat 
, in sensul: 

� inlocuirii conductorilor existenti 
� inlocuiri partiale ale stalpilor existenti din lemn cu stalpi din beton 
� modernizare bransamente 

 
sat MALCOCI  – localitatea este racordata la reteaua de medie tensiune de  

20 Kv ce traverseaza satul. 
  Posturilor de transformare sunt montate aerian si au urmatoarele capacitate: 

- 2 PT de 250 KvA. Acestea sunt interconectate intre ele prin reteaua electrica 
aeriana de 20 Kv. 

Consumatorii sunt alimentati prin linii de joasa tensiune aeriene.Sistemul de  
alimentare cu energie electrica a fost modernizat de curand , lucrarile constand in: 
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� inlocuirea conductorilor existent care nu corespunde din punct de 
vedere mecanic si electric, cu conductor cu sectiuni corespunzatoare pe 
o lungime de 10,40 km , pestalpii existenti. 

� construirea unui nou post de transformare, care va prelua o parte din 
consumatorii alimentati de posturile existente , pentru diminuarea 
codurilor de tensiune la capetele de retea  

� noul post de transformare P29 , cu o capacitate de 160 KvA 
� preluarea consumatorilor din noul post de tranformare se va realiza 

printr-un record de joasa tensiune, prin plantarea a 2 stalpi de beton. 
� datorita cresterii alarmante a consumului propriu tehnologic, datorat  
� in mare parte sustragerilor de energie electrica., se propune realizarea 

bransamentelor in solutie antifurt 
 

sat VICTORIA  – Localitatea este racordata la reteaua de medie tensiune de  
20 Kv. 

Consumatorii din localitatea Victoria erau alimentati cu energie electrica din  
postul de transformare PTA 37 , preluat pe partea de medie tensiune din LEA 20 Kv nr.9220- 
statia de transformare Tulcea Est. 
  Datorita caderilor mari de tensiune la capetele de retea si a sesizarilor 
consumatorilor pentru tensiunile slabe la capete de retea , s-a propus “Modernizarea LEA si 
bransamente in localitatea Victoria”, lucrare realizata partial.  
  Lucrarile au constat in: 

� preluarea consumatorilor din PTA 37 , 20 / 0,4 Kv – 160 KvA existent , 
modernizat , preluat din LEA 20 Kv 9220- statia Tulcea Est. 

� un nou circuit care sa preia o parte din consumatori, imbunatatindu-se 
caderile de tensiune la capetele de retea . 

� inlocuirea stalpilor de beton rupti sau fisurati 
� inlocuirea stalpilor din lemn 
� inlocuirea conductorului clasic cu conductor izolat de tip torsadat 
� bransamente – 125 bucati , se vor realiza in solutie antifurt – conductor 

izolat +bloc de masura si protectie antifurt 
 

sat ILGANII DE JOS  – Localitatea este racordata la reteaua medie tensiune  
20 Kv ce traverseaza subacvatic bratul Sfantu Gheorghe , de la Nufaru la Ilganii de Jos. 
  Exista un post aerian de 100 KvA si un post la sol de 400 KvA in extravilan 
 
  Reteaua se prelungeste spre nord , catre statia de pompare , desecae , de la limita 
teritoriului administrativ.Consumatorii sunt racordati prin linii de joasa tensiune , aeriene. 
 
  Prioritati 

� starea tehnica a retelei de alimentare cu energie electrica este  buna;nu 
se prevad alte lucrari de extinderi sau modernizari , acestea au fost 
prevazute in documentatii aprobate si partial executate. 

� Se propune pozarea in subteran a tuturor retelelor electrice. 
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• Telefonie 
  Comuna este deservita de Camapania Nationala Posta Romana s.a. , prin 2 oficii 
postale , ce apartin de Directia Generala de Posta Tulcea , companie care furnizaeza prin 
agentii sai , servicii postale traditionale. 
  Serviciile de telecomunicatii sunt asigurate de Societatea Nationala de 
Telecomunicatii Romtelecom, Directia de Telecomunicatii Tulcea . 
  Numarul abonatilor telefonici este de 95. 
  La nivelul comunei exista retele de telefonie mobila , care satisfac cererea 
locuitorilor din localitatiile Ilganii de Jos ,Victoria , Nufaru si Malcoci. 
  Reteaua telefonica este constituita din circuit fizic (fire pe stalpii de beton tip 
Renel), pana la intrarea in localitati si cablu telefonic urban aerian de-a lungul DJ 222C. 
  In Nufaru exista doua segmente de canalizatie telefonica , fibra optica , pe strada 
Domnita Maria , intre strada Bisericii si sediul Radiotelecomunicatii si pe  strada Bisericii , 
din dreptul strazii Trandafirilor pana in dreptul bisericii. 
  Locuitorii beneficiaza de servicii radio-tv si televiziune prin cablu , numarul de 
abonati radio (date in anul 2005) este de 676 , iar al abonatilor de televiziune este de 667 ( 
date in anul 2005). 
  Localitatea Ilganii de Jos nu dispune de retea de telefonie fixa. 
 
 Prioritati  

� Nu exista probleme legate de racordarea la sistemul fix de telefonie,  
cererile fiind satisfacute de retele mobile de telefonie. 

� Se propune pozarea in subteran a retelei de telefonie fixa. 
 

           Prioritati generale-retele edilitare 
Conf.H.490/2011 
) În scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi 
sănătăţii locuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor 
edilitare, în zona drumurilor publice situate în intravilanul localităţilor, lucrările de 
construcţii pentru realizarea/extinderea reţelelor edilitare prevăzute la alin. (1) lit. 
c), inclusiv pentru traversarea de către acestea a drumurilor publice, se execută în 
varianta de amplasare subterană, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice 

 
� Alimentare cu caldura 

  Alimentarea cu caldura a locuitorilor se realizeaza in cea mai mare parte cu sobe 
cu combustibil solid (lemn, carbuni, deseuri agricole). 
  Principala disfunctionalitate o constituie lipsa instalatiilor de incalzire in spatiile 
socio-culturale, ceea ce inseamna reducerea substantiala a confortului. 
 

� Gospodarie comunala  
   Deseurile provin , in principal, din activitatile in consum, activitati 
comerciale si turistice, si mult mai limitat din surse industriale.Cele mai mari cantitati sunt 
reprezentate de deseurile textile celulozice, si mai putin cele metalice.In comuna exista o retea 
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de colectare a deseurilor, precum si o societate care se ocupa cu preluarea si transportul 
acestora. 
 
  Se estimeaza urmatoarele categorii de deseuri (tone/an): 

Tip cantitate Celulozice Plastic Textie Metalice 
 7 5 3 5 

   
In total , cantitatea de deseuri generate intr-un an pe raza  comunei este de  

aproximativ 20 tone/an.Cantitatea de desuri va creste pe masura itensificarii turismului, 
activitatilor comerciale, constructiilor , precum si a infiintarii unor mici  
intreprinderi.Estimarea globala este de 2-3 tone, pana la cinci annual, cu cresterea cantitatii de 
deseuri nedegradabile.Din acest punct de vedere, este necesara imbunatatirea 
 activitatilor de colectare , care sa urmareasca in sortarea deseurilor direct de la consumator 
prin instituirea unui pret de cost diferentiat pentru preluarea deseurilor.Locurile de depozitare 
existente sunt improprii si nu asigura preluarea unor cantitati previzibil mai mari de deseuri , 
pe de o parte , si retinerea si neutralizarea acestora , pe de alta parte . 
  Din acest punct de vedere , o grija deosebita trebuie acordata , in special , 
depozitarii deseurilor, amenajarii unei gropi ecologice care sa impiedice diseminarea 
deseurilor la distanta de locul amenajat special in acest scop.O mare parte din deseuri  
provin din activitatile comerciale , care nu sunt inca suficient de organizate pentru colectarea 
si transportul acestora. 
  Dezvoltarea unui turism ecologic , presupune o colaborare mai stransa a agentilor 
economici cu autoritatea locala , adoptarea unor masuri organizatorice specifice si a unei 
atitudini responsabile din partea celor care ofera servicii turistice.Un turism de calitate 
presupune un mediu curat in toata regiunea , numai in anumite puncte legate direct de 
autoritatea locala , fiind responsabilitatea fiecaruia pentru a pastra si mentine conditii 
sanatoasa de viata.Cele mai multe probleme sunt generate de atitudini si de psihologia 
comunitatii , astfel incat educatia ecologica reprezinta un factor important in constientizarea  
cetatenilor privind necesitatea mentinerii unui mediu curat , conditie de care depinde in ultima 
instanta sanatatea tuturor.Educatia ecologica presupune alaturi de transmiterea de cunostinte 
in cadrul scolii si cooperarea stransa cu autoritatile locale prin actiuni directionate si efective 
de ecologizare sau intretinere a unor arii de interes comunitar.In acest sens , este necesara 
implicarea scolii la actiunile pe probleme de mediu organizate de Primarie , intrucat viitorul 
apartine generatiei tinere care in acest mod poate constientiza mai bine si prin experienta 
nemijlocita nevoia de a mentine  un mediu curat, sanatos. 

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere s-a facut la nivelul comunei ,  
pana in anul 2008 pe platforme de gunoi , existente la nivelul fiecarei localitati. 
  Conform H.G.nr.349 / 2005 , s-a impus inchiderea depozitelor neconfome la 
nivelul intregii tari , iar comuna Nufaru s-a conformat acestei hotarari. 
  Toate platformele de gunoi, au fost inchise , acoperite , ingradite . 
  Tinand seama de prevederile H.G. 426 / 2001 pentru aprobarea OUG nr.78/2000, 
privind regimul deseurilor, H.G.1470 / 2004 , privin aprobarea strategiei si a Planului National 
de Gestionare a Deseurilor si a Planului National de Gestionare a Deseurilor, precum si H.G. 
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349 / 2005 privind depozitarea deseurilor la nivelul judetului Tulcea , s-a realizat o rampa 
ecologica care va asigura in prima faza colectarea deseurilor de la nivelul zonei de est , in 
municipiul Tulcea . 
  La nivelul comunei Nufaru , s-au plantat containere metalice in zonele care sa 
acopere o distanta adecvata fata de gospodarii , transportul deseurilor realizandu-se cu 
autovehicule speciale. 

Conform  “Master planul –sistemul de management integrat al  
deseurilor,jud.Tulcea”,nu este prevazut pe teritoriul comunei Nufaru,puncte de transfer sau 
depozite ecologice de deseuri.Cel mai apropiat depozit ecologic este prevazut in comuna 
Mahmudia. 
 
 Prioritati 
  Sistemul de colectare a deseurilor menajere e necesar a fi imbunatatit in sensul 
crearii de platforme betonate si imprejmuire in punctele de colectare a containerelor 
  E necesar procurarea unei autogunoiere care sa asigure colectarea si transportul 
deseurilor spre rampa ecologica. 
  In cazul cimitirelor , se va respecta prevederile Ordinului nr. 536/1997 a 
Ministerului Sanatatii, privind distanta de protectie sanitara de 50 m. 
  In functie de populatie si considerandus-e o frecventa de ridicare a deseurilor de 7 
zile si o capacitate a eurocontainerelor de 1,1 mc , a fost calculat numarul de puncte de 
colectare necesar pentru fiecare localitate. 
                 Pe aceste platforme vor fi amplasate un nr de 5 eurocontainere ( 2 containere 
biodegradabile , 1 container hartei- - carton , 1 container PET , 1 container plastic), pe 
platforme betonate , dupa cum urmeaza: 

� Nufaru , s-au amplasat 32 de containere zincate de 1,1 mc si 8 
containere din PVC. 

� Malcoci – 32 de containere zincate si 10 containere PVC 
� Ilganii de - Jos 7 containere zincate si 2 containere PVC 
� Victoria – 7 containere zincate si 2 containere PVC 

Pentru fractia biodegradabila  (menajere , deseuri din gradini , zootehnice) se  
recomanda compostarea in gospodarii si utilizarea ca ingrasamant organic.In timpul 
compostarii deseurilor se produce biogaz,cu un mare continut de metan.Compostarea se poate 
face in gospodariile individuale sau in instalatii industriale.Deseurile organice din gospodarii 
se vor depozita in prima faza in curti,urmand a fi transportate la rampele ecologice cele mai 
apropiate. 
  Deseurile spitalicesti provenind de la dispensare umane si veterinare , considerate 
periculoase, fie vor fi transportate si incinerate , intr-un incinerator spitalicesc , fie neutralizate 
termic si  depozitate la depozitul zonal in regim de deseuri menajere nepericuloase. 
 
 3.10.PROTECTIA MEDIULUI  
  Prioritatile in domeniul  mediului , se refera in principal la acele masuri necesare 
pe termen scurt pentru rezolvarea unor disfunctionalitati majore si pentru mentinerea si 
protejarea unor obiective valoroase ale cadrului natural si construit. 
  In acest sens se impun: 
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� managementul integrat al deseurilor 
� controlul strict al depozitarii deseurilor menajere si respectarea 

normelor in vigoare .In prezent localitatile comunei detin puncte de 
colectare gunoi , in containere ecologice , care periodic sunt transportate 
spre rampa ecologica de pe raza municipiului Tulcea  

� se are in vedere construirea unei rampe ecologice de gunoi care sa 
previna disemninarea deseurilor solide , precum si infiltrarea in sol a 
celor lichide 

� realizarea de platforme betonate si imprejmuite pentru fiecare punct de 
colectare gunoi 

� achizitionarea unei autogunoiere 
� supravegherea atenta a calitatii panzei de apa freatice, in principal sub 

aspectul riscului potential determinat de infiltratiile de ape uzate , cu 
localizare in afara teritoriului comunei 

� monitorizarea activitatilor comerciale si turistice in vederea limitarii si 
eliminarii poluarii difuze ; instituirea de masuri organizatorice care sa 
imbunatateasca activitatea agentilor economici, sub aspectul colectarii si 
depozitarii deseurilor si sa-i stimuleze sa mentina un mediu curat , 
sanatos 

� protectia apelor subterane si a captarilor existente prin instituirea 
zonelor de protectie sanitara  pentru obiectivele tehnico edilitare  

    (put forat , statie captare, rezervor inmagazinare , statie epurare , etc.) 
� recuperarea terenurilor afectate de inundatii si eroziuni prin lucrari 

hidroameliorative si hidrotehnice , indiguri , regularizari vai torentiale , 
canale de preluare a apelor , drenare, plantatii de protectie si salubrizare 
, etc. 

� masuri de prevenire a erodarii zonelor colinare ale comunei prin 
plantarea de arbori si arbusti , actiune menite sa imbunatateasca 
calitatea pasunilor prin utilizarea lor rationala 

� dezafectarea depozitelor menajere pana in anul 2009 , conform HG 
nr.349 /2005 

� crearea unui echilibru natural prin plantari si zone verzi la nivelul 
fiecarei localitati 

� exploatarea cadrului natural , valoros prin dotari turistice , de odihna si 
agrement 

� amenajarea zonelor turistice , in stransa legatura cu ariile cu valoare 
peisagistica si cu arealele de protectie a mediului , odata cu extinderea , 
diversificarea si modernizarea dotarii turistice 

� dezvoltarea infrastructurii prin modernizarea  drumurilor si construirea 
unui sistem de canalizare si a statiilor de epurare care sa asigure 
protectia impotriva poluarii apelor Dunarii 

In ceea ce  priveste  zonele propuse pentru refacere peisagistica aceastea se  
refera La terenurile neproductive, reprezentata de alunecari , eroziuni torentiale , terenuri  
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ocupate cu deseuri. Acestea vor trebui recuperate prin crearea de peisaje forestiere, prin 
revenirea la peisajul initial , sau prin amenajari de agrement. 
  Remedierea cauzelor poluarii trebuie efectuata in ordinea prioritatilor diferite prin 
politica comunei , in paralel cu aplicarea de masuri administrative ferme. 
  In vederea asigurarii unui mediu echilibrat si stabil, se propun o serie de obiective 
si masuri necesare pentru rezolvarea problemelor de mediu si aspectelor negative pe care 
acestea le genereaza. 
  In acest sens se propun urmatoarele masuri pentru eliminarea si prevenirea 
poluarii la nivelul aerului , apelor , solului. 
 

• Protectia si conservarea patrimoniului natural si construit 
 

  Situata foarte aproape de municipiul Tulcea si la “inceputurile”deltei , pe un 
traseu turistic destul de frecventat, bucurandu-se de apropierea de Dunare , de un relief  
variat, de comoditati de tip urban, comuna Nufaru beneficiaza in plus de un patrimoniu istoric 
si arheologic care o singularizeaza in familia asezarilor judetului Tulcea. 
  Nu facem decat sa ne referim la marturiile religioase si civile ale stabilirii 
comunitatilor germane in nordul Dobrogei, vizibile inca la Malcoci, desi profund afectate de 
trecerea timpului si de indiferenta sau chiar agresiunea contemporanilor ,la adapostirea de 
catre subsolul satului Ilganii de Jos a primelor constructii de piatra atestate arhelogic in  
spatiul Deltei Dunarii sau la descoperirea, prin cercetari arheologice, in intravilanul localitatii 
Nufaru, a  unei cetati ridicate a fundamentis de catre Imperiul bizantin la finele mileniului I. 
  Siturile arheologice de pe raza comunei Nufaru aflate atat in intravilanul , cat si in  
extravilanul localitatilor , pot fi afectate in mod diferit de actiunile umane. 
  In cazul siturilor arheologice din extravilan , cele care afecteaza depunerile 
ocupationale sunt lucrarile agricole.Delimitarea acestor situri (pl.57 si anexa) este foarte 
importanta in masura potentialitatii unor proiecte investitionale diverse si a extinderii 
intravilanului , fiind recomandate evaluari de teren in toate cazurile in care se pune problema 
unor interventii diferite de lucrarile agricole curente. 
  Cat priveste siturile arheologice din intravilan , pana in prezent sunt identificate 
trei: cel de pe teritoriul localitatii Nufaru, cel de pe teritoriul localitatii Ilganii de Jos si cel de 
pe teritoriul localitatii Victoria. 
  In cazul sitului de pe teritoriul localitatii Victoria , desi este inscris in LMI 2004, 
nu poate fi delimitat deocamdata , acest lucru fiind posibil doar printr-o evaluare de teren 
programata sau determinata de proiecte investitionale.Ca atare , se recomanda obligativitatea 
lucrarilor de supraveghere , arheologica in cazul iminent de realizare a canalizarii localitatii , 
dublat, unde este cazul , de cercetare arheologica preventiva. 
  In cazul sitului din intravilanul localitatii Ilganii de Jos , sondajele facute in 
secolul trecut , ca si supravegherea si cercetarea perieghetica intreprinse in 2008 au permis 
delimitarea relativa a sitului , recomandandu-se obligativitatea cercetarii arheologice 
preventive in cazul proiectelor investitionale in zona respectiva. 
  In cazul sitului din intravilanul localitatii Nufaru , cel mai bine cunoscut ca 
urmare a  cercetarii de peste trei decenii desfasurate aici, perimetrul afectat de proiecte  
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investitionale contine din punctul de vedere al patrimoniului arheologic , trei categorii de 
zone: 

� A – zona aflata in interiorul fortificatiei bizantine (intra muros), cu curtina si 
elementele sale de fortificatie , delimitata , in linii generale ,la V de DS 372, 
la N de malul Dunarii, la E de DS 248, la S de DS 555, continand patrimoniu 
arheologic cunoscut si cercetat, ca si potential ,din categoria zidurilor de 
incinta, a elemnetelor de fortificatie (turnuri, instalatia portuara), a  
nivelurilor ocupationale cu grosimi cuprinse intre 3 si 6 m , cu locuire foarte 
densa; 

� B – zona aflata in afara perimetrului fortificat (extra muros), delimitata in 
linii generale , la V de DS 417, la N de DS 555, la E de DS 147 si 201, la S 
de fortificatia din punctul Rapa, reprezentand o zona cu patrimoniu 
arheologic cunoscut si cercetat, ca si potential, continand structuri de 
locuire (locuinta, gropi menajere, cuptoare)      mai putin dense si mai 
dispersate decat in interiorul cetatii si        complexe funerare (morminte 
izolate si necropole). 

� Zona inconjuratoare a sitului bizantin , care include complexe funerare 
apartinand epocii moderne, propuse spre a fi integrate sitului Nufaru 1H, 
dar care ar putea contine si eventuale nuclee de  
locuire rurala incadrabile epocii medievale, gravitand la V,S si E de 
asezarea fortificata de tip urban. 

  O precizare se impune inca de la inceput .Vietuirea apartinand epocii bizantine 
este reperabila incepand de la cota 0- 0,50 m fata de actualul nivel de calcare.Din cercetarile 
arheologice a reiesit existenta in cadrul sitului de la Nufaru atat a unor monumente de piatra 
legate cu mortar , precum zidul de incinta cu elementele sale de fortificatie ,obligatoriu de 
mentinut ca atare, cat si prezenta a numeroase structuri perisabile de tipul complexelor de 
locuire (locuinte adancite si de suprafata) , menajere (gropi), mestesugaresti (cuptoare) si 
funerare (morminte izolate si necropole), care imposibil de conservat in situ , trebuie macar 
atent cercetate si inregistrate. 
  Protejarea asezarii bizantine fortificate de tip urban situate in teritoriul intravilan 
al satului Nufaru presupune un aspect preventiv, ce trebuie sa se reflecte in regulamentul local 
de urbanism ce insoteste  planul de urbanism general, implicand protejarea zidului de incinta, 
cu toate elementele sale de fortificatie, ca si a vestigiilor, de zid si perisabile , din interiorul 
perimetrului delimitat de curtina bizantina, ca si din exteriorul acestuia, in cadrul unei zone 
delimitate. 
  Precizam faptul ca , pe baza cercetarii unor tronsoane ale zidului de incinta , cu 
elementele sale de fortificatie, traseul curtinei bizantine a fost reconstituit grafic , fiind 
identificabil pe laturile promontoriului nufarean astfel:V- pe proprietatile de pe strazile 
Portului si Eternitatii, S-pe proprietatile de pe strazile Bisericii si Constantin Dobrogeanu 
Gherea, E-pe proprietatile de pe strada Turnului, N- pe proprietatile de pe strazile Turnului, 
Arheologiei, Cetatii, Ulmului si Portului). 
  In ccea ce priveste perimetrul reprezentand fortificatia bizantina , adica zidul de 
incinta , cu elemntele sale de fortificatie , delimitand o arie de locuire (intra muros), 
reprezentand zona de protectie 1 propusa , propunem ca aceasta parte a  intravilanului 
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 localitatii sa fie scoasa din circuitul constructiv (declarata zona non aedificandi), nemaifiind 
permisa ridicarea de constructii noi.In ccea ce priveste alte interventii de ordin constructiv, 
legate de proiecte de infrastructura, se recomanda cercetarea arheologica preventiva , urmata 
de conservarea in situ a monumentelor de zid descoperite. 
  Pentru aria de locuire medievala din afara perimetrului cetatii bizantine (extra 
muros), reprezentand zona de protectie 2 propusa , recomandam, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare,ca proiectele investitionale sa fie precedate de cercetari 
arheologice pala la epuizarea depunerilor ocupationale , in vederea descarcarii de sarcina 
 arheologica a terenurilor respective, in conditiile descoperirii de vestigii care nu necesita 
conservarea in situ. 
  Protejarea patrimoniului arheologic de pe teritoriul satului Nufaru presupune si 
un aspect efectiv, constand in conservarea monumentelor deja descoperite, cercetate si vizibile 
actualemnte , situate in zone aflate pe domeniul public (cazul turnului romano- bizantin din 
punctul Piatra sau al zidului bizantin din punctul Rapa) sau pe prorprietati private (curtina 
nordica si sintalatia portuara ale cetatii bizantine din punctul Trecere – bac 
 = proprietatea Enache Singhi) .Aceasta protectie efectiva presupune un ansamblu de masuri , 
de la interzicerea depozitarii de resturi menajere si a sustragerii de piatra pana la conservarea 
lor viitoare si punerea in valoare pe baza de proiecte de specialitate. In acest  
sens, sunt remarcabile aspectul monumentului si densitatea ocupationala a zonei din punctul 
Trecere bac, exterm de interesante din punctul de vedere al cercetarii stiintifice, dar si al 
potentialului cultural si turistic deosebit, impunandu-se continuarea cercetarii instalatiei 
portuare si dezvelirea sa integrala pana in dreptul str.Arheologiei , urmata de  
conservarea si punerea in valoare a acestui obiectiv de importanta cu totul speciala pentru 
istoria asezarilor portuare de la Dunarea de Jos ,al doilea monument descoperit si cercetat de 
acest tip apartinand epocii bizantine ,dupa cel al bazei navale din insula Pacuiul lui Soare, 
total diferit insa de acesta din punct de vedere constructiv.Precizam ca zona in care este 
amplasat acest monument este situata in proximitatea punctului de traversare a  Dunarii spre si 
din Delta, constituind deci un spatiu turistic predilect, ceea ce ar putea implica eventual 
obtinerea de venituri pentru comunitatea locala, evident, dupa o punere in valoare 
adecvata.Acest lucru nu poate fi insa posibil decat dupa schimbarea regimului de proprietate a 
acestui teren care adaposteste curtina si instalatia portuara ale cetatii bizantine, teren care 
actualmente apartine unei persoane private si introducerea lui in domeniul public al 
Consiliului Local, ceea ce ar permite interventii specifice legate de monumentele istorice, 
incepand de la imprejmuirea adecvata a terenului pana la restaurarea obiectivului. 
  Amplasarea satului Nufaru pe un traseu cu potential turistic ,Tulcea (+Aegyssus)-
Murighiol (+Halmyris), ar putea si ar trebui sa intereseze comunitatea locala si in sensul 
realizarii cat mai urgent posibil a unui proiect amplu de protejare a vestigiilor, pe baza 
cercetarii complete a situatiilor invocate, urmata de conservarea si punerea in valoare macar a  
monumentelor inca vizibile amintite, precum si semnalizarea pe teren a celor cercetate deja, 
dar inaccesibile. 
  Comunitatea locala ar putea fi capacitata si din punctul de vedere al contributiei 
la amenajarea in sens muzeistic a constructiei ce adaposteste ruinele zidului de incinta estic cu 
turn, ridicata in curtea dispensarului uman si reprezentand, pana in 
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 prezent, singura initiativa consistenta in acest domeniu din partea institutiilor abilitate.Din 
pacate, constructia de protectie amintita , desi ridicata in anul 2000, se afla intr-un stadiu 
avansat de degradare, necesitand interventii in regim de urgenta. 
 
 
 In loc de concluzii 
  O mai buna cunoastere a acelor elemente arheologice si istorice care 
particularizeaza satele comunei Nufaru in raport cu celelalte asezari ale zonei nord dobrogene, 
unele avand deopotriva semnificatie nationala, ar putea contribui la asumarea 
 efortului suplimentar - financiar, de timp si de atentie - al comunitatilor locale, spre a sublinia 
ceea ce le poate face putin mai bogate sufleteste si, intr-un viitor mai mult sau mai putin 
indepartat, chiar efectiv, prin veniturile potentiale rezultate din dezvoltarea in zona a unui 
veritabil turism cultural. 
 
            3.11.REGLEMENTARI URBANISTICE 
 
3.11.1. Soluţia generală de organizare şi dezvoltare  
  Solutia  de urbanism prevede organizarea si dezvoltarea localitatii suprapusa pe 
intravilanul existent , cu mentinerea structurii actuale. 
  Functiunea predominanta de locuire s-a mentinut relativ pe aceleasi perimetre , cu 
exceptia zonelor afectate de calamitati care au fost depopulate , locuintele stramutandu-se in 
zone mai sigure . 
  La nivelul localitatilor se constata o crestere a cererilor de loturi pentru locuinte 
din partea populatiei tinere sau pentru investitii in domeniul turistic si de agrement in satele 
situate pe malul apei. 
  In general extinderile de intravilan s-au propus pe terenuri stabile , neexpuse 
riscurilor naturale , terenuri domeniu privat al localitatii, in cazul lotizarilor pentru locuinte si 
pe terenuri proprietate privata in cazul zonelor cu destinatii institutii , servicii , turism 
(Nufaru) si reprezintă o modalitate de valorificare a potenţialului turistic şi peisagistic al zonei 
în condiţiile asigurării căilor de circulaţie şi a echipării tehnico-edilitare. 
  Terenurile propuse in prelungirea  intravilanelor, au premizele utilarii cu retele 
edilitare , unele chiar existente ( Nufaru , drumuri, retea alimentare cu apa , traseu canalizare , 
etc.) ; drumuri , etc. 
  Valentele peisagistice vor fi valorificate in scopuri turistice. 
  Pe langa traseele majore necesare pentru legatura cu asezarile umane si 
valorificarea economica a resurselor naturale si obiectivelor agricole , silvicole si piscicole, 
vor exista si ariile de agrement , traseele pentru excursii. 
  Noile configuraţii create prin extinderea  intravilanelor(Nufaru) cu zone 
adiacente, vor păstra caracterul specific rezidenţial, ca bază de pornire în strategia de atragere 
a investitorilor pentru creşterea de noi locuri de muncă , stabilizarea populaţiei şi dezvoltarea 
nivelului de dotare din punct de vedere al spaţiilor publice , socio- culturale, turistice, etc.
  Necesitatea extinderii in aceste zone este justificata atat de: 

� Localitatea(Nufaru)este grevata atat de zona sitului arheologic de 
importanta nationala,ce impune restrictii severe de construire,chiar 
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interdictii definitive,dar si de zonele cu riscuri naturale(ravene 
torentiale,zone inundabile) 

� solicitarile proprietarilor de terenuri , ce intentioneaza sa realizeze 
locuinte sau functiuni complementare(pensiuni 
turistice,agrement,sport,spatii verzi). 

� Terenuri foarte valoroase din punct de vedere peisagistic, adiacente 
cursului de apa. 

� Interdictie de construire in centrul localitatii,pana la realizarea 
PUZCP,pentru zone protejate. 

Directii de dezvoltare prevazuta in P.A.T.Z. Delta Dunarii :  
� Amenajarea zonelor turistice in stransa relatie cu ariile cu valoare 

peisagistica. 
� Integrarea in circuitul turistic si stimularea dezvoltarii localitatilor 

situate in Rezervatia Biosferei Delta Dunarii, insa putin atractive pentru 
turisti (Nufaru , Pardina, Chilia Veche) 

� Dezvoltarea turismului cultural 
Posibilitatea realizarii infrastructurii edilitare si cai de transport in zone , ex., 

� Zonele B,C,(Nufaru) se afla in centrul localitatii si prezinta toate 
premisele utilarii cu utilitati,cai de comunicatii,dig de protectie,etc. 

� Zona D, situata in extremitatea vestica, poate fi utilata prin extinderea 
retelelor de apa , canalizare si energie electrica;este aparata de 
dig;distanta mica fata de centrul localitatii;posibilitatea asigurarii cailor 
de comunicatii,prin prelungirea drumurilor satesti existente. 

� Zona E,adiacenta intravilanului existent,beneficiaza de acces direct la 
DJ222C,retea alimentare cu apa,canalizare,perspective peisagere 
valoroase. 

Toate aceste suprafete propuse a fi incluse in intravilan sunt preconizate a se  
dezvolta cu o structura functionala mixta , de locuire si servicii de interes public , turism , 
agroturism,loisir,spatii verzi,etc 
  Reglementările urbanistice şi zonificarea teritoriului sunt materializate în planşa 
A1 – încadrare în teritoriu şi planşele A3 pentru fiecare localitate – reglementări urbansitice. 
 

3.11.2.Organizarea căilor de comunicaţii 
  Satele comunei Nufaru dispun de reţele stradale ce asigură legătura eficientă între 
toate punctele localităţilor , cu excepţia văilor torenţiale. 
  Sunt necesare lucrări privind îmbunătăţirea calitativă prin îmbrăcăminţi provizorii 
sau definitive a drumurilor secundare şi trasarea unor trasee noi în zonele incluse în intravilan 
, zonele de lotizări sau amenajările turistice. 
 
 3.11.3.Destinaţia terenurilor , zone funcţionale rezultate 
  Zonele funcţionale s-au menţinut în general , pe acelaşi amplasamente şi cu 
aceleaşi caracteristici. 
  Planul Urbanistic General , pornind de la particularitatile  evolutiei urbanistice, 
stabileste Unitatile Teritoriale de Referinta , luand in consideratie caracteristica functionala 
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dominanta a acestuia , dar si amplasamentul in teritoriul intravilan al localitatii, topografia 
terenului , cat si perspectivele de dezvoltare. 
  Ca urmare a stabilirii amplasamentelor pentru noi obiective economice , noi 
obiective de utilitate publica, ori extinderi ale zonei de locuit , prin zonificarea functionala , se 
propun masuri de reglementare a destinatiei tuturor terenurilor din localitate. 
  Zonele functionale sunt determinate de regula in functie de activitatea dominanta 
a teritoriului, dar asa cum este  propusa prin prezenta documentatie, nu este excesiv de rigida , 
astfel ca , pe langa functiunea principala a unitatii teritoriale de referinta (UTR) , pot fi 
dezvoltate , in conditiile de protectie corespunzatoare si alte activitati functional compatibile. 
  Teritoriul localitatii este impartit in unitati teritorial de referinta (UTR) , 
cuprinzand zone cu aceleasi caracteristici urbanistice , delimitate de regula de strazi existente , 
in corelare cu parcelarea cadastrala , cu numerotarea evidentiata. 
  Ca urmare a necesitatilor de dezvoltare , zonele functionale existente au suferit 
modificari in structura si marimea  lor prin marirea suprafetei intravilanului. 
  Limita intravilanului localitatilor comunei Nufaru s-a modificat , noua limita 
incluzand toate suprafetle de teren ocupate de constructii sau amenajari , precum si suprafetele 
de teren necesare dezvoltarii ulterioare a comunei. 
  Zonificarea existenta s-a mentinut , au aparut modificari ale unor zone 
functionale , modificari justificate de inlaturarea disfunctionalitatilor semnalate. 
 

Zonă locuinţe - Cea mai mare parte a terenurilor din intravilan vor continua  
să fie suportul pentru zona rezidenţială şi pentru asigurarea produselor agricole necesare 
consumului. 
  Se propune îndesirea , ordonarea şi reabilitarea fondului construit.În zonele de 
extindere, se impune realizarea locuinţelor din materiale durabile şi conforme cu normativele 
în vigoare şi cu specificul local. 

Zona dotări publice – Zona de dotări socio- culturale este constituită din  
obiectivele existente care satisfac parţial necesităţile localităţii şi care sunt situate în zona de 
locuit.Dispunerea acestora , concentrate, configurează o zonă centrală. 
  Se propun extinderi , în sensul dezvoltării reţelei dotărilor comerciale , de prestări 
servicii şi social- culturale. 
  Pentru sectorul turistic şi de agrement s-au prevăzut extinderi în zonele cu 
potenţial turistic , accesibile din punct de vedere al traficului auto şi posibil de echipat edilitar. 

Zonă unităţi industriale şi agricole – Se vor dezvolta pe amplasamentele  
existente. 
  Obiectivele de industrie mică (ateliere , manufacturi), compatibile cu celelalte 
zone funcţionale, vor putea fi amplasate şi în cadrul acestora ( în zona de locuinţe). 
  Orice nouă activitate de natură productivă de anvergură, va fi analizată pe baza 
unui studiu de impact , urmărindu-se reducerea la minim a efectelor asupra mediului. 
  Ponderea zonelor agro-industriale s-a restrâns. 
                    Zona spaţii verzi, sport  
 
                    Prin Planul Urbanistic General, se propun corecţii structurale, care vizează 
îmbunătăţirea ponderală a suprafeţelor destinate spaţiilor verzi, amenajărilor sportive şi de 
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agrement, dat fiind că în prezent aceste funcţiuni sunt slab reprezentate în structura rurala a 
localităţilor. 
                    În acest sens, pe lângă menţinerea şi reabilitarea spaţiilor verzi existente, se 
prevăd condiţii urbanistice pentru dezvoltarea de noi spaţii plantate - parcuri şi zone de 
agrement, valorificând în acelaşi timp particularităţile terenului de amplasament.  
                     De regulă aceste funcţiuni utilizează terenuri situate în intravilan, care datorită 
naturii terenului de fundare nu sunt favorabile construcţiilor, sau constituie perimetre de 
protecţie a zonelor de locuinţe. 
                     De regulă,suprafata spatiilor verzi s-au majorat,atât în intravilanele localităţilor, 
căt şi în zonele de extindere a intravilanului (dotări turistice,de agrement),cu plantaţii de 
aliniament stradal ,plantatii de de stabilizare  în zonele de riscuri sau plantaţii de 
protecţie,parcuri,scuaruri,etc. 
                     Se propune cresterea si diversificarea spatiilor verzi pana la 26mp/locuitor. 
                     Se respecta OUG 114/2007privind ponderea spaţiilor verzi pe cap de 
locuitor(20mp/loc,până la 31dec.2010 si 26mp/loc.până la 31 dec.2013.) 

 
  Zonele de gospodărie comunală şi echipare tehnico-edilitară – Zonele de 
gospodărie comunală (platforme gunoi, puţuri seci) au fost dezafectate , terenurile fiind 
protejate şi în viitor redate funcţiunii ini ţiale. 
  Dotările edilitare se regăsesc de regulă în trupuri izolate , cu zone de protecţie 
sanitară 
                    Zonele turistice,monumente istorice,arheologice si naturale 

  Se doreşte semnalizarea peisajelor şi monumentelor, redarea lor mai lizibibiă în 
patrimoniul natural sau cultural, în special pentru turiştii străini şi încurajarea circulaţiei în 
această zonă; protecţia zonei prin educarea populaţiei. 

 
3.11.4. Zonele protejate şi limitele acestora  
 
a) Zonele protejate cu valoare istorica 

  A – zona aflata in interiorul fortificatiei bizantine (intra muros), cu curtina si 
elementele sale de fortificatie , delimitata , in linii generale ,la V de DS 372, la N de malul 
Dunarii, la E de DS 248, la S de DS 555, continand patrimoniu arheologic cunoscut si 
cercetat, ca si potential ,din categoria zidurilor de incinta, a elemnetelor de fortificatie (turnuri, 
instalatia portuara), a  nivelurilor ocupationale cu grosimi cuprinse intre 3 si 6 m , cu locuire 
foarte densa; 
  B – zona aflata in afara perimetrului fortificat (extra muros), delimitata in linii 
generale , la V de DS 417, la N de DS 555, la E de DS 147 si 201, la S de fortificatia din 
punctul Rapa, reprezentand o zona cu patrimoniu arheologic cunoscut si cercetat, ca si 
potential, continand structuri de locuire (locuinta, gropi menajere, cuptoare) mai putin dense si 
mai dispersate decat in interiorul cetatii si cimplexe funerare (morminte izolate si necropole). 
  Zona inconjuratoare a sitului bizantin , care include complexe funerare apartinand 
epocii moderne, propuse spre a fi integrate sitului Nufaru 1H, dar care ar putea contine si 
eventuale nuclee de locuire rurala incadrabile epocii medievale, gravitand la V,S si E de 
asezarea fortificata de tip urban. 
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  In ceea ce priveste perimetrul reprezentand fortificatia bizantina , adica zidul de 
incinta , cu elemntele sale de fortificatie , delimitand o arie de locuire (intra muros),  
reprezentand zona de protectie 1 propusa , propunem ca aceasta parte a  intravilanului 
localitatii sa fie scoasa din circuitul constructiv (declarata zona non aedificandi), nemaifiind 
permisa ridicarea de constructii noi.In ccea ce priveste alte interventii de ordin constructiv, 
legate de proiecte de infrastructura, se recomanda cercetarea arheologica preventiva , urmata 
de conservarea in situ a monumentelor de zid descoperite. 
  Pentru aria de locuire medievala din afara perimetrului cetatii bizantine (extra 
muros), reprezentand zona de protectie 2 propusa , recomandam, in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare,ca proiectele investitionale sa fie precedate de cercetari  
arheologice pala la epuizarea depunerilor ocupationale , in vederea descarcarii de sarcina 
arheologica a terenurilor respective, in conditiile descoperirii de vestigii care nu necesita 
conservarea in situ. 
  Protejarea patrimoniului arheologic de pe teritoriul satului Nufaru presupune si 
un aspect efectiv, constand in conservarea monumentelor deja descoperite, cercetate si vizibile 
actualemnte , situate in zone aflate pe domeniul public (cazul turnului romano- bizantin din 
punctul Piatra sau al zidului bizantin din punctul Rapa) sau pe prorprietati private (curtina 
nordica si sintalatia portuara ale cetatii bizantine din punctul Trecere – bac = proprietatea 
Enache Singhi) .Aceasta protectie efectiva presupune un ansamblu de masuri , de la 
interzicerea depozitarii de resturi menajere si a sustragerii de piatra pana la conservarea lor 
viitoare si punerea in valoare pe baza de proiecte de specialitate.In acest sens, sunt remarcabile 
aspectul monumentului si densitatea ocupationala a zonei din punctul Trecere bac, exterm de 
interesante din punctul de vedere al cercetarii stiintifice, dar si al potentialului cultural si 
turistic deosebit, impunandu-se continuarea cercetarii instalatiei portuare si dezvelirea sa 
integrala pana in dreptul str.Arheologiei , urmata de conservarea si punerea in valoare a 
acestui obiectiv de importanta cu totul speciala pentru istoria asezarilor portuare de la Dunarea 
de Jos ,al doilea monument descoperit si cercetat de acest tip apartinand epocii bizantine ,dupa 
cel al bazei navale din insula Pacuiul lui Soare, total diferit insa de acesta din punct de vedere 
constructiv.Precizam ca zona in care este amplasat acest monument este situata in 
proximitatea punctului de traversare a  Dunarii spre si din Delta, constituind deci un spatiu 
turistic predilect, ceea ce ar putea implica eventual obtinerea de venituri pentru comunitatea 
locala, evident, dupa o punere in valoare adecvata.Acest lucru nu poate fi insa posibil decat 
dupa schimbarea regimului de proprietate a acestui teren care adaposteste curtina si instalatia 
portuara ale cetatii bizantine, teren care actualmente apartine unei persoane private si 
introducerea lui in domeniul public al Consiliului Local, ceea ce ar permite interventii 
specifice legate de monumentele istorice, incepand de la imprejmuirea adecvata a terenului 
pana la restaurarea obiectivului. 
  Amplasarea satului Nufaru pe un traseu cu potential turistic ,Tulcea (+Aegyssus)-
Murighiol (+Halmyris), ar putea si ar trebui sa intereseze comunitatea locala  
si in sensul realizarii cat mai urgent posibil a unui proiect amplu de protejare a vestigiilor, pe 
baza cercetarii complete a situatiilor invocate, urmata de conservarea si punerea in valoare 
macar a  monumentelor inca vizibile amintite, precum si semnalizarea pe teren a celor 
cercetate deja, dar inaccesibile. 
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  Autorizarea executarii constructiilor in zonele care cuprind valori de patrimoniu 
cultural construit, de interes national , se face cu avizul conform al Ministerului Culturii si al 
Ministerului Public si Amenajarii Teritoriului. 
  Autorizarea executarii constructiei , in zonele care curprind valori de patrimoniu 
cultural construit , de interes local, declarate si delimitate prin hotararea Consiliului Judetean, 
se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judet , subordonate ministerelor 
prevazute la alin.1 
  Autorizarea executarii lucrarilor de constructie care au ca obiectiv cercetarea, 
conservarea , restaurarea sau punerea in valoare a monumentelor istorice, se va face cu  
avizul , conform Ministerului Culturii  , in conditiile stabilite prin ordin al ministrului Culturii. 
  Autorizarea executarii lucrarilor si a amenjarilor care prin amplasament , 
functiune , volumetrie si aspect arhitectural  conformare si amplasare goluri , raport gol- plin, 
materaile utilizate , invelitoare , paleta cromatica , etc, - depreciaza valoarea peisajului este 
interzisa.    

� In cazul zonelor cu potential arheologic –situri arheologice,pentru investitiile 
preconizate a se realiza,se va solicita prin Certificatul de urbanism-cercetare 
arheologica preventiva in vederea descarcarii de sarcina arheologica. 
(conf.completari la avizul Min.Culturii.adresa nr.900/27.06.2011)       

� Pentru investitiile  preconizate a se realiza in zonele de protectie ale siturilor 
arheologice,se va solicia prin Certificatul de urbanism -supravegherea 
arheologica in timpul executiei lucrarilor de construire. (conf.completari la 
avizul Min.Culturii.adresa nr.900/27.06.2011) 

� Delimitarea siturilor arheologice cu zonele de protective,in coordonate Stereo 
1970,se regaseste in: Studiul istorico-arheologic;Completari ale 
studiului,adresa 22/10/2010;si adresa DJPCPN,Tulcea,nr.900/27.06/2011. 
 

b) Zone protejate cu valoare peisagistica 
    1.Rezervatia Biosferei Delta Dunarii; Prin HG nr.953 din 27 august 1990 
Guvernul Romaniei  a declarat Delta Dunarii rezervatie a biosferei . 

Legea 82 din 20 nov 1992  privind constituirea R.B.D.D. 
  Pe fondul rezervatiei principale si secundare existente, determinate de necesitatea 
conservarii procesului natural de evolutie , ocrotirii faunei si a florei, au fost precizate tipuri 
de zone protejate , din care localitatile comunei Nufaru , se afla situate la limita R.B.D.D. ( 
Malcoci, Nufaru , Victoria) , localitatea Ilganii de Jos  situata in zona rezervatiei , zona 
economica. 
  Teritoriul Rezervatiei este delimitata in urmatoarele zone: 

� zona cu regim de protectie integrala 
� zone tampon cu regim diferentiat de protectie in care se pot 

desfasura  unele activitati umane , precum si zone de 
reconstructie ecologica 

� zone economice in care se pot desfasura activitati economice 
traditionale  

Zonele cu regim de protectie integrala sunt protejate in mod obligatoriu , de  
zone tampon 
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  Hotararea nr.1516 din 19 nov. 2008 , aproba Regulamentul Cadru de Urbanism 
pentru Rezervatia Biosferei Delta Dunarii , care consta in sistem de norme tehnice si juridice 
care sta la baza regulamentului local de urbanism pentru localitatile rurale  din perimetrul 
R.B.D.D. 
 

2. Zone protejate Natura 2000 
 Pe baza propunerilor din teritoriu , Ministerul Mediului si  Dezvoltarii  

Durabile a semnat Ordinul nr. 766 / 2007 , privind declararea siturilor de importanta 
comunitara ca parte integranta a retelei ecologice europene “Natura 2000 in Romania”. 
  Natura 2000 este o retea de arii protejate formata din : 

� Arii speciale de conservare , constituite  conform Directivei Habitatului 
( Directiva 92 / 43 din 1992 privind Conservarea Habitatelor Naturale si 
a Faunei si Florei salbatice) 

� Arii de protectie speciale si avifaunistica – constituie conform 
Directivei Pasari ( Directiva 79/408 din  1979 referitoare la conservarea 
pasarilor salbatice ) 

Comuna Nufaru este inclusa in proportie de 40% in zona siturilor de  
importanta comunitara “Sit Delta Dunarii “ – SCI 
  Toate planurile , programele si proiectele care urmeaza sa se desfasoare in siturile 
de importanta comunitara sau in vecinatatea acestora vor trebui sa se supuna procedurii cadru 
de evaluare a impactului asupra mediului. 
  Administratiile publice locale trebuie sa incadreze aceste arii naturale protejate 
provizorii in planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism . 
 
  c) Zone protejate sanitar  
   Zonele protejate din punct de vedere sanitar confom HG 101/97 si Ord 536/1997 
al Ministerul Sănătăţii se propun pentru obiectivele de utilitate publică (foraje 
apă,rezervoare,staţii epurare) şi culoare tehnice cu destinaţie specială. 
  Limita zonelor protejate: 

� limita târg animale – zona protecţie faţă de locuinţe – 500 m 
� limita piaţa agroindustrială – 40 m faţă de zona de locuinţe 
� unităţi industriale şi depozitare – 100 m, 50 m faţă de locuinţe 
� unităţi învăţământ , cultură , sănătate – 50,0 m faţă de locuinţe 
� unităţi comerciale , prestări servicii – 15,00 m 
� zona protecţie sursa de apă – 100,00 m amonte de priză; 25 m în aval 

,lateral de priză 
� staţie pompare 10 m 
� rezervor de apă 20,00 m 
� puţuri forate 20,00 m (10,00 m din ax) 
� conducte aducţiune apă – 10,00 m din ax şi 30,0 m faţă de orice sursă de 

poluare 
� zonă de protecţie diguri spre cursul de apă 10,00 m ;spre interiorul 

incintei 4,00 m 
� fose septice 30,00 m faţă de hotar 
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� staţie epurare  300,0 m faţă de locuinţe 
� cimitire umane 50,00 m faţă de locuinţe 
� zona de protecţie între groapa compost , platforma deşeuri ,adăpost 

animale – 10,00 m faţă de locuinţe 
 

d) Zone de protecţie şi culoare tehnice 
� Zone protecţie LEA : 

o 50,00 m între staţie transformare şi locuinţe 
o 4,00 m între conductorul extern LEA 110 Kv şi locuinţe 
o 3,00 m între conductorul exterm LEA 20 Kv şi locuinţe 
o se interzice trecerea LEA peste locuinţe 

� Zona protecţie antena GSM – 150,00 m faţă de locuinţe 
� canale de apă 1,00 – 1,50 m 
� Protectie faţă de cursuri de apă 20,00 m 
� Diguri 10,00 m spre cursul de apă ;4,00 m spre interior 
� Conform Ord.nr.43/1997,art.19,alin.4actualizata in 29 apr.2010 – Pentru 

dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice in traversarea 
localitatilor rurale,distanta dintre axul drumului si gardurile sau 
constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor,va fi de 24 
m.pentru drumurile judetene si de minimum 20 m.pentru drumurile 
comunale. 

 
� Zone de locuinte,cu valoare arhitecturala traditionala 

a)-În toate satele comunei au fost identificate zone ce păstrează, caracteristici ale organizării 
spaţiale ale satului din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, cu moduri de organizare a gospodăriei  
şi de construcţie a casei şi anexelor.  
- Cel mai important element de decor al caselor rămâne cel al frontonului de la stradă, de multe 
 ori veritabilă demonstraţie de virtuozitate artistică a meşterilor lemnari (în general ruşi lipoveni) 
care prin traforul aplicat înnobilează partea cea mai vizibilă a casei. 
-Un alt element caracteristic satelor nord dobrogene este cromatica faţadelor; varul alb al  
zidurilor în contrast plăcut şi înviorător cu albastrul lemnăriei de la cerdac şi tâmplărie, care 
subliniază uneori şi soclul casei.  
-Învelitorile din stuf, în două ape şi frontoanele din lemn, completează  ansamblul cromatic al 
caselor, dând satului o unitate de expresie perfect încadrată în peisaj. 
b)-o tipologie aparte o constituie modelul caselor dobrogene ,localizate cu precadere in 
Malcoci.  
c)– o grupă aparte de case (prezenţa lor însă e nouă) o constituie casele cu tindă retrasă, având 
în faţă o arcadă cu stâlpi de zidărie precum şi stâlpi pe două laturi. 
 Apar astfel în arhitectura satelor elemente stilizate, interpretate ale unor stiluri europene la 
modă, în special clasicismul, a cărui sobrietate se plia bine pe modul de a construi al ţăranilor. 
 Coloanele cu capitel şi bază, ce încadrează intrarea în tinda retrasă sau ce formează  
prin antele sale ieşite din planul faţadei un alt mod de marcare a intrării, constituie  
unul din motivele preluate în acest mod. 
-Se propune realizarea a unui nucleu de gospodării, pe zonele indicate, peste care să fie instituit  
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un regim de protecţie, ca ansamblu rural valoros pentru arhitectura şi cultura tradiţională a zonei. 

Tipologii de organizare spatiala a gospodariei (conf.STUDIU PRIVIND 
ASPECTE ISTORICE ŞI ETNOGRAFICE ALE COMUNITĂŢILOR LOCALE DIN 
REZERVAŢIA BIOSFEREI DELTA DUNĂRII –ICEM Tulcea) 

Structura gospodăriei este determinată de un complex de factori ce acţionează în 
interdependenţă, şi anume: habitatul în care este amplasată, vechimea aşezării, tipul de aşezare 
în raport de structură, textură şi funcţia economică, ocupaţia de bază a locuitorilor, etapa în 
care a fost construită gospodăria şi fazele de constituire a acesteia prin adăugarea uneia sau 
alteia din anexe, etnia gospodarului.  

În funcţie de aceste aspecte şi gospodăria este adaptată satisfacerii necesităţilor 
cotidiene ale familiei, adăpostirii atelajelor, uneltelor, animalelor şi produselor activităţii 
economice desfăşurate.  

Analiza structurii gospodăriei evidenţiază:  
a) segmentarea spaţiului gospodăriei în două curţi: "curtea casei" şi "curtea (oborul) 

animalelor", grădina, fapt ce ţine de necesităţile şi de ocupaţia de bază a locuitorilor.  
b) prezenţa următoarelor construcţii componente ale gospodăriei: casa, bucătăria de 

vară, adăpostul pentru animale, cuptorul, baia, curnicul pentru păsări.  
Menţionăm că prezenţa acestor construcţii variază de la o gospodărie la alta, în funcţie 

de starea economică a proprietarului şi de starea în care se află gospodăria, fiind bine cunoscut 
fenomenul demografic din aceste localităţi.  

O notă particulară în structura gospodăriei, din perspectiva construcţiilor componente, 
este prezenţa bucătăriei de iarnă. Această componentă a gospodăriei apare, mai ales în satele 
puternic dezvoltate .  

În ce priveşte dispunerea casei şi a anexelor în spaţiul gospodăriei, remarcăm faptul că 
nu este o regulă, ci fiecare proprietar îşi organizează gospodăria în funcţie de necesitate. 
Singura regulă care "acţionează" în ceea ce priveşte organizarea gospodăriei este segmentarea 
în "două curţi".  

Împrejmuirile exterioare erau altădată numai din stuf, acum sunt din diferite materiale: 
stuf, papură, nuiele, scândură, plase de prins peşte. Împrejmuirile interioare, în general, 
lipsesc; uneori sunt făcute din cătină şi mai rar din stuf (unde gospodăria este dezvoltată). În 
ceea ce priveşte poziţia casei faţă de stradă, remarcăm, aproape ca o regulă, orientarea cu 
faţada îngustă (secundară) spre drum.   

Poziţia construcţiilor cu caracter economic în cadrul curţii variază în raport cu casa şi 
faţă de stradă de la o gospodărie la alta. În general, însă, acolo unde există toate construcţiile 
acestea sunt astfel dispuse: în curtea din faţă ("curtea casei") sunt plasate: casa, bucătăria de 
iarnă, bucătăria de vară, baia; în "curtea animalelor" (dezvoltată în spatele casei sau lateral de 
ea) se află amplasate construcţiile anexe pentru adăpostirea animalelor, spaţiile pentru nutreţ 
ş.a. Lipsa uneia sau alteia dintre construcţiile componente determină o reducere a spaţiului 
uneia sau alteia din curţi, fără însă "a se încălca" regula segmentării în "curtea casei" şi "curtea 
animalelor". Acest mod de organizare a gospodăriilor are tendinţa de separare a celor două 
tipuri de activităţi economice: pregătirea hranei şi creşterea animalelor.  

Locuinţa  
Planimetria şi elevaţia  
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a) Materiale şi tehnici de construcţie: pământul (lutul), lemnul, stuful, iar în ce 
priveşte tehnicile de construcţie întâlnim: case construite pe furci cu stâlpi de stejar sau 
salcâm; case construite din ceamur; case din chirpici.  

Acoperişul caselor indiferent de materialul de construcţie este în două ape. Plafonul 
este format din grinde longitudinale, "cosoroabe" (grinzi transversale), peste care se pune stuf 
şi se lipeşte cu ceamur. Căpriorii şarpantei se aşază perechi cu un capăt pe cosoroabe şi cu 
celălalt pe grinda de coardă. După ce s-au bătut leţurile se face învelitoarea din maldăre din 
stuf. Unele case sunt învelite "nemţeşte" cu stuful mărunt, retezat şi bătut pe toată suprafaţa 
acoperişului. În această tehnică sunt învelite atât casele româneşti cât şi cele ucrainene sau 
lipoveneşti. Casele învelite "ruseşte" au stuf cu tulpina groasă şi lungă cât panta acoperişului. 
Cele două tehnici se întâlnesc în realizarea învelitorii caselor aparţinând deopotrivă celor trei 
etnii din satele analizate. Deosebirea dintre cele două tehnici constă în modalităţile de 
realizare, dar mai ales în faptul că prima dintre ele dă o mai mare rezistenţă învelitorii şi un 
aspect estetic deosebit. Învelitoarea are, pe creastă, o împletitură, iar capetele coamei sunt tot 
din stuf. Alături de acest material tipic şi tradiţional, totodată, se întâlnesc şi materiale noi 
pentru învelitoare: tablă, ţiglă, olane,azbociment. Pereţii caselor se spoiesc cu var . 

b) Planimetria casei: în ce priveşte acest aspect, din perspectiva similitudinilor, 
menţionăm dezvoltarea casei pe direcţia longitudinală de la nucleul de bază.  

c) Elevaţia; elemente din construcţia casei  
c1 – casa se înscrie în tipul de casă joasă dezvoltată în lungime.  
c2 – prezenţa prispei în planul caselor.  
c3 – prezenţa stâlpilor pe toată lungimea prispei, uneori şi pe una din faţadele laterale.  
c4 – amplificarea nucleului iniţial prin prezenţa în lateral a unei aplecători şi/sau 

magazii; în genere locuinţa se dezvoltă în lungime şi nu în adâncime.  
c5 – prezenţa rară a pridvorului în faţa tindei; apare mai des fără însă a deveni o 

caracteristică, în faţa tindei "o aplecătoare" într-o apă, cu pereţii liberi şi care are rolul de a feri 
de ploaie intrarea casei; ca o noutate apare în faţa intrării, uneori pe lateral (în locul 
aplecătorii) o marchiză.  

c6 – decorul arhitectural în lemn (tehnica traforului şi aplicaţii); casele din aceste sate 
ca şi din alte sate din deltă, au un decor simplu care se reduce la câteva elemente: frontonul, 
pazia, creasta din scândură traforată şi stâlpii; tehnica folosită la realizarea decorului este 
traforul, decupajul cu fierăstrăul şi aplicarea motivelor. În general motivele ornamentale se pot 
grupa în două categorii: geometrice din care fac parte semicercuri şi florale stilizate; acestea 
din urmă apar la pazia casei dispusă pe toată lungimea ei, traforul simbolizând diverse flori 
sau sunt dispuse radial sub forma unei glastre cu flori care "împodobeşte" frontonul casei; 
atrage atenţia la unele case decorul de deasupra învelitorii din stuf şi care este o "creastă" din 
scândură cu flori traforate montate pentru a proteja învelitoarea; stâlpii au ca ornamente 
capiteluri cu motive ce se obţin din decupaj după tipar prin tăiatul cu fierăstrăul.  

c7 – o grupă aparte de case (prezenţa lor însă e nouă) o constituie casele cu tindă 
retrasă, având în faţă o arcadă cu stâlpi de zidărie precum şi stâlpi pe două laturi. 

 Apar astfel în arhitectura satelor elemente stilizate, interpretate ale unor stiluri 
europene la modă, în special clasicismul, a cărui sobrietate se plia bine pe modul de a construi 
al ţăranilor. 

 Coloanele cu capitel şi bază, ce încadrează intrarea în tinda retrasă sau ce formează  
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prin antele sale ieşite din planul faţadei un alt mod de marcare a intrării, constituie unul  
din motivele preluate în acest mod. 
  

3.11.5 Interdictii temporare de construire pentru zonele care  necesita studii si 
cercetari suplimentare (PUZ-uri parcelari, reparcelari, renovare) 
  Acestea se stabilesc in urmatoarele situatii: 

� necesitatea elaborarii unor documentatii de urbanism in vederea 
stabilirii regulilor de construire aplicabile pentru zona respectiva 
(PUZ,PUD) 

� necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica , inclusiv 
lucrari de cercetare arheologica sau de conservare, protejare , restaurare 
sau punere in valoare a unor monumente istorice. 

In cadrul comunei Nufaru , interdictiile temporare de construire s-au stabilit 
pentru: 

� zonele de extindere a intravilanelor , pana la realizarea 
documentatiilor de urbanism  PUZ . 

� in zonele de protectie cu regim sever a siturilor arheologice 
 Interdictii definitive de construire  pentru zonele care prezinta riscuri naturale , 
servituti de protectie , etc. 
  S-au stabilit pentru urmatoarele situatii: 

� zone cu riscuri naturale previzibile 
� riscuri tehnologice grave 
� grad ridicat de poluare a aerului , apei sau solului 
� atunci cand regulamentul unei zone protejate stabileste acest lucru 
� apararea tarii , ordinea publica si siguranta nationala 
Interdictia permanenta de construire  se poate  ridica odata cu incetarea  

cauzei care a determinat instituirea ei. 
  5.11.5 Zonele cu interdictii definitive de construire la nivelul comunei 
Nufaru s-au stabilit : 

� zonele arheologice cu grad 0 de protectie ZP0 
� zonele cu riscuri naturale majore (ravene si vai torentiale, terenuri 

permanent sub ape) 
� in jurul cimitirului , pe o raza de 50,00 m pentru unitati de alimentatie 

publica si locuinte 
� in zonele de protectie sanitara a unitatilor agrozootehnice si industriale 

cu grad mare de poluare 
� pe fostele amplasamente ale platformelor de gunoi sau puturi seci. 

Interdictii definitive de construire  , la culoare tehnice si zone de protectie cu 
regim sever: 

� zona retelei de tensiune 20 Kv  20,00 m 
� zona de protectie a cimitirului  50,00 m 
� zona de protectie a cursurilor de apa 30,00 m 
� zona de protectie a surselor de apa 50,00 m 
� zona de protectie a statiilor de pompare 10,00 m 
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� zona de protectie a statiilor de clorinare si a rezervoarelor 20,00 m 
� zona de protectie a fermelor zootehnice 100,00 m 
� zona de protectie la diguri spre cursul de apa 10,00 mspre interiorul incintei 

4,00 m 
� zona de protectie la statia de epurare 300,00 m 

 
 

3.1.2.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA  
 
 Principalele obiective de utilitate publica de pe teritoriul administrativ al comunei 
Nufaru , sunt prezentate clasificat dupa cum urmeaza: 
 

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA  
PROPUNERI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC Ă 

loc.Nufaru 
 
Nr. Domenii  EXISTENT  Categorii PROPUS  
crt.   Supraf. 

-ha- 
Lung. 
- km- 

de  
interes 

Supra
f. 

-ha- 

Lung. 
- km- 

1. INSTITUŢII 
PUBLICE ŞI 
SERVICII 

- instituţii publice (şcoală, 
biserica,etc.) 

3,65 - local sala 
sport 

- 
 

  - zone rezidenţiale - - local 16,87 - 
  - dotări ,comert,servicii - - local 0,35 - 
  -  turism 1,40 - local 16,70 - 
  - spaţii verzi,plantaţii 

protecţie,aliniament 
0,85 - local 

national 
8,90 - 

2. GOSPODĂRIE - platformă gunoi - - local Dezaf. - 
 COMUNAL Ă - puţ sec - - local Dezaf. - 
  - cimitir  0,90 - local - - 

3. CĂI DE  - drumuri propuse - - local 3,53 - 
 COMUNICA ŢIE - drumuri pietruite - - - 16,33 - 
  - drumuri asfaltat-  2,00 - judetean 2,00 - 
  -realizare trotuare DJ 222 - - - - 0,15 
  - modernizare drumuri de 

exploatare 
 2,60 local  2,60 

4. INFRASTRUCT. - rezervor apă( 200 mc)  - - - - - 
 MAJORĂ - puţ forat  0,07 - - - - 
  -reţea aducţiune apă - - - - - 
  -reţea alimentare cu apă - 3,00 local - - 
  -reţea canalizare - - local 12,33 - 
  - staţie epurare - - local 0,04 - 

5. SALVAREA, - sit arheoligic 1C - - national 7,80 - 
 PROTEJAREA ŞI - sit arheoligic 1A - - national 33,50 - 
 PUNEREA ÎN - sit arheoligic 2I - - national 3,48 - 
 VALOARE A - sit arheoligic 1H - - national 19,80 - 
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 SITURILOR - sit arheoligic 1G - - national 6,62 - 
 ARHEOLOGICE       

6. SALVAREA,       
 PROTEJAREA ŞI       
 PUNEREA ÎN       
 VALOARE A - - - - - - 
 PARCURILOR       
 NATURALE ŞI A       
 MONUMENTELO

R 
      

7. SISTEME DE -plantaţii protecţie,perdele - - local 1,90 - 
 PROTECŢIE A -indiguiri - -  local - 2,50 
 MEDIULUI -regularizare sant colector - - local - 4,05 
  -inaltare teren afectat de 

inundatii(teren,z.centrala) 
- - local 10,05 - 

  -managementul integrat al 
deseurilor 

- - local/jud. - Puncte 
colectare
/sistem 
colectare 

8. APĂRAREA 
ŢĂRII 

      

 ORDINEA       
 PUBLICĂ ŞI - - - - - - 
 SIGURANŢA       
 NAŢIONAL Ă       

 
 

PROPUNERI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC Ă 
loc.Malcoci 

 
Nr. Domenii  EXISTENT  Categorii PROPUS  
crt.   Supraf. 

-ha- 
Lung. 
- km- 

de  
interes 

Supr
af. 

-ha- 

Lung. 
- km- 

1. INSTITUŢII 
PUBLICE ŞI 
SERVICII 

- instituţii publice 
(şcoală,reparatii biserica 
catolica,,centru cultural 
administrativ) 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
local 

 
 

 
0,02 

 
 

 
- 
 
 

  - zone rezidenţiale 103,92 - local 4,10 - 
  - dotări ,comert,servicii 6,10 - local 0,90 - 
  -  turism - - local - - 
  - spaţii verzi,plantaţii 

protecţie,aliniament 
0,20 - local 0,94 - 

2. GOSPODĂRIE - platformă gunoi 0,11 - local Deza
f. 

- 

 COMUNAL Ă - puţ sec 0,04 - local Deza
f. 

- 

  - cimitir  0,21 - local 0,21 - 
3. CĂI DE  - drumuri propuse - - local - 2,30 
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 COMUNICA ŢIE - drumuri pietruite - - - - 14,55 
  - drumuri asfaltat-  2,50 - judetean - 2,50 
  -realizare trotuare DJ 222 - - - - 0,15 
  - modernizare drumuri de 

exploatare(trafic greu) 
 2,40 local  2,40 

4. INFRASTRUCT. - rezervor apă( 200 mc)  0,09 - local - 0,09 
 MAJORĂ - puţ forat  0,08 - local - - 
  -reţea aducţiune apă - - - - - 
  
  -reţea alimentare cu apă - - local - - 
  -reţea canalizare - - local - 12,46 
  - staţie epurare 0,20 - local 0,20 - 

5. SALVAREA,       
 PROTEJAREA ŞI       
 PUNEREA ÎN - 0,30 - national 0,30 - 
 VALOARE A       
 SITURILOR -biserica catolica 0.05  local 0.05  
 ARHEOLOGICE       

6. SALVAREA,       
 PROTEJAREA ŞI       
 PUNEREA ÎN       
 VALOARE A - - - - - - 
 PARCURILOR       
 NATURALE ŞI A       
 MONUMENTELOR       

7. SISTEME DE plantaţii protecţie,perdele - - local 0,96 - 
 PROTECŢIE A -stabilizare teren - - local 0,70 - 
 MEDIULUI -management integrat al 

deseurilor 
  Local/jud.  Puncte 

colectare
/sistem 

colectare 
8. APĂRAREA ŢĂRII       
 ORDINEA       
 PUBLICĂ ŞI - - - - - - 
 SIGURANŢA       
 NAŢIONAL Ă       

 
 

PROPUNERI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC Ă 
loc.Victoria 

 
Nr. Domenii  EXISTENT  Categorii PROPUS  
crt.   Supraf. 

-ha- 
Lung. 
- km- 

de  
interes 

Supra
f. 

-ha- 

Lung. 
- km- 

1. INSTITUŢII 
PUBLICE ŞI 
SERVICII 

- instituţii publice 
(şcoală, biserica,etc.) 

 
0,53 

 
- 

 
local 

 
0,53 

 
- 

  - zone rezidenţiale 48,68 - local 48,95 - 
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  - dotări ,comert,servicii 0,17 - local 0,58 - 
  -  turism 11,72 - local 11,72 - 
  - spaţii verzi,plantaţii 

protecţie,aliniament 
2,56 - local 3,26 2,30 

2. GOSPODĂRIE - platformă gunoi - - local dezaf. - 
 COMUNAL Ă - puţ sec - - local dezaf. - 
  - cimitir   - local  - 

3. CĂI DE  - drumuri propuse - - - - - 
 COMUNICA ŢIE - drumuri pietruite 0,94 1,35 local 2,66 3,80 
  
  - drumuri asfaltat-  1,40 1,40 local 1,40 1,40 
  -realizare trotuare DJ 222      
  - modernizare drumuri      

4. INFRASTRUCT. - rezervor apă  - - - - - 
 MAJORĂ - puţ forat  - - - - - 
  -reţea aducţiune apă - - - - - 
  -reţea alimentare cu apă - 3,00 local - - 
  -reţea canalizare - - local - 4,40 
  - staţie epurare - - local 0,09 - 

5. SALVAREA,       
 PROTEJAREA ŞI       
 PUNEREA ÎN - sit arheologic 3,12 - national 3,12 - 
 VALOARE A     zona 

de 
 

 SITURILOR     protect
ie 

 

 ARHEOLOGICE       
6. SALVAREA,       
 PROTEJAREA ŞI       
 PUNEREA ÎN       
 VALOARE A - - - - - - 
 PARCURILOR       
 NATURALE ŞI A       
 MONUMENTELOR       

7. SISTEME DE plantaţii protecţie,perdele - - local 0,30 - 
 PROTECŢIE A 

MEDIULUI 
-poluare olfactiva - - local dezafe

ct 
groap

a 
gunoi 

- 

  -managementul integrat - - Local/jud - puncte 
colectare
/sistem 

colectare 
  - sant colector - - local -  
        
        

8. APĂRAREA ŢĂRII       
 ORDINEA       
 PUBLICĂ ŞI - - - - - - 
 SIGURANŢA       



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NUFARU, judetul  TULCEA 

 

231 
 

 NAŢIONAL Ă       
 
 

PROPUNERI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC Ă 
loc.Ilganii de Jos 

 
Nr. Domenii  EXISTENT  Categorii PROPUS  
crt.   Supraf. 

-ha- 
Lung. 
- km- 

de  
interes 

Supraf. 
-ha- 

Lung. 
- km- 

1. INSTITUŢII 
PUBLICE ŞI 
SERVICII 

- instituţii publice 
(şcoală,biserica,etc.) 

 
1,03 

 
- 

 
local 

 
2,00 

 
- 

  - zone rezidenţiale 36,07 - local 37,09 - 
  - dotări ,comert,servicii 1,03 - local 0,58 - 
  -  turism - - judetean 0,97 - 
  - spaţii verzi,plantaţii 

protecţie,aliniament 
0,15 - local 0,30 - 

2. GOSPODĂRIE - platformă gunoi 0,11 - local Dezaf. - 
 COMUNAL Ă - puţ sec - - local Dezaf. - 
  - cimitir  - - local - - 

3. CĂI DE  - drumuri propuse - - - - - 
 COMUNICA ŢIE - drumuri pietruite - - local - 2,88 
  - drumuri asfaltat  - - judetean - 0,80 
  -realizare trotuare DJ 222 - - - - - 
  - modernizare drumuri      

4. INFRASTRUCT. - rezervor apă( 200 mc)  0,11 - local 0,11 - 
 MAJORĂ - puţ forat  - - - - - 
  -reţea aducţiune apă - 0,30 local - - 
  -reţea alimentare cu apă - 3,94 local - - 
  -reţea canalizare - - local - 3,94 
  - staţie epurare 0,08 - local 0,08 - 

5. SALVAREA,       
 PROTEJAREA ŞI       
 PUNEREA ÎN - sit arheologic 4A - - national 6,70 - 
 VALOARE A     zona de  
 SITURILOR     protectie  
 ARHEOLOGICE       

6. SALVAREA,       
 PROTEJAREA ŞI       
 PUNEREA ÎN       
 VALOARE A - - - - - - 
 PARCURILOR       
 NATURALE ŞI A       
 MONUMENTELOR       

7. SISTEME DE plantaţii protecţie,perdele - - local 0,35 - 
 PROTECŢIE A 

MEDIULUI 
-poluare olfactiva - - - - dezaf. 

groapa 
gunoi 

  -indiguiri - - Local - 1,20 
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-procurare a 2 pompe 
pt.eliminarea apei 

- - local - 2 buc. 

  - managementul integrat 
al deseurilor 

- - Local/jud. - puncte 
de 

colecta
re/siste

m 
colecta

re 
        

8. APĂRAREA ŢĂRII       
 ORDINEA       
  
 PUBLICĂ ŞI - - - - - - 
 SIGURANŢA       
 NAŢIONAL Ă       

 
 

 Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor din intravilan 
  Pe teritoriul comunei Nufaru s-au identificat urmatoarele tipuri de terenuri: 

� terenuri proprietate publica de interes local :terenurile ocupate de dotarile 
:sediu Primarie, camin cultural, scoala, remiza PSI, cimitir, zona 
drumurilor locale , statiile de captare apa, rezervoare 
inmagazinare,conducte aductiune,  ,puncte de colectare deseuri 

� terenuri proprietate privata de interes local formate din: terenuri arabile , 
pasunile si fanetele , terenurile neproductive aflate in intravilan sau in 
extravilanul localitatii 

� terenuri proprietate privata a persoanelor fizice si juridice , formate din 
terenurile din zona de locuinte si functiuni complementare , terenuri 
agricole din extravilan 

� terenuri domeniu public de interes judetean (DJ 222C) 
� terenuri domeniu public de interes national (curs de apa Dunarea , zona 

speciala),terenuri cumparate de Ministerul Culturii in satul Nufaru,pe 
amplasamentul siturilor arheologice,in scopul efectuarii de sapaturi si a 
unui parc arheologic. 

 
Necesitatea de dezvoltare ale localitatilor impune urmatoarea circulatie a  

terenurilor: 
� terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public al comunei 

(pentru crearea de trasee stradale) 
� terenuri aflate in domeniu privat , destinarii concesionarii (zonele de 

lotizari) 
 

DOMENII PRIORITATI 
 
 

• cresterea parcului auto prin dotarea cu tractoare si utilaje 
agricole necesare 
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AGRICULTURA  

• protejarea solului si valorificarea terenurilor degradate 
prin reanfiintarea sistemului de irigatii – drenaje 

• fertilizarea solului ,in special , cu ingrasamant natural 
• mecanizarea pentru microferme 
• imbunatatirea conditiilor de crestere si exploatare a 

animalelor 
• marirea dimensiunilor exploatatiilor actuale si 

infiintarea de forme noi cu tehnologii moderne si 
eficiente , prin aplicarea de solutii constructivecare sa 
ssatisfaca fluxurile tehnologice adecvate dimensiunii 
acestora  

• metode si tehnologii pentru exploatatiile zootehnice ce 
vizeaza pastrarea si prelucrarea primara a produselor 
animale 

• marirea dismeniunilor exploatatiilor actuale si 
infiintarea de ferme noi , cu tehnologii moderne si 
eficiente  

INDUSTRIE   
• dezvoltarea unor capacitati adaptate conditiilor locale 
• promovarea bunurilor care au asigurata baza de materii 
prime dinzonele cele mai apropiate, cu familiarizare in 
dezvoltarea si diversificarea bunurilor de larg consum 
• incurajarea activitatii IMM; pentru dezvoltarea de servicii 
si activitati productive  
• atragerea capitalului investitional autohton si strain  
• statie mixturi asfaltice 
•  statie concasare piatra  

TURISM • promovarea prin marketing agresiv a comunei Nufaru ca 
furnizor de resurse si servicii turistice 

• organizarea turismului de agrement:vanatoare ,pescuit 
• amenajarea zonelor de agrement 
• crearea infrastructurii necesare turismului 
• extinderea intravilanului localitatii Nufaru, in zonele cu 

potential turistic 
• realizarea in faza de proiect a doua unor obiective turistice 

. 
SERVICII  • dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru 

persoanele aflate in dificultate 
• stimularea sectorului serviciilor prin implicarea mai 

activa a organelor locale, in actiunea de sprijinire , 
informare si incurajarea intreprinzatorilor ce desfasoara 
activitati legate de prestarea de servicii catre populatie 



ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI 
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI NUFARU, judetul  TULCEA 

 

234 
 

sau agenti economici  
• imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala 
• sprijinirea IMM-urilor pentru dezvoltarea de servicii si 

activitati productive  
RETEAUA DE 
LOCALITATI  

• reabilitarea rurala prin refacerea si dezvoltarea centrului 
comunei  

• propuneri de extindere a intravilanului pentru functiuni 
turistice , servicii si locuire in zone cat mai compacte si 
posibil de dotat cu utilitati edilitare 

• realizarea sistemului de canalizare menajera – in faza de 
proiect 

• revitalizarea prin diversificarea functiilor economice, 
imbunatatirea dotarii si echiparii 

• coordonarea dezvoltarii teritoriale printr-un cadru 
legislativ coerent si prin aplicarea legii privind 
autorizatiile de construire  

POPULATIA SI 
RESURSELE DE 
MUNCA  

• imbunatatirea potentialului demografic 
• dezvoltarea resurselor umane si cresterea gradului de 

ocupare a fortei de munca  
• asigurarea transparentei actului decizional pentru 

incurajarea participarii cetatenilor la dezvoltarea 
politicilor si la sustinerea deciziilor locale 

• absortia fortei de munca locale in activitatile economice 
ale comunitatii  

• crearea de locuri de munca in servicii , turism, oprirea 
migrarii 

 
LOCUIREA  • cresterea gradului de confort a comunei prin crearea 

unui fond locativ modern , ecipat la standarde europene 
• stimularea construirii de locuinte din materiale durabile 

, cu finisaje superioare 
• extinderea zonelor de locuit ,pe terenul primariei :PUZ- 

lotizari locuri de casa – Malcoci; PUZ lotizari locuri de 
casa Nufaru; PUZ lotizari locuri de casa Victoria  

• modernizarea si reabilitarea fondului construit existent 
DOTARI SOCIAL 
CULTURALE  

• centru cultural , administrativ si social  Malcoci 
• reabilitarea cladirilor cu valoare de patrimoniu si 

punerea in valoare a acestora  
• construirea unei Sali de sport in Nufaru 
• renovare biserica catolica – Malcoci 
• modernizare sisteme incalzire la scoala din Malcoci si 

gradinita , camin cultural Nufaru 
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• reparatii Primaria Nufaru 
• reabilitare , modernizare si dotare camin cultural in satul 

Malcoci 
• scena camin cultural Nufaru 
• spatii verzi si parc de joaca pentru copii cu mobilier 

urban in localitatea Nufaru , Malcoci  
• sistem incalzire camin cultural Nufaru 
• imprejmuire terenuri de fotbal in localitatea Nufaru , 

Malcoci  
CIRCULATIE  • reabilitare si asfaltare cu imbracaminte usoara strazilor 

din localitatile Nufaru, Malcoci ,Victoria si Ilganii de 
Jos 

• realizarea de trotuare adiacente DJ 222C in localitatile 
Nufaru , Malcoci si Victoria 

• amenajare intersectii cu DJ 222C 
• realizarea de parcari auto 
• amenajarea pistelor pentru biciclisti  

ALIMENTARE 
CU APA  

• modernizarea si extinderea sistemului public de 
alimentare cu apa , rezerva apa , pompa comuna Nufaru  

CANALIZARE • sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea 
Nufaru, comuna Nufaru 

• sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea 
Malcoci, comuna Nufaru 

• sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea 
Victoria, comuna Nufaru 

• sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea 
Ilganii de Jos, comuna Nufaru 

• reabilitarea sistemului de evacuare a apelor pluviale  
ALIMENTARE 
CU ENERGIE 
ELECTRICA 

• modernizare LEA ST si bransamente in localitatile Nufaru, 
Malcoci, Victoria, Ilganii de Jos  

GOSPODARIE 
COMUNALA  

• SF si PT – sistem integrat de gestionarea deseurilor in 
comuna Nufaru 

• SF gestionare deseuri in comuna Nufaru 
           amenajare si modernizare ,puncte de colectare deseuri 
          realizarea unei rampe ecologice de depozitare deseuri  
          menajere 

PROTEJAREA ZONELOR  
PE BAZA 
NORMELOR 
SANITARE 

se vor delimita zonele de protectie cimitire, captari de apa, 
cursuri de apa, surse de apa, statii pompare , de clorare, 
rezervoare, statie epurare 

FATA DE se vor delimita zonele de protectie a retelelor edilitare si se  
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CULOARE 
TEHNICE 

vor stabili conditiile de construire 

ZONE CU 
RISCURI 
NATURALE 

se vor lua masurile necesare pentru inlaturarea cauzelor 
SF consolidarea mal Dunare – lucrari de aparare impotriva 

inundatiilor in localitatea Nufaru , Ilganii de Jos 
regularizare ravene torentiale in localitatea Nufaru 
realizarea de plantatii de protectie si plantatii de aliniament 
lucrari de inaltare a terenurilor incluse in intravilan si masuri 

de drenare a apelor pluviale 
exploatarea lucrarilor hidroameliorative existente si extinderea 

acestora in scopul imbunatatirii terenurilor inundate sau 
neirigate  

ACTIVITATI 
ECONOMICE 

• utilizarea in mod durabil a resurselor capitalului natural 
din zona Nufaru 

• dezvoltare in zona industriilor si serviciilor nepoluante  
• dezvoltarea si/sau infiintarea feremelor de productie 

animale 
• dezvoltarea activitatilor de morarit, brutarii , 

prelucrarea secundara a laptelui, prelucrarea lemnului si 
a pietrei 

• dezvoltarea mestesugurilor traditionale 
• atragerea investitiilor cu resurse financiare 

ZONE ISTORICE, 
SITURI 
ARHEOLOGICE, 
TRADITII 

• mentinerea si pastrarea mostenirii rurale si a identitatii 
culturale 

• mentinerea unei strategii viabile care sa conduca la 
scoaterea  la lumina, conservarea si punerea in valoare 
a vestigiilor trecutului 

• lucrari de protectie in zonele de sit arheologic 
 
 Principalele obiective ale dezvoltarii durabile ale comunei Nufaru , constau in: 

� dezvoltarea infrastructurii de baza 
� protectia mediului 
� intarirea coeziunii sociale , reducerea saraciei  
� dezvoltarea si promovarea turismului 
� mentinerea si pastrarea mostenirii rurale si a identitatii culturale 
 

Premisele strategiei urmaresc: 
� imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor (locuinte si locuri de 

munca) 
� ridicarea strandardului calitativ al constructiilor, serviciilor si al 

imaginii comunei in general 
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� oportunitati pentru interventia sectorului privat in operatiuni rurale , 
sub forma institutiilor directe in proiecte izolate sau sub forma 
parametrilor 

� sa permita o flexibilitate de adaptare la schimbarile ce au loc in 
comuna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE 
  

  Comuna Nufaru va asigura in continuare functia de locuire ,intravilanul propus 
satisface pe termen scurt si mediu necesitatile pentru constructie de locuinte si functiuni 
complementare , turistice. 
  Localitatile comunei se vor dezvolta pe seama functiei agricole si si prin 
exploatarea potentialului turistic. 
  Realizarea obiectivelor propuse prin programul propriu al Consiliului Local , va 
trebui sustinuta de fondurile bugetului local , dar si de catre bugetul de stat, sau prin atragerea 
de finantari nerambursabile prin programele SAPARD, ISPA, fonduri de dezvoltare regionala 
( FEDER, FNDR) si fonduri structurale. 
  Pentru continuarea si aprofundarea programelor reglementate prin Planul 
Urbanistic General in perioada urmatoare, sunt necesare de elaborat: 
 

� Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) pentru zonele reglementate in Planul Urbanistic 
General ; zone de extindere a intravilanului  si zonele construite protejate.            

� In cazul operatiunilor urbanistice importante ca arie, volum de constructii si 
complexitate a lucrarilor de infrastructura tehnica, prezentul regulament va fi detaliat si 
adaptat prin regulamentele aferente unor Planuri Urbanistice Zonale, realizate si 
aprobate conform legii, regulamente care vor respecta prevederile RLU aferente PUG in 
ceea ce priveste indicatorii principali de urbanism, respectiv :   regimul de inaltime, 
coeficientul de utilizare al terenului, functiunile admise si regimul de construire. 

� Pentru zonele construite protejate,(zona intramuros-Nufaru) asa cum acestea sunt 
evidentiate în Planul urbanistic general, vor fi întocmite Planuri Urbanistice Zonale 
pentru Zone Construite Protejate (PUZCP), în acord cu metodologia de elaborare a 
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documentatiilor de urbanism pentru astfel de zone; pâna la întocmirea unor astfel de 
documentatii urbanistice fiind aplicabile dispozitiile speciale cu privire la aceste zone 
asa cum sunt acestea instituite prin prezentul regulament în sectiunea ce cuprinde 
dispozitiile speciale aplicabile la nivelul unitatii teritoriale de referinta corespunzatoare 

o PUZCP-in zona centrala a satului Nufaru 
o 3 zone in localitatile Nufaru (B,C,D) , zona mixta de de functiuni 

institutii ,servicii, turim si locuinte-2 PUZ 
o 1 zona in localitatea Malcoci – lotizari locuinte 
o 1 zona in localitatea Ilganii de Jos – lotizari locuinte 

� Hotarari ale Consiliului Local privind regimul terenurilor 
� Planuri Urbanistice de Detaliu (PUD) , in zonele cu interdictie temporara 

de construire sau pentru reglementarea amanuntita a prevederilor PUG sau 
PUZ. 

� Studii hidrotehnice pentru regularizare vai torentiale 
� Studii privind solutii de realizare a  platformelor construibile la nivelul 

zonelor de extindere a intravilanelor , expuse la riscuri 
Lista obiective de investitii   
I.Autoritati executie          
1.Generator electric  
2.Inlocuire invelitoare Consiliul Local Nufaru     
II.Invatamant 54,30 

4. Sistem de incalzire termica –Scoala cu clasele I-VIII Malcoci  
5. Sistem de incalzire termica – Gradinita Malcoci 
6. Generator electric         
7. Imprejmuire teren aferent Scoala cu clasele I-VIII Malcoci  
8. Utilitati Gradinita Malcoci        

III.Cultura , recreere si religie 
9. Sistem de incalzire camin cultural Nufaru     
10. Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic – Reabilitare , modernizare si 

dotare Camin Cultural din satul Malcoci , comuna Nufaru , judetul 
Tulcea 

11. Imprejmuire terenuri de fotbal localitatile Nufaru  si Malcoci , jud 
Tulcea            

12.  Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic sala de sport    
13. Spatii verzi si parc de joaca pentru copii cu mobilier urban in localitatea 

Nufaru         
14. Spatii verzi si parc de joaca pentru copii cu mobilier urban in localitatea 

Malcoci         
11.Scena Camin Cultural Nufaru      

IV.Locuinte, servicii si dezvoltare publica             
12. Actualizare Plan Urbanistic si Regulamentul local aferent Planului 
Urbanistic General 
13.Alimentare cu apa in localitatea Ilganii de Jos, comuna Nufaru, judetul 
Tulcea          
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14.Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic suplimentarea si dotarea 
sistemului public de alimentare cu apa a comunei Nufaru 
 15.Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic – sistem public de apa industriala 
in comuna Nufaru                
16.Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic – electrificare lotizare locuri de 
casa localitatea Malcoci , comuna Nufaru , judetul Tulcea   
17.Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic – electrificare lotizare locuri de 
casa localitatea Ilganii de Jos , comuna Nufaru , judetul Tulcea   

   
IV.Protectia mediului        
21.Sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea Nufaru , comuna 
Nufaru , judetul Tulcea      
22.Sistem de canalizare si statie de epurare in localitatea Malcoci , comuna 
Nufaru, judetul Tulcea      
23.Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic – sistem integrat de gestionarea 
deseurilor in comuna Nufaru , judetul Tulcea  
Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic – sistem de canalizare si statie de 
epurare in localitatea Ilganii de Jos, comuna Nufaru, judetul Tulcea 
24.Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic – sistem de canalizare si statie de 
epurare in localitatea Victoria , comuna Nufaru , judetul Tulcea  
V.Transporturi          
25.Studiu de fezabilitate si Proiect Tehnic – reabilitatre si asfaltare cu 
imbracaminte usoara a strazilor din localitatile Nufaru , Malcoci si Ilganii 
de Jos , comuna Nufaru, judetul Tulcea  
    

 Obiective specifice 
  1.Dezvoltarea infrastructurii de baza  

� Reabilitarea si modernizarea sistemului stradal 
� Constructia de locuinte 
� Sprijinirea I.M.M. –urilor pentru dezvoltarea de servicii si activitati 

productive 
� Modernizarea si reabilitarea fondului locuibil existent 
� Dezvoltarea infrastructurii de transport 

2.Cresterea Potentialului economic al zonei 
� Utilizarea in mod durabil a resurselor capitalului natural din zona Nufaru 
� Valorificarea bunurilor si serviciilor generate de capitalul natural din zona 

Nufaru 
3.Regenerare rurala 

� Actualizarea planului de urbanism general al localitatii  
� Reabilitarea cladirilor cu valoare de patrimoniu si punerea in valoare a 

acestora  
� Reabilitarea rurala prin refacerea si dezvoltarea centrului comunerea 

regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru ca toate proiectele de 
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dezvoltare sa respecte planul de urbanism general, ca instrument de 
planificare spatiala 

4.Protectia mediului 
� Imbunatatirea calitatii apei 
� Managementul integrat al deseurilor 
� Realizarea unor pepiniere de puieti 
� Marirea si imbogatirea spatiilor verzi 

5.Intarirea coeziunii sociale si reducerea saraciei 
� Dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala pentru persoanele aflate in 

dificultate (minori , persoane varstnice, persoane cu handicap) 
� Reorientarea profesionala 
� Informarea copiilor si tinerilor si implicarea acestora in problematica 

localitatii 
� Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala 
� Modernizarea spatiilor destinate activitatilor socio-culturale si sportive 
� Sustinerea si promovarea festivalurilor traditionale 
� Intarirea coeziunii intre administratia publica si organizatiilor non-

guvernamentale , intre toate serviciile descentralizate si ONG-uri pentru 
rezolvarea problemelor de interes comunitar 

� Asigurarea transparentei actului decizional pentru incurajarea participarii 
cetatenilor la dezvoltarea politicilor si la sustinerea deciziilor locale 

6.Promovarea si dezvoltarea turismului 
� Promovarea prin marketing agresiv a comunei Nufaru ca furnizor de 

resurse si servicii turistice 
� Organizarea turismului de agrement , vanatoare si pescuit 
� Amenajarea zonelor de agrement din comuna Nufaru 
� Crearea infrastructurii necesare turismului 

 
Prezenta reactualizare a Planului Urbanistic General , urmeaza sa fie  

supusa dezbaterilor publice in cadrul comunitatii . 
  Dupa obtinerea avizelor legale din partea forurilor interesate , Planul 
Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism se supun aprobarii Consiliului 
Local al comunei. 
  Odata cu aprobarea Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local 
de Urbanism , aceasta capata valoare juridica , constituindu-se in instrumentul de lucru 
al administratiei locale. 
  Fundamentarea solicitarilor unor fonduri de la  bugetul local de stat , 
fonduri de dezvoltare regionala si fonduri structurale , pentru realizarea obiectivelor de 
utilitate publica. 
  Rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate ( 
instrarinari , vanzari, parcelari de terenuri). 
  Clarificarea unor litigii care pot aparea intre persoane fizice , intre persoane 
fizice si juridice , si alte situatii. 
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  Respingerea unor solicitari de construire neconforme cu prevederile 
Planului Urbanistic General. 
  Comuna Nufaru este localizata in partea estica a judetului Tulcea , la circa 
11km de municipiul Tulcea si se afla in zona influenta a orasului Tulcea . 
  Se incadreaza in grupa comunelor de marime medie, cu profil agricol , cu 
resurse materiale moderate dar potential turistic ridicat. 
   
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Nivelul de trai este mediu spre bun, determinat de infrastructura edilitara 
dezvoltata si posibilitati de dezvoltare in domeniile agricol, economic, turism, 
demografic,, social administrativ si cultural , ceea ce face ca intr-un viitor foarte 
apropiat sa se incadreze intr-un stadiu de dezvoltare impus si acceptat de normele 
europene. 
 “ Aceasta este versiunea finala a Memoriului General si include reviziile si 
recomandarile semnalate de structura de specialitate a C.J.Tulcea ,precum si actualizarea 
datelor conform evolutiei legislatiei ,intre data finalizarii PUG.si data avizarii finale si avizelor 
conforme.” 

• Iunie 2011 
 

INTOCMIT,  
arh.dipl.GABRIELA SIMON 

 


