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Cuvânt înainte 

Strategia de dezvoltare locală este un 

document extrem de necesar pentru Comuna  

Jurilovca. Realizarea unui document strategic 

având ca orizont de realizare anul 2020 este un 

demers special în care se vor propune scenarii de 

dezvoltare socială economică și demografică. 

 Planificarea strategică urmăreşte să 

menţină o viziune clară a destinelor comunităţii şi 

a teritoriului, în termeni cât mai concreţi şi precişi. Aceasta are ca scop concentrarea activităților, 

tuturor celor implicați în viața comunității, în beneficiul și în interesul acesteia. 

 Planificarea strategică este un proces de cooperare voluntară între factori publici şi privaţi 

care se implică să înfăptuiască un plan de intervenţie pe termen mediu şi lung. 

 Fiind un instrument dinamic care poate fi îmbunătățit Strategia va reprezenta în permanență 

viziunea comunității noastre în ceea ce privește viitorul pe care îl dorim pentru noi si copii noștri. 

 

 

ION EUGEN, 

                Primar al comunei Jurilovca 
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2. CONTEXTUL GENERAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1. CONTEXTUL EUROPEAN  

2.1.1.Politica de coeziune economică și socială 

         În urma evaluărilor politicilor implementate la nivel european în perioada 2009 – 2013, şi 

având în vedere obiectivele Strategiei de la Lisabona, pentru perioada de programare 2007 – 2013 

au fost stabilite inițial 3 obiective :  

 Obiectivul “Convergenţă” - acoperă regiunile care au PIB/locuitor sub 75% din media UE. 

(Întreg teritoriul României se încadrează în acest obiectiv). 

 Obiectivul “Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă”- vizează regiunile care 

nu sunt eligibile pentru obiectivul „Convergenţă”; 

 Obiectivul “Cooperare teritorială europeană” – pentru regiuni, judeţe şi zone 

transnaţionale.  

         Aceste trei obiective au fost realizate prin implementarea Politicii de Coeziune Economică şi 

Socială (PCES), care reprezintă politica fundamentală a UE, fiindu-i alocată 1/3 din bugetul său şi a 

urmărit de-a lungul timpului: 

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

UE; 

 Îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice; 

 Promovarea dezvoltării stabile şi durabile a UE. 

 Pentru perioada de programare 2007 – 2013, România a fost eligibilă doar pentru Obiectivul 

„Convergenţă” şi “Cooperare teritorială europeană”. 

           Pentru perioada 2007-2013, politica de coeziune a Uniunii Europene a fost reformulată 

pentru a răspunde mai bine obiectivelor stabilite la Lisabona şi la Goteborg (economie competitivă 

bazată pe cunoaştere, cercetare şi dezvoltare tehnologică, dezvoltare sustenabilă, ocuparea forţei de 

muncă). 

  În plus, politica de coeziune are o dimensiune teritorială, ce presupune că:  

  tuturor zonelor Comunităţii trebuie să li se asigure posibilitatea de a contribui la 

dezvoltarea europeană; 

  orientările strategice trebuie să ţină cont de: necesităţile de investiţii atât pentru 

zonele urbane, cât şi pentru zonele rurale, având în vedere rolul acestora în dezvoltarea regională, în 

promovarea unei dezvoltări echilibrate, a unor comunităţi stabile şi a integrării sociale. 

           Pentru perioada de programare 2014 – 2020, în lumina situaţiei economice actuale şi a 

resurselor publice tot mai limitate, este de aşteptat ca rolul instrumentelor financiare în cadrul 

politicii de coeziune să fie tot mai mare. În ansamblu, politica de coeziune reformată va pune la 

dispoziție până la 366,8 miliarde EUR pentru a se investi în regiunile, orașele și economia reală a 
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Europei. Acesta va fi principalul instrument de investiții al UE pentru a atinge obiectivele strategiei 

Europa 2020: crearea de locuri de muncă și generarea de creștere economică, abordarea problemei 

schimbărilor climatice și a dependenței energetice, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale.  

La aceasta va contribui și definirea mai bună a priorităților-cheie ale Fondului european de 

dezvoltare regională, cum ar fi sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, obiectivul fiind de a 

dubla sprijinul, de la 70 la 140 de miliarde EUR pe durata celor 7 ani. Suma ce revine României 

pentru politica de coeziune este estimata la 21,8 miliarde (preturi 2011), în creștere cu 10% față de 

alocarea 2007-2013 (situată la nivelul de 19,8 miliarde euro). În toate fondurile structurale și de 

investiții europene care stimulează proiectele bune va exista un grad mai mare de orientare spre 

rezultate, precum și o nouă rezervă de performanță.  

 

2.1.2. Politica agricolă comună 

             Pentru atingerea obiectivelor comunitare specifice pentru zonele rurale, există politici 

complementare de dezvoltare, cum sunt Politica Agricolă Comună a Uniunii Europene (PAC) şi 

Politica Comună de Pescuit (PCP).  

             Prin implementarea Politicii Agricole Comune, dezvoltarea rurală a evoluat tot mai mult ca 

obiectiv de sine stătător. Fenomenul a început odată cu prima Reformă MacSharry (1992), când au 

fost introduse măsurile referitoare la dezvoltarea rurală şi la protecţia mediului şi a continuat cu 

definirea acestui domeniu ca Pilonul II al PAC, prin Agenda 20001. Redefinirea instrumentelor 

financiare ale PAC in 2006, în special in ceea ce privește Fondul European pentru Agricultură şi 

Dezvoltare Rurală (FEADR), a condus la separarea totală a asistenţei pentru dezvoltarea rurală de 

restul asistenţei structurale, atât în ceea ce priveşte obiectivele de dezvoltare, cât şi tipurile de 

asistenţă financiară. Fondul FEOGA fusese progresiv împărţit între intervenţii structurale pe spaţiul 

rural şi agricultură, într-o manieră greu de administrat. Reorganizarea în FEADR, odată cu ciclul de 

programare 2007 – 2013, a reușit sa clarifice obiectivele dezvoltării rurale şi a simplificat asistenţa 

financiară pe două arii de intervenţie: pe de o parte, pe agricultură şi silvicultură, pe de cealaltă 

parte, dezvoltarea rurală.  

               Dincolo de simplificările de natură operaţională pe care le-a adus, clarificarea a avut şi un 

aport benefic asupra ariei de acoperire. Datorită acestei delimitări, spaţiului rural i se recunosc 

nevoile specifice de dezvoltare şi i se poate acorda o atenţie mai bine concentrată. Nevoile acestor 

zone sunt asociate cu preocupările preponderent agricole ale locuitorilor, dar trebuie să răspundă în 

aceeaşi măsură cerinţelor dezvoltării durabile şi standardelor de calitate ale vieţii, care trebuie să 

ajungă comparabile cu cele din spaţiul urban.  

                                                           
1 
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              Creată acum 50 de ani, PAC a început prin subvenţionarea producţiei de produse de bază în 

scopul asigurării necesarului intern, creşterii productivităţii şi securităţii alimentelor. În prezent, 

accentul se pune pe calitatea alimentelor, şi pe rolul agriculturii în conservarea şi managementul 

resurselor naturale. Se aşteaptă ca agricultorii să fie mai orientaţi către piaţă şi mai competitivi – 

pentru a putea produce pentru piaţă fără a fi influenţati în alegerile lor de posibilitatea de a primi 

subvenţie pentru un anumit produs. Sprijinul acordat agricultorilor a fost în mod progresiv înlocuit 

cu plăţile directe. 

              Regiunile rurale întâmpină  şi în prezent dificultăţi specifice în ceea ce priveşte creşterea, 

ocuparea şi dezvoltarea durabilă. Actuala perioadă de programare oferă în acest sens o oportunitate 

de a orienta sprijinul din partea noului fond de dezvoltare rurală către aceste obiective, în 

concordanţă cu liniile directoare pentru dezvoltare durabilă şi Agenda Lisabona relansată.  

            Pentru a face faţă acestor provocări, sunt necesare măsuri de asistenţă structurală şi 

teritorială. 

Astfel a fost creat cadrul legal2 unic pentru finanţarea cheltuielilor aferente politicii agricole 

comune. Acest regulament instituie două fonduri:  

• Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA);  

• Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). 

           Începând cu 1 ianuarie 2007, FEGA şi FEADR înlocuiesc Fondul European pentru Orientare 

şi Garantare Agricolă (FEOGA), secţiunea Garantare şi respectiv Orientare. FEGA şi FEADR 

constituie împreună instrumentul financiar unic al Politicii agricole comune (PAC).  

 FEGA intervine pentru susţinerea pieţelor agricole, iar FEADR finanţează programele de 

dezvoltare rurală.  

Tipurile de acţiuni finanţate prin aceste două instrumente, în cadrul PAC sunt: 

1. Finanţarea măsurilor prin FEGA prin co-gestiunea dintre Statele membre şi Comisie şi în 

manieră centralizată la nivel comunitar 

• restituirile fixate pentru exportul produselor agricole către ţări terţe;  

• intervenţiile destinate reglementării pieţelor agricole;  

• plăţile directe către agricultori prevăzute în cadrul politicii agricole comune;  

• anumite acţiuni de informare şi promovare a produselor agricole pe piaţa internă a 

Comunităţii şi în ţările terţe, realizate de Statele membre.  

2. În manieră centralizată, FEGA finanţează: 

• contribuţia financiară a Comunităţii la acţiuni veterinare punctuale, la acţiuni de control în 

domeniul veterinar, în cel al mărfurilor alimentare şi al alimentelor pentru animale, a 

                                                           
Rgulamentul nr. 1290/21 iunie 2005 al Consiliului  
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programelor de eradicare şi de supraveghere a bolilor animale, precum şi a acţiunilor 

fitosanitare;  

• promovarea produselor agricole;  

• măsurile, adoptate conform legislaţiei comunitare, destinate asigurării conservării, 

determinării, colectării şi utilizării resurselor genetice în agricultură;  

• punerea în aplicare şi menţinerea sistemelor de informaţii contabile agricole;  

• sistemele de cercetare agricolă.  

Pilonul 1- Politica de piaţă, urmăreşte realizarea obiectivelor PAC definite în FEADR  finanţează, exclusiv 

în sistem de co-gestiune, programele de dezvoltare rurală. Corespunzător, există două domenii (aşa-numiţii 

„piloni”) ai PAC:  

• Tratatul de la Roma, ca un sistem complex de reguli şi mecanisme care reglementează 

producţia, comerţul şi prelucrarea produselor agricole, grupate sintetic sub denumirea de 

organizaţii comune de piaţă. Pentru implementarea măsurilor comune de reglementare a 

pieţelor, Comunitatea are la dispoziţie următoarele instrumente: preţurile, intervenţia pe 

piaţă, ajutoarele financiare, cotele de producţie, protecţia vamală comună. 

• Pilonul 2, al dezvoltării rurale, cuprinde măsuri structurale, care ţintesc dezvoltarea 

armonioasă a zonelor rurale, sub câteva aspecte: social, al diversităţii activităţilor, al 

calităţii produselor, al protejării mediului şi are drept obiectiv creşterea dinamismului 

economic al zonelor rurale, prin menţinerea dinamismului social, agriculturii durabile şi 

asigurarea conservării şi îmbunătăţirii resurselor naturale, privind în mod exclusiv zonele 

rurale şi preurbane.  

Strategiile şi programele de dezvoltare rurală pentru 2007 - 2013 au fost construite în jurul a patru axe 

prioritare, după cum urmează:  

• axa 1, privind îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier;  

• axa 2, privind îmbunătăţirea mediului în zonele rurale;  

• axa 3, privind calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale;  

• axa 4, privind programul Leader. 

 

 Resursele destinate priorităţilor comunitare de dezvoltare rurală depind de situaţia specifică, 

de punctele tari, punctele slabe şi oportunităţile specifice fiecărei zone de programare. In octombrie 

2011,Comisia Europeană a prezentat un set de regulamente care stabilesc cadrul legislativ al PAC 

pentru perioada 2014-2020, precum şi o evaluare a impactului unor scenarii alternative privind 

evoluţia politicii. Pachetul legislativ constă în patru propuneri de regulamente de bază pentru 

politica agricolă comună privind:  
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a) plăţile directe; 

b) organizarea comună a pieţelor (OCP) unică; 

c) dezvoltarea rurală; 

d) un regulament orizontal privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea PAC. 

                 Politica agricolă comună reprezintă o punte între, pe de o parte, o lume din ce în ce mai 

urbanizată și, pe de altă parte, o agricultură din ce în ce mai strategică. Acesta este motivul pentru 

care a fost propus un nou parteneriat între Europa și agricultori, prin intermediul unei politici 

agricole comune reînnoite după 2013. Noul parteneriat se va înscrie în perspectiva istorică a politicii 

comune largi și urmărește, totodată, dorinţa de a pune o nouă temelie la baza contractului de 

încredere încheiat între cetăţenii europeni și agricultura lor prin intermediul PAC. 

 

2.1.3. Politici ocazionale 

Politicile orizontale ale Uniunii Europene sunt politicile referitoare la mediu / dezvoltare 

durabilă, societate informaţională / inovaţie şi oportunităţi egale. În ultima perioadă, aceste 

politici sunt completate de alte aspecte orizontale care privesc creşterea economică şi ocuparea 

forţei de muncă, mai buna legiferare, multilingvismul şi schimbările climatice. 
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Uniunea Europeană s-a implicat în protecţia mediului înconjurător abia în anii ’70, când 

problema a devenit de interes mondial, primele măsuri fiind legate de ameliorarea calităţii vieţii, 

limitarea poluării, introducerea principiului prevenirii poluării şi cel al raţionalizării resurselor 

naturale. La început aceste măsuri erau orizontale, integrate în alte politici comunitare, abia în 1982 

mediul devenind o politică de sine stătătoare.  

 Dezvoltarea Durabilă, adică o calitate mai bună a vieţii acum şi pentru generaţiile viitoare, 

integrează obiective imediate şi pe termen lung, acţiuni locale şi globale, probleme economice şi de 

mediu, toate fiind inseparabile. Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene îşi propune 

obiective şi acţiuni clare, legate de şapte priorităţi, majoritatea de mediu: schimbarea climatică şi 

energia curată, transportul durabil, consumul şi producţia durabile, conservarea şi managementul 

resurselor naturale, sănătatea publică, incluziunea socială, demografia şi migraţia, sărăcia.  

 Problema schimbărilor climatice a căpătat amploare în ultimii ani datorită efectelor 

generate de acestea: creşterea temperaturii globale, seceta, inundaţiile, incendiile, nivelul ridicat al 

emisiilor de dioxid de carbon şi necesitatea reducerii acestora etc. Consiliul European din martie 

2007 a stabilit reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, faţă de nivelul 

acestora din 1990, reducerea consumului de eneregie cu 20% şi un prag minim de 20% pentru 

utilizarea energiilor regenerabile până în 2020 (20, 20, 20).  

 În cadrul societăţii informaţionale, tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie (TIC)  

reprezintă un sector major al activităţii economice, generând aproape 6% din PIB-ul Uniunii 

Europene. Deoarece acest sector este de o importanţă vitală pentru creşterea eficienţei şi 

competitivităţii tuturor sectoarelor productive şi de prestări de servicii, Uniunea Europeană 

urmăreşte să asigure accesul cetăţenilor şi întreprinderilor la o infrastructură de comunicaţii şi la o 

gamă largă de servicii la standarde internaţionale şi puţin costisitoare. Fiecare cetăţean trebuie să 

aibă cunoştinţele necesare pentru a trăi şi a munci în această nouă societate informaţională, Uniunea 

Europeană punând un accent sporit pe educaţia pe tot parcursul vieţii, ca o componentă de bază a 

modelului social european. 

 Cercetarea, educaţia şi inovarea formează o structură indispensabilă pentru o economie 

dinamică, bazată pe cunoaştere - triunghiul cunoaşterii. Institutul Tehnologic European va 

interconecta cele trei componente, rezultatele obţinute din cercetare urmând să fie transpuse în 

activităţile comerciale. 

 Prevederile comunitare referitoare la oportunităţi egale / şanse egale / creştere economică 

şi ocupare a forţei de muncă se regăsesc în Politica socială şi de ocupare a forţei de muncă, având 

două componente de bază : Strategia Europeană pentru Ocupare şi Agenda Socială. În cadrul 

Strategiei Europene pentru Ocupare, statele membre adoptă în comun linii directoare pentru 

ocupare, care vin în sprijinul politicilor naţionale de a atinge obiectivele de ocupare totală a forţei de 

muncă, de a îmbunătăţi calitatea şi productivitatea muncii şi de a întări coeziunea socială şi 
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teritorială. Agenda Socială acoperă măsurile menite să creeze noi locuri de muncă, să lupte 

împotriva sărăciei şi să promoveze egalitatea de şanse pentru toţi.  Implementarea politicii sociale 

este susţinută de două agenţii europene: Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în 

Muncă şi Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă. 

 Obiectivele politicii Uniunii Europene pentru o mai bună legiferare cuprind simplificarea şi 

îmbunătăţirea reglementării existente, pentru a elabora mai bine legislaţia şi pentru a consolida 

respectarea şi eficacitatea normelor, în baza principiului proporţionalităţii. În contextul Strategiei 

Lisabona revizuite, Comisia Europeană a lansat o vastă strategie privind o mai bună legiferare 

pentru a asigura contribuţia cadrului comunitar de reglementare la realizarea obiectivului de creştere 

economică şi ocupare a forţei de muncă, având în vedere şi obiectivele sociale şi de mediu şi 

avantajele pentru cetăţeni şi pentru administraţiile naţionale. Strategia pentru o mai bună legiferare 

are în vedere trei aspecte esenţiale:  

• promovarea elaborării şi aplicării la nivelul Uniunii Europene a instrumentelor necesare 

pentru o mai bună legiferare, în special simplificarea, reducerea sarcinilor administrative 

şi evaluarea impactului; 

• strânsă colaborare cu statele membre pentru a garanta că principiile care stau la baza 

unei mai bune legiferări sunt aplicate în mod uniform de către toţi legislatorii din 

Uniunea Europeană;  

• un dialog constructiv consolidat între părţile interesate şi toţi legislatorii, atât la nivelul 

Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional.  

 În ianuarie 2008, Comisia Europeană a prezentat cea de-a doua analiză strategică a 

programului O mai bună legiferare în Uniunea Europeană, în care se arată că s-au înregistrat deja 

progrese reale şi considerabile şi sunt prezentate planuri pentru a continua în această direcţie. 

 Alegerea Uniunii Europene de a adopta multilingvismul în mod oficial drept instrument de 

guvernare este unică în lume. Pentru Uniunea Europeană, utilizarea limbilor cetăţenilor ei este unul 

dintre factorii care contribuie la transparenţă, legitimitate şi eficienţă. Conform Tratatului de la 

Lisabona, semnat în decembrie 2007 de şefii de stat sau de guvern ai statelor membre, Uniunea 

Europeană respectă bogăţia diversităţii sale culturale şi lingvistice şi veghează la protejarea şi 

dezvoltarea patrimoniului cultural european.  

 În cazul României, în pofida importanţei incontestabile a dimensiunii teritoriale, pentru 

succesul complet al tranziţiei şi restructurării economice, în primii ani după 1989 nu s-a acordat 

atenţia corespunzătoare dimensiunii regionale. Abia în 1995, cu ocazia elaborării strategiei de 

pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, a trebuit să se admită că luarea în considerare 

în mod explicit a problemelor regiunilor, a problemelor colectivităţilor locale, reprezintă un element 

cheie pentru realismul şi coerenţa strategiei de dezvoltare la nivel naţional, numai astfel fiind posibil 

http://www.osha.europa.eu/
http://www.osha.europa.eu/
http://www.eurofound.europa.eu/
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2008_0032_en.pdf
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2008_0032_en.pdf
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_sk.htm
http://europa.eu/lisbon_treaty/index_sk.htm
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să se depăşească decalajul dintre teorie şi practică, în dezbaterile despre descentralizare, autonomie 

administrativă locală pe de o parte şi cele despre integrarea europeană, cooperarea transfrontalieră, 

reţelele teritoriale,  pe de altă parte.  

În România, conceptul care stă la baza politicii de dezvoltare regională a fost dezvoltat pe baza unor 

studii şi analize elaborate la cererea Guvernului, prin programul PHARE, formulat în “Carta Verde 

a Dezvoltării Regionale în România“. 

 Această nouă situaţie, a venit în întâmpinarea unor necesităţi reale ale colectivităţilor locale 

şi regionale din ţara noastră şi poate fi caracterizată ca reprezentând un nou mod de abordare a 

dezvoltării, o abordare de jos în sus, bazată pe iniţiativele, planurile şi programele de dezvoltare ale 

colectivităţilor locale şi regionale. 

2.1.4. Politica Europeană cu orizont 2020  

             Strategia de Dezvoltare a Judeţului Tulcea vizează orizontul 2020. În acest context, 

considerăm relevantă cunoaşterea direcţiilor prioritare de dezvoltare prevăzute la nivelul Uniunii 

Europene pentru perioada următoare de programare, respectiv 2014 – 2020.  

             Europa trece printr-o perioadă de transformare. Criza a anulat ani de progrese economice şi 

sociale şi a pus în evidenţă deficienţele structurale ale economiei Europei. Între timp, lumea 

evoluează rapid, iar provocările pe termen lung (globalizarea, presiunea exercitată asupra resurselor, 

îmbătrânirea) se intensifică. Uniunea Europeana trebuie să se ocupe acum de propriul viitor. Europa 

poate reuşi dacă acţionează în mod colectiv, ca Uniune. A fost nevoie de o strategie care să permită 

ieșirea din criză şi care să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă 

incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi 

coeziune socială. In iunie 2010, a fost lansata strategia pe 10 ani a Uniunii Europene, cunoscută 

sub numele de Europa 2020, care a adus o nouă viziune pentru economia Europei, bazată pe o 

coordonare extinsă a politicilor economice şi fiscal-bugetare, având ca principal scop crearea unor 

condiţii prielnice creşterii economice inteligente, durabile şi favorabile incluziunii. Pentru ca acest 

lucru să fie posibil, Uniunea Europeană şi-a fixat, la acel moment, câteva obiective esenţiale pe care 

intenţionează să le atingă până in anul 2020, acoperind următoarele domenii: ocuparea forţei de 

muncă, educaţia, cercetarea şi inovarea, incluziunea socială şi reducerea sărăciei, energia şi 

schimbările climatice. De asemenea, strategia a inclus si câteva programe - pilot, menite sa asigure 

cadrul prin care UE şi autorităţile naţionale îşi susţin reciproc eforturile în domenii prioritare pentru 

Strategia Europa 2020: inovarea, economia digitală, ocuparea forţei de muncă, tineretul, politica 

industrială, combaterea sărăciei şi eficienţa energetică. 

 Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale de piaţă a Europei pentru 

secolul al XXI-lea. 
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Europa 2020 propune trei priorităţi, care se susţin reciproc: 

– creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare; 

– creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al 

utilizării resurselor, mai ecologice şi mai competitive; 

– creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării 

forţei de muncă, care să asigure coeziunea socială şi teritorială. 

 UE trebuie să definească direcţia în care vrea să evolueze până în anul 2020. În acest scop, 

Comisia Europeana a propus următoarele obiective principale pentru UE: 

– 75% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani ar trebui să aibă un loc de 

muncă; 

– 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); 

– obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o 

reducere a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiţii favorabile în acest sens); 

– rata abandonului şcolar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% şi cel puţin 40% din 

generaţia tânără ar trebui să aibă studii superioare; 

– numărul persoanelor ameninţate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane. 

 Aceste obiective sunt interconectate şi reprezintă elemente cruciale pentru reuşita atingerii 

unui nivel de dezvoltare corespunzător. Pentru a garanta că fiecare stat membru adaptează strategia 

Europa 2020 la situaţia sa specifică, Comisia propune ca aceste obiective ale UE să fie transpuse în 

obiective şi traiectorii naţionale. 

             Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorităţi - o creştere inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive. Pentru a sprijini realizarea acestora, va fi necesară 

întreprinderea unei game largi de acţiuni la nivelul naţional, al UE şi internaţional, dar si la nivel 

național si regional. 

             Comisia prezintă şapte iniţiative emblematice pentru a stimula realizarea de progrese în 

cadrul fiecărei teme prioritare: 

– „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăţi condiţiile-cadru şi accesul la finanţările pentru 

cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare 

în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă; 
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– „Tineretul în mişcare” pentru a consolida performanţa sistemelor de educaţie şi pentru a 

facilita intrarea tinerilor pe piaţa muncii; 

– „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet 

de mare viteză şi pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piaţă digitală unică 

gospodăriilor şi întreprinderilor; 

– „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 

decuplarea creşterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o 

economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a creşte utilizarea surselor regenerabile de 

energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor şi a promova eficienţa energetică; 

– „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăţi mediul de 

afaceri, în special pentru IMM-uri, şi a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide şi 

durabile în măsură să facă faţă concurenţei la nivel mondial; 

– „O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă” pentru a moderniza pieţele 

muncii şi a oferi mai multă autonomie cetăţenilor, prin dezvoltarea competenţelor acestora 

pe tot parcursul vieţii în vederea creşterii ratei de participare pe piaţa muncii şi a unei mai 

bune corelări a cererii şi a ofertei în materie de forţă de muncă, inclusiv prin mobilitatea 

profesională; 

– „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială şi 

teritorială, astfel încât beneficiile creşterii şi locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar 

persoanelor care se confruntă cu sărăcia şi excluziunea socială să li se acorde posibilitatea de 

a duce o viaţă demnă şi de a juca un rol activ în societate. 

 Aceste şapte iniţiative emblematice angajează atât UE, cât şi statele membre. Instrumentele 

UE, în special piaţa unică, ajutoarele financiare şi instrumentele de politică externă vor fi mobilizate 

pentru eliminarea blocajelor şi îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. Ca prioritate 

imediată, Comisia identifică măsurile care trebuie luate pentru a defini o strategie credibilă de ieşire 

din criză, pentru a continua reforma sistemului financiar, pentru a asigura consolidarea bugetară 

pentru o creştere pe termen lung şi pentru a întări coordonarea în cadrul Uniunii economice şi 

monetare. 

  Pentru a se obţine rezultate va fi nevoie de o guvernanţă economică mai puternică. Strategia 

Europa 2020 se va sprijini pe doi piloni: abordarea tematică prezentată anterior, care combină 

priorităţile şi principalele obiective, şi întocmirea unor rapoarte de ţară, permiţând statelor membre 

să îşi dezvolte propriile strategii de reîntoarcere la o creştere economică durabilă şi la 

sustenabilitatea finanţelor publice. La nivelul UE se vor adopta orientări integrate care să cuprindă 

domeniul de aplicare al priorităţilor şi obiectivelor UE. Fiecărui stat membru i se vor adresa 

recomandări specifice. 

 Cadrul organizatoric european prin intermediul căruia statele membre îşi sincronizează 

politicile economice şi financiare, astfel încât să atingă obiectivele propuse la nivelul UE şi prin 
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care este formalizat procesul de monitorizare a implementării prevederilor Strategiei Europa 2020 

este Semestrul European. Implementarea strategiei prin exerciţiul semestrului european este 

monitorizată la nivel european în cadrul reuniunilor Consiliului European. Succesul în atingerea 

obiectivelor Europa 2020 depinde de implementarea la nivel naţional a reformelor structurale 

necesare pentru a accelera creşterea economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

Programele Naţionale de Reformă (PNR) reprezintă obligaţia fiecărui stat membru de a 

translata la nivel naţional obiectivele Europa 2020. 

2.1.5. Recomandările Comisiei Europene pentru România 

 Comisia Europeană a emis opt recomandări pentru România, menite să o ajute să-şi 

îmbunătăţească performanţa economică.  

1. Punerea în aplicare a unui program preventiv  

 În 2011, autorităţile române au negociat cu Comisia Europeană şi FMI un program preventiv 

de ajustare economică. În martie 2013, România a solicitat în mod oficial prelungirea cu trei luni a 

acestui program. Prin urmare, analiza finală a programului se va efectua la sfârşitul lui iunie 2013. 

2. Finanţe publice şi un sistem de impozitare sustenabile 

 Deşi poziţia bugetară s-a îmbunătăţit în România, nivelul redus de respectare a obligaţiilor 

fiscale constituie o provocare majoră, iar sustenabilitatea şi adecvarea sistemului de pensii 

prezintă riscuri medii pe termen lung. Prin urmare, România ar trebui să ia măsuri de 

îmbunătăţire a colectării impozitelor, să egalizeze vârsta de pensionare pentru femei şi bărbaţi şi 

să susţină reforma pensiilor promovând încardarea în muncă a lucrătorilor în vârstă. 

3. Reformarea sectorului sanitar 

 În sectorul sanitar din România există inegalităţi majore, cauzate în principal de utilizarea 

ineficientă a resurselor şi de un management defectuos. România trebuie să depună eforturi mai 

mari pentru a spori rentabilitatea sistemului, reducând utilizarea excesivă a internărilor în spitale 

şi îmbunătăţind asistenţa primară şi sistemele de trimitere a pacienţilor. 

4. Piaţa muncii, şomajul în rândul tinerilor şi sărăcia 

 În 2012, România înregistra o rată scăzută de ocupare a forţei de muncă în general, iar rata 

de activitate în rândul tinerilor era printre cele mai mici din UE. România trebuie să amelioreze 

http://www.mae.ro/node/19273
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calitatea politicilor vizând activarea forţei de muncă şi să pună în aplicare, cât mai repede, Planul 

naţional pentru angajarea tinerilor. Numărul persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 

excluziune este, de asemenea, foarte ridicat, copiii fiind printre cei mai afectaţi. România trebuie să 

adopte neîntârziat legislaţia restantă şi să întărească legătura dintre transferurile sociale şi măsurile 

de activare.  

5. Reforma învăţământului 

 România se confruntă cu o provocare majoră în ceea ce priveşte creşterea calităţii sistemului 

ei de învăţământ şi de formare profesională. Părăsirea timpurie a şcolii este o problemă importantă. 

România ar trebui să pună în aplicare reformele şi, în acelaşi timp, să îşi dezvolte capacitatea 

administrativă. Învăţământul terţiar trebuie adaptat la nevoile pieţei muncii, iar accesul persoanelor 

dezavantajate ar trebui îmbunătăţit. 

 

6. Modernizarea administraţiei publice 

 Capacitatea administrativă redusă este o preocupare majoră pentru România, care contribuie 

la o rată scăzută de absorbţie a fondurilor UE. Prin urmare, trebuie consolidată guvernanţa şi 

calitatea administraţiei publice.  

7. Mediul de afaceri  

 Provocările majore cu care se confruntă România în acest domeniu sunt un mediu de afaceri 

slab dezvoltat şi sprijinul scăzut acordat cercetării şi dezvoltării. Autorităţile române ar trebui să 

asigure servicii de e-guvernare eficiente şi să facă eforturi pentru a facilita accesul la finanţare şi 

pentru a reduce numărul de proceduri administrative pe care trebuie să le îndeplinească IMM-urile. 

De asemenea, România ar trebui să amelioreze eficienţa şi independenţa sistemului judiciar, precum 

şi eficienţa politicilor de prevenire şi combatere a practicilor de corupţie, în special în domeniul 

achiziţiilor publice. 

8. Energie şi transporturi 

 România înregistrează un grad scăzut de competitivitate şi eficienţă în sectorul energetic şi 

în cel al transporturilor. Ea ar trebui să asigure liberalizarea preţurilor la gaze şi electricitate, să 

consolideze guvernanţa întreprinderilor de stat şi a organismelor de reglementare şi să finalizeze 

conexiunile transfrontaliere. Infrastructura pentru conexiunile de bandă largă este cea mai slab 

dezvoltată din UE, aspect care ar trebui remediat. În sectorul transporturilor, este nevoie de un plan 

amplu pe termen lung. 
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 Prin urmare, cele mai importante provocări pe care României le va întâmpina in noua 

perioada de programare sunt legate de participarea redusă pe piața forței de muncă, infrastructura 

subdezvoltată, sistemul precar de cercetare și inovare și competitivitatea scăzută, utilizarea 

ineficientă a resurselor, precum și administrația și guvernanța publică precară. 

 

3.PROFILUL SOCIAL, ECONOMIC ȘI CULTURAL AL COMUNEI JURILOVCA 

3.1. Scurt istoric 

  Conform izvoarelor istorice, localitatea a fost întemeiată în 1826 de ruşii lipoveni veniţi din 

ţinuturile Donului şi Niprului. Aceştia, ca de altfel toţi din acest neam sosiți pe teritoriul României 

din aceleaşi zone, au plecat din ţinuturile lor de baştină în urma aplicării noilor reguli canonice de 

către Biserica Ortodoxă Rusă şi a măsurilor de europenizare impuse de ţarul Petru cel Mare.  

Spaţiul care a oferit găzduire acestora a fost locuit din cele mai vechi timpuri (în jurul satului 

fiind identificate numeroase situri arheologice). Cele mai vechi urme de locuire datează din prima 

epocă a fierului (sec. VIII î.Hr) şi aparţin Culturii Babadag. Acestei populaţii autohtone, getice, i-au 

succedat coloniştii greci, care au întemeiat – conform  informaţiilor documentare antice (Hekataios 

din Milet) – prima colonie greacă de pe teritoriul României: ORGAME (sec. VII î.Hr). Această 

colonie este localizată la extremitatea sud-estică a promontoriului Capul Doloşman, în antichitate 

situat pe malul Golfului Halmirys al Pontului Euxin (Marea Neagră).  

Istoria acestei aşezări urbane a fost legată strâns de evoluţia politică a regiunii şi a factorilor 

de mediu. După încorporarea Dobrogei (Sciţia Minor) în Imperiul Roman, apoi în Imperiul 

Bizantin, aceasta va avea funcţii multiple: 

1. economice – fiind un centru al pescuitului, agriculturii şi comerţului în zonă;  

2. strategice – va controla – împreună cu fortificaţia de pe insula Bisericuţa – Popina (3 km S-E 

de cetate), accesul în Delta Dunării (Peuce), având un rol important în apărarea graniţei 

nordice a imperiului (limesul dunărean);  

3. religioase – centru important al creştinismului la Gurile Dunării (pe teritoriul cetății s-au 

descoperit vestigiile a patru bazilici paleocreştine).  

Cauza decăderii şi, în cele din urmă, a încetării locuirii la nivelul cetăţii (sec.VII d.Hr) a 

constituit-o înnisiparea golfului Halmirys, fapt care a îngreunat accesul navelor în portul cetăţii şi a 

determinat scăderea importanţei economice şi strategice a acesteia.  

Deşi foarte mică la început, Jurilovca s-a dezvoltat, devenind la sfârşitul secolului al XIX-lea, 

un importatant centru al pescuitului în zona Deltei. În prezent este una dintre cele mai importante 

comunități pescărești din Rezervația Biosferei Delta Dunării, centru de colectare şi prelucrare a 

peștelui şi un important  punct de atracţie turistică. 

De la începutul secolului XX, populaţia din comună a avut următoarea evoluţie:  

Anul 1912 1930 1948 1956 1966 1977 1992 2002 2012 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Don_(Rusia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nipru
http://ro.wikipedia.org/wiki/Petru_I_al_Rusiei
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Populația 2653 3611 2814 3011 3472 3361 3158 2899 3935 

 

 

 De-a lungul timpului, localitatea a avut mai multe denumiri : Jiurelu (până în 1865),  

Jurilovca (între 1865 și 1985), Unirea (între 1985 și 1989).  

Din punct de vedere etimologic, nu există o teorie unică, unanim aceptată, privind denumirea 

localității. Gr. Dănescu crede că numele ar proveni de la un presupus întemeietor, un pescar 

lipovean pe nume Jurilka, venit din Vâlkovo (Ucraina), care împreună cu alţi pescari refugiaţi din 

cauza persecuţiilor religioase, ar fi pus bazele aşezării. Alte surse istorie amintesc de un anume 

Jurba, conducător pe care îl consideră a fi ctitorul localităţii. Pornind de la rezonanţa slavă a 

denumirii, o altă teorie face asocierea între termenul juriti, tradus prin jeluire, tânguire, cu 

accidentele produse pe lac sau pe mare, în rândul pescarilor. În sfârşit, o ultimă teorie afirmă că un 

alt cuvânt rusesc, juraveli (cocor), ar sta la baza actualului nume al localității, având în vedere că 

multă vreme ținuturile umede și ale Deltei Dunării au reprezentat habitatul acestor păsări.  

 

3.1.2.Așezarea geografică 

 Comuna Jurilovca este situată în zona de centru-sud a judeţului Tulcea, pe malul lacului 

Razim (sau Razelm), delimitată de următoarele teritorii comunale: la nord teritoriul administrativ al 

comunei Sarichioi, la vest teritoriul administrativ al comunei Ceamurlia de Jos, la sud judeţul 

Constanţa iar la est teritoriul administrativ al comunei Murighiol (lacul Razim). Satele componente 

ale comunei sunt: Jurilovca – reşedinţa de comună, Vişina şi Sălcioara. 

 Localitatea de reşedinţă a comunei omonime este situată pe malul lacului Goloviţa, la circa 

5-6 km V de Capul Doloşman, într-o regiune în care dealurile estice ale Podişului Babadag coboară 

în trepte spre lacurile Razim şi Goloviţa, formând promontorii stâncoase. La nord este dominat de 

dealul Cerdac (50-100 m), iar la sud este delimitat de câmpia îngustă din jurul lacului.  

Este accesibil dinspre Babadag pe DJ 222 prin Enisala sau de pe DN 22 (E87) prin Două 

Cantoane sau Baia – Ceamurlia de Jos. 

 Vatra satului este de tip adunat şi are o textură relativ regulată, cu străzi care se intersectează 

în unghi drept. 

 

3.1.3. Relieful și profilul geologic al regiunii 

 

 75% din teritoriul administrativ al comunei este alcătuit din apele lagunei Razim – Sinoe și 

stufăriș. Partea de uscat este în cea mai mare parte acoperită de o cuvertură de depozite loessoide, 

cu grosimi ce pot depăşi 15 m, cu posibilităţi de exploatare a resurselor imense. De sub pătura 

loessoidă se ivesc depozite formate în Triasicul mediu şi Cretacicul superior. Primele sunt 
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reprezentate prin depozitele calcaroase cu vârste anisiene şi ladiniene şi se găsesc în Dealul 

Călugăra.  

 Depozitele cretacicului superior sunt constituite din roci care au luat naştere în Cenomanian, 

Turonian şi Senonian. Cenomanianul, reprezentat prin calcare grezoase şi conglomeratice se găseşte 

în nordul comunei. Apare sub forma unei fâşii ondulate, având lungime de peste 5 km şi lăţimea sub 

1 km, orientate spre nord-vest şi sud-est. Resursele sunt mari iar condiţiile de exploatare şi transport 

sunt favorabile. 

 Turonianul are o extindere şi mai mare, sub forma unei fâşii alungite, orientate de la nord-

vest înspre sud-est, uşor curbate spre sud-vest, cu grosimi ce pot ajunge până la 2 km, întinse pe o 

lungime de aproape 14 km. Începe din Dealul Drăgaicei și se continuă până la Capul Doloșman, 

unde se afundă în Razimlm. Este constituit din calcare grezoase, are resurse foarte mari şi condiţii 

de exploatare bune. 

 Coniacianul are o răspândire mai restrânsă decât turonianul, în vestul acestuia. Este 

reprezentat prin calcare şi calcare marnoase cu resurse foarte mari şi condiţii bune de exploatare. 

Calcarul se cunoaşte şi se foloseşte în satele comunei, îndeosebi la construcţia locuinţelor şi 

împrejmuirilor ori la întreţinerea drumurilor, un calcar de culoare alb-gălbuie, compact, alternând cu 

calcare marnoase şi conţinând accidente silicioase. Din el se pot extrage şi blocuri mai mari, care se 

prelucrează uşor. 

 Depozite holocen superioare, greu valorificabile, formate din maluri și nisipuri Pleistocen 

superioare apar în golful Razimului, la est de localitatea Sălcioara. 

Dintre cele trei sate ale comunei (Jurilovca, Sălcioara şi Vişina) numai în primul se regăsesc 

urme ale exploatării rocilor (nisip şi calcar). Nisipul s-a extras ocazional, pentru necesităţi locale, în 

zona peninsulei Dolojman şi în lacul Goloviţa. Calcarul (de culoare alb-gălbuie, compact, alternând 

cu calcare marnoase şi conţinând accidente silicioase) s-a folosit pentru necesităţi locale, îndeosebi 

pentru construcţia locuinţelor şi împrejmuirilor. S-au putut extrage şi blocuri mai mari, care se 

prelucrau uşor. 

 

3.1.4. Clima 

 Din punct de vedere al aspectului climatic, comuna Jurilovca are veri fierbinți cu precipitații 

slabe şi ierni nu prea reci, cu viscole puternice. Temperatura medie anuală este de 11 grade C. 

Cantitatea medie de precipitații este de  400 mm/mp anual.  

 

4. ASPECTE SOCIALE și CULTURALE 

4.1. Situația demografică 
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 Din cei 4595 de locuitori ai comunei, aproximativ 50% sunt ruși-lipoveni. Cea mai mare 

concentrare a acestora este în Jurilovca, aceasta fiind una dintre localităţile cu cei mai mulţi etnici 

lipoveni din România, care păstrează încă tradiţiile specifice şi portul tradițional.  

 În localitățile Vișina și Sălcioara predomină încă elementul bulgăresc, în tradiții, portul 

specific, arhitectură și unele elemente lingvistice, chiar dacă apartenența la o etie diferită nu se 

regăsește în recensământul populației.   

Din punct de vedere demografic, comuna Jurilovca se confruntă cu aceeaşi situaţie care 

afectează întreg judeţul Tulcea – deficitul demografic. Cu toate acestea, datorită investițiilor în 

infrastructură și a îmbunătățirii servicii publice din ultimii ani, se observă o nouă dinamică la 

nivelul populației prin revenirea familiilor tinere din străinătate și a achiziționării de proprietăți de 

către populație urbană din orașele din proximite, având funcțiune de case de vacanță.  

Dintre problemele sociale cele mai evidente de la nivelul comunei, cele mai multe sunt 

legate de lipsa locurilor de muncă și de migraţia forţei de muncă în străinătate.  

 Nivelul de pregătire al populaţiei este mediu, ponderea cea mai mare având-o persoanele 

care au pregătire elementară, urmând apoi persoanele cu studii liceale şi cu studii universitare în 

proporţie mai mică.  

Imposibilitatea comunei de a asigura o şcolarizare a populaţiei tinere la un nivel mai ridicat 

şi cât mai apropiat de posibilităţile şi cerinţele socio-economice duce la deplasarea tot mai mare 

spre şcolile din mediul urban a populaţiei tinere, implicit la accentuarea fenomenului îmbătrânirii 

populaţiei.  

Absența unor instituții de învățământ tehnic de la nivelul județului Tulcea este corelată cu o 

calificare insuficientă a forţei de muncă, ce nu se articulează perfect cu ofertele de pe piața de 

muncă.  

În ceea ce privește serviciile de asistenţă socială, ele se aplică pentru un număr de 23 de 

beneficiari.  

 

4.2. Activități economice  

 În ceea ce priveşte gradul de ocupare a forţei de muncă, majoritatea locuitorilor din comuna 

Jurilovca sunt activi în domeniile tradiţionale: piscicultură, agricultură, creșterea animalelor, o serie 

de meșteșuguri tradiționale; o perspectivă promițătoare oferă, în ultimii ani, și turismul la nivel local 

și agroturismul. 

O parte a forţei de muncă este plecată temporar la lucru în străinătate, în ţări precum Italia, 

Spania, Scoția și Irlanda.  

 Între dotările economice locale trebuie menţionate asociaţia agricolă din Sălcioara, atelierele 

de tâmplărie, societățile de colectare și prelucrare a stufului, asociaţiile piscicole, asociațiile de 
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transport şi agrement (care fac legătura cu punctul turistic Gura Portiţei). În sat funcționează o 

societate profilată pe colectarea și prelucrarea peştelui, utilizând cu precădere materia primă locală.  

Ca urmare a câştigurilor substanţiale realizate în străinătate satul şi-a schimbat uşor aspectul, 

o bună parte din case sunt noi sau renovate iar gospodăriile sunt îngrijite, curate, aceasta fiind o 

caracteristică a populaţiei de ruși-lipoveni. 

 Rețeaua comercială cuprinde numeroase magazine mixte (minimarketuri), baruri, o brutărie.  

 Din evoluţia populaţiei în ultimii ani se poate observa o anume stabilitate, care prefigurează 

o dezvoltare economică lentă, dar evidentă. Agricultura sau agroturismul sunt domenii cu un 

potențial deosebit în regiune, care pot duce, cu sprijin financiar și resurse umane calificate, pe 

termen mediu și lung, la devoltarea întregii comunități.  

 

4.3. Educație 

La nivelul comunei Jurilovca funcționează o Școală Gimnazială ce include grădiniță, cu 

corpuri în toate cele trei localități. Transportul elevilor între localități se realizează cu cele 2 

microbuze din dotare.  

De asemenea, Consiliul Local Jurilovca asigură transportul gratuit elevilor care aleg să-și 

continue studiile la liceu la Babadag. În acest context, capacitatea mijloacelor de transport nu este 

suficientă pentru a acoperi necesitățile de mobilitate a elevilor școlii Jurilovca.     

Biblioteca „Naum Pocorschi” din localitate dispune 13 000 de volume (la care se adaugă 

cele 14 500 ale şcolii).  

Priorităţile Primăriei din punct de vedere al învăţământului au ca obiectiv eficientizarea 

procesului educaţional.  

În ceea ce privește situația privind numărul de preșcolari și elevi în cadrul Școlii Gimnaziale 

Jurilovca, în anul 2017 structura este următoare:    

  

Nivelul de 

învățământ 

Școala Jurilovca Școala Sălcioara Școala Vișina TOTAL 

Preșcolar 54 23 20 97 

Școlar 107 98 25 330 

Total 261 121 45 427 

 

În ceea ce privește gradul de calificare a cadrelor didactice școala Jurilovca are 29 de cadre cu 

calificare și 1cadru didactic fără calificare. În anul 2016, 58% din absolvenții clasei a VIII-a au 

optat pentru învățământul liceal, iar 42% pentru învățământul profesional de stat. 
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4.4.  Patrimoniul cultural, natural, imaterial 

 Teritoriul administrativ al Comunei Jurilovca cuprinde valoroase obiective de patrimoniu 

cultural și natural.   

a. Monumente istorice / situri arheologice.  

Cetatea Orgame / Argamum, situată la 6 km est de satul Jurilovca, în punctul numit Capul 

Doloșman.  Cercetările arheologice desfăşurate aici în anii 1926 - 1932 şi din 1965 fără întrerupere 

au permis dezvelirea unor importante monumente şi schiţarea istoriei cetăţii pentru cele mai bine de 

12 secole de existenţă.  

Cetatea, prima localitate de pe teritoriul actual al României menţionată într-un izvor antic 

(Hecataios, Periegesis), a fost întemeiată la mijlocul sec. al VII-lea î.Chr. de către grecii din Millet 

(Asia Mică), cu cel puţin o generaţie înaintea cetăţii Istros / Histria, într-o zonă cu urme de locuire 

din epoca bronzului şi din prima epocă a fierului.  

Din perioada arhaică datează: un impresionant complex funerar din necropola cetăţii ce a 

aparţinut unui personaj important din prima generaţie de colonişti, urme de locuire în zona de est a 

falezei, două cuptoare artizanale pentru ceramică; perioada clasică este ilustrată printr-un segment al 

zidului de incintă, edificii şi cuptoare situate spre capul promontoriului, grupuri de morminte 

tumulare asociate pe criterii familiare în necropola cetăţii; epocile elenistică târzie şi romană 

timpurie sunt reprezentate prin unele vestigii păstrate pe platoul argamens, dincolo de sistemul de 

apărare al cetăţii romano-bizantine. Cetatea romano-bizantină avea o suprafaţă de aproximativ 2,6 

ha, o formă aparent triunghiulară cu opt turnuri, şase contraforturi (bastioane) şi două porti 

principale. 

b. Lăcaşe de cult, sărbători religioase 

Pe seama lipovenilor este pusă biserica ridicată în 1871, respectiv 1881, după Lahovari drept 

an al construirii bisericii. Biserica cu hramul Acoperământul Maicii Domnului - 14 octombrie (după 

calendarul vechi) și a fost recent repictată, păstrând accentele în alb-albastre specifice acestei 

comunități. Slujbele religioase de oficiază în limba slavonă iar pe prioada vacanțelor se organizează 

pentru copii cursuri de vară de scriere și citire slavonă. Fiecare secvenţă ceremonială aminteşte de 

practici religioase străvechi şi de credinţe păstrate în timp cu deosebit respect în comunitatea locală.  

Localnicii  pregătesc mâncăruri specifice bucatariei traditionale lipovenesti: ciorba cu varză, 

varza cu orez, varenichi (colţunaşi) cu varză, brânză, dovleac, răcituri din peşte, peşte sărat uscat, 

peşte crud sărat, pampuschi (brânzoaice). Căminul cultural (numit centru de cultură) adăposteşte 

activitatea unui ansamblu folcloric lipovenesc. 

Meșteșuguri tradiționale: Prelucrarea stufului, prelucrarea peștelui, ateliere de tâmplărie.  
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4.5. Sănătate 

 În ceea ce priveşte infrastructura de sănătate, reţeaua sanitară este alcătuită din cabinetele a  

doi medici de familie și a unui medic stomatolog.  

În localitate funcționează 3 farmacii deservite de cadre cu pregătire de specialitate.  

4.6. Asistența socială 

 În anul 2016, nr. total de persoane benficiare de Venit Minim Garantat a fost de 44.     

Primăria asigură servicii de asistenţă socială pentru un număr de 23 de beneficiari.  

 

5. ASPECTE LEGATE DE MEDIUL INSTITUŢIONAL LOCAL 

5.1. Administrația publică locală 

 Comuna este condusă de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv Consiliul Local 

ca organ deliberativ și Primarul ca organ executiv, care funcţionează în unitatea administrativ 

teritorială a Comunei Jurilovca şi conduc activitatea comunei în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 215/2001 și a celorlalte acte normative.  

 Direcțiile de dezvoltare considerate a fi prioritare pentru comună sunt: reabilitarea / 

modernizarea infrastructurii rutiere şi a infrastructurii de mediu, valorificarea patrimoniului local, 

modernizarea serviciilor publice, instruirea resursei umane, susținerea învățământului, dezvoltarea 

de proiecte turistice și agroturistice.  

 Deși în termen, Planul Urbanistic General al Comunei Jurilovca nu este actualizat, 

necesitând modificări pentru a introduce în intravilan noi terenuri și pentru a reconfigura zonificarea 

de la nivelul UAT-ului, pentru a corecta situațiile echivoce ce pot defavoriza cetățenii.     

 În ceea ce priveşte capacitatea administrativă, având în vedere specializarea pe dezvoltarea 

de proiecte cu fonduri europene din intervalul 2012 – 2016, aparatul administrației publice locale 

necesită a fi extins cu funcționari publici implicaţi în accesarea de fonduri și managementul 

proiectelor. În plus, având în vedere progresele administrației publice locale, una dintre necesitățile 

evidente de la nivel local o reprezintă realizare unui nou sediu pentru administrația locală.      

 Din anul 2014 Comuna Jurilovca este membru în Asociația pentru Dezvoltare 

Intercomunitară ITI Delta Dunării cu reprezentare în structurile de conducere la nivel de Primar. 

 Împreună cu alte 33 de Unități Administrative Teritoriale din județul Tulcea, comuna 

Jurilovca face parte din grupul de UAT uri care vor primi finanțare în perioada 2014-2020 prin 
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intermediul mecanismelor ITI Delta Dunării, asigurând premisele unei dezvoltări sustenabile la 

nivelul teritoriului.  

 De asemenea, Jurilovca este parte din Grupul de Acțiune Locală GAL Razim (Fondul 

European Agricultură și Dezvoltare Rurală) și Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit FLAG 

Delta (Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime).    

Sistemul de gestionare a documentelor administrative este informatic și analog. 

 

Distincții obținute de Administrația locală Jurilovca 

• Jurilovca – Destinație Turistică de Excelență – EDEN 2013 

• Juirlovca – Sat Cultural al României (2015) 

• Eugen ION – Cel mai bun primar de Comună din România 

 

5.2. Instituții publice, bănci, servicii publice locale 

 Comuna dispune de două oficii poștale în Jurilovca și Sălcioara.  

 În localitatea Jurilovca funționează o agenție a CEC Bank, cu un bancomat exterior la 

dispoziția publicului 24/24. 

 De asemenea, în Jurilovca funcționează  Poliția locală, Garda de Coastă, Jandarmeria, 

Căpitănia Portului, Comisariatul local ARBDD.  

Paza este efectută de o firmă specializată care asigură permanență pe timp de noapte la 

nivelul fiecărei localități, având în dotare un autoturism pentru intervenții.  

În portul turistic Jurilovca funcționează un punct de informare turistică ce pune la dispoziția 

publicului informații utile privind obiectivele, traseele și ofertele turistice locale; în același spațiu 

este amplasat și un aparat de eliberare a permiselor de acces și pescuit în Rezervația Biosferei Deltei 

Dunării.   

 

5.3. Mediul societății civile, apartenența la asociații de utilitate publică și dezvoltare 

intercomunitară 

 La nivelul Comunei Jurilovca funcționează organizațiile non-guvernamentală Jurilovca Pro 

Dezvoltare 21 și Suvenir din Dobrogea se fac demersuri pentru înființarea unei Asociații de Părinți 

în Școala Gimnazială Jurilovca.  
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În ceea ce privește apartența comunei la asociații de utilitate publică, de dezvoltare sau 

promovare, Comuna Jurilovca este parte din: 

▪ Asociația Comunelor din România (ACoR) 

▪ Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării (ADI ITI) 

▪ Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară a Infrastructurii de Deșeuri Menajere (ADI 

IDM) 

▪ Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea (ADDJ) 

▪ Asociația Cele Mai Frumoase Sate din România (ASF) 

▪ Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral – Delta Dunării (ALDD) 

▪ Crucea Roșie Română 

UAT Jurilovca face parte din teritoriul GAL Razim (care permite dezvoltarea de proiecte prin 

Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020) și FLAG Delta (fonduri POPAM 2014-

2020). 

 

5.4. Infrastructura locală 

5.4.1. Drumuri 

 Pe direcţia nord-sud comuna Jurilovca este traversată de drumul judeţean DJ 222.  

Drumul județean care leagă Jurilovca de Capul Doloșman este DJ229P și  fost recondiționat 

de Consiliul Județean Tulcea în anul 2011.  

Distanţele faţă de cele mai apropiate localităţi sunt: 89 Km faţă de Constanţa, 55 Km faţă de 

Tulcea şi 32 Km faţă de Babadag. Localitatea dispune de mijloace de legătură care asigură 

conexiunile cu toate celelalte localităţi cu care se învecinează, DJ229P – Jurilovca – Capul 

Doloșman. 

Modernizarea infrastructurii constituie o prioritate constantă pentru Primăria Comunei 

Jurilovca, prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2015 fiind asfaltate 5 km de drumuri 

stradale.  

De asemenea, în anul 2013 a fost reabilitat Miniportul Turistic Jurilovca, oferind o 

deschidere semnificativă din punct de vedere turistic comunității locale și întregii regiuni.  
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5.4.2. Deşeuri 

 Comuna nu are un sistem integrat de management al deşeurilor. Primăria acoperă serviciul 

de colectare a deşeurilor, fără sa existe o altă verigă de reciclare sau valorificare în acest proces.  

Începând cu anul 2015, Jurilovca este beneficiarul unui proiect derulat de Ministerul 

Mediului cu sprijinul Băncii Mondiale privind realizarea unei platforme de gunoi de grajd în 

localitatea Sălcioara, dotarea sa cu utilaje și conștientizarea și implicarea fermierilor din regiune 

privind diminuarea fenomenului de poluare cu nitriți de la nivelul comunei.  

  

5.4.3. Apă şi canal 

 Comuna Jurilovca dispune parţial de canalizare şi apa curentă. 

Aproximativ 75% din străzile din Jurilovca beneficiază de canalizare, în timp ce pentru 

localitățile Sălcioara și Vișina investiția privind rețeaua de canalizare va fi asigurată prin fonduri 

guvernamentale (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Mediului 

etc) sau europene. 

 Toate cele trei localități beneficiază de apă curentă, însă locuitorii din Vișina plătesc în 

sistem paușal, având în vedere că la nivel local rețeaua de apă este în curs de finalizare. 

 

5.4.4. Comunicaţii 

Telecomunicaţiile sunt acoperite prin toate mijloacele – telefonie fixă, mobilă, televiziune 

prin cablu, Internet, având un grad foarte ridicat de acesibilitate pentru toți locuitorii.  

 

6. ASPECTE ECONOMICE 

 

6.1. Mediul de afaceri local 

Principalele activități economice în comunitate sunt agricultura, pescuitul, creşterea 

animalelor, apicultura, legumicultura, turismul și agroturismul. 

PISCICULTURA  

De la întemeierea localității Jurilovca s-a consolidat o tradiție foarte puternică în jurul 

pisciculturiii (ferme de acvacultură, pescuit comercial, procesarea peştelui), determinată de 

poziționarea comunității pe malul celei mai mari întinderi de apă din România. 
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În 2016 în Jurilovca erau activi aproximativ 50 de pescari autorizați, desfășurându-și 

activitatea în aria lagunei Razim-Sinoe și pe malul Mării Negre, majoritatea ruși lipoveni.  

Pe teritoriul administrativ al comunei sunt autorizate de ARBDD două puncte de debarcare 

și centre de primă vânzare (Jurilovca și Sălcioara) și funcționează două asociații de pescari: 

Asociația de Pescari Golovița și Asociația Leahova.  

Cu toate că are potențialul să fie un domeniu economic stabil, resursa piscicolă este într-o 

scădere accentuată, proces activat de fenomene diverse, între care factorii biologici și pescuitul 

ilegl sunt considerați a fi determinanți.  

Studiile de dată recentă realizate de institutele de cercetare din domeniul geologiei marine 

și geoecologiei atestă faptul că închiderea cordonului litoral de la Gura Portiței în anii ‘70 au 

determinat o scădere dramatică a speciilor valoroase din laguna Razim-Sinoe. Această stare de 

fapt a fost accentuată de lipsa lucrărilor de decolmatare din partea sudică a teritoriul RBDD, 

determinând diminuarea progresivă a cantității de oxigen din apă, dezvoltarea excesivă a 

vegetației submerse și colmatarea canalelor de legătură cu Delta Dunării.  

Accesul pe canalele de centură este esențial pentru activități precum pescuitul (oferind 

zone de refugiu pentru ambarcațiunile pescărești) și turismul (pentru excursii în caiace, 

ambarcațiuni cu vâsle etc.).      

 

AGRICULTURA 

Comuna Jurilovca este o aşezare marginală, de la contactul cu podişul dobrogean, deținând 

terenuri agricole fertile pentru diverse culturi. 

Dezvoltarea comunei Jurilovca din punct de vedere economic se bazează şi pe sectorul 

agricol, care înregistrează un trend pozitiv în ultimii ani precum și pe beneficiile pe care le pot 

genera noile investiţii ce s-au atras în comună. În localitatea Jurilovca activitatea de agricultura se 

realizează pe suprafețele de teren aflate în posesia persoanelor fizice împroprietărite în baza legilor 

fondului funciar. Suprafețele de teren sunt lucrate în forme asociative și în mod individual.  

În acest moment întreaga suprafață agricolă din extravilanul Comunei Jurilovca este 

cultivată, terenurile fiind arendate de către proprietari către societățile cu profil agricol.   

În ceea ce privește gospodăriile, locuitorii din comună practivă o agricultură de subzistență, 

pentru consum propriu, cultivând grădini cu legume, viță de vie sau pomi fructiferi.   
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CREȘTEREA ANIMALELOR 

În Comuna Jurilovca există în acest moment două asociații de crescători de animale: 

Drăgaica (Sălcioara) și Jurba (Jurilovca). Bovinele, ovinele, caprinele sunt crescute în special 

pentru producţia de lactate dar şi pentru carne. Ca o extensie a acestei activități, creşterea vacilor 

sălbatice pentru piei şi carne pe insulele lacurilor Razim şi Goloviţa reprezintă o altă activitate 

care valorifică specificul geografic al zonei.  

În acest context, la nivel local se evidențiază necesitatea înființării cel puțin a unui abator 

de capacitate mică – o unitate cu spații și dotări adecvate în care să se desfășoare activități pentru 

recepția, cazarea și tăierea unui număr redus de animale, precum și pentru livrarea produselor 

comestibile și necomestibile rezultate.  

Zootehnia ar putea fi un sector cu premise de dezvoltare, comuna dispunând de resurse 

semnificative.  

APICULTURA   

O ocupaţie mai recentă la nivelul comunei Jurilovca este apicultura, 95% dintre cei 

implicați în acest domeniu de activitate locuind în localitatea Sălcioara.  

În comunitate activează aproximativ 100 de apicultori, majoritatea persoane fizice 

autorizate, însumând un număr total de aproximativ 10.000 de familii de albine, cu o producție 

totală de miere de 400 de tone / an la nivelul comunei.  

Cea mai mare parte a apicultorilor sunt membri în Asociația Crescătorilor de Albine din 

Tucea.   

Un procent semnificativ din cantitatea de miere produsă în Jurilovca (rapiță, salcâm, tei, 

floarea soarelui, coriandru) este predată către centrul de colectare din Ciucurova, de unde este 

ulterior direcționată către piețele străine (în special Germania), ca produs ecologic.  

Prețul de predare al mierii este totuși extrem de fluctuant de la an la an și este cel mai redus 

în anii cu producție crescută, aspect ce nu permite producătorilor locali să își valorifice mierea 

direct proporțional cu producția obținută.  

Pentru o valorificare superioară a produselor apicole, ar fi necesară înființarea unei piețe 

apicole la nivel local sau crearea unui centru de colectare a mierii care să contribuie la echilibrarea 

prețurilor pe piața produselor apicole.  

VITICULTURA 

Dealurile pietroase, care acoperă suprafețe întinse ale teritoriului administrativ al comunei 

reprezintă mediul optim pentru dezvoltarea viticulturii (peste 100 ha cultivate cu viță). 
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Regiunea permite dezvoltarea acestui domeniu de activitate cu șanse mari de succes, 

oferind chiar posibilitatea deschiderii unei crame de vinuri cultivate și prelucrate local.       

 

LEGUMICULTURA 

Dintre facilităţile pe care le oferă comuna Jurilovca având statutul de zonă turistică   

potenţialilor investitori se numără proiectele de tip greenfield.  

Parteneriatul public-privat este încurajat la nivel local și se manifestă printr-o comunicare 

deschisă între entitățile private și APL, dezbateri publice pe teme de interes general, colaborări 

pentru organizarea de diferite manifestări sau evenimente.  

În acest sens, sectorul public transmite semnale pozitive pentru elaborarea și implementarea 

de proiecte comune cu operatorii economici în beneficiul comunităţii. 

 Mediul de dezvoltare a afacerilor a rămas neschimbat în ultimii ani, iar baza economică a 

înregistrat o creştere lentă.  

 

TURISMUL 

Unul dintre factorii cei mai atractivi potenţialii investitori dar și pentru comunitatea locală 

rămâne poziţia geografică favorabilă pentru dezvoltarea agroturismului, potențată de profilul 

tradițional al comunității și de specificul pescăresc al zonei. La acestea se adaugă o infrastructură 

foarte bună, existența unui port turistic modern, obiective istorice și naturale foarte valoroase și 

deschiderea desăvârșită pe care o oferă laguna Razim Sinoe.  

 

6.3. IMM-uri  

 Sectorul privat dispune de IMM-uri înregistrate şi active.  

Relaţiile cu IMM-urile se limitează la activităţi de rutină, de obţinere de autorizaţii, licenţe, 

de colectare taxe. Singura cale de colaborare a Primăriei cu aceste firme se rezumă la procedurile 

comune de furnizare de diferite servicii.  

Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenţialii investitori rămân: poziţia 

geografică favorabilă pentru dezvoltarea agroturismului, valorificarea resursei piscicole, 

construcțiile, activități privind piscicultura și acvacultura.      

În comuna Jurilovca funcționează mai multe firme specalizate în comerț cu amănuntul, 

cultivarea celealelor, facilități cazare, activități construcții, lucrări și instalații tehnico-sanitare, 

pescuit maritim și în ape dulci, comerț cu amănuntul, creșterea animalelor, apicultură, exploatare 

agricolă, colectarea deșeurilor nepericuloase, creșterea animalelor, cultivarea legumelor.    
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6.7. Obiective de interes 

 

Portul turistic Jurilovca – denumită cea mai nouă și mai frumoasă poartă de intrare în 

Deltă din județul Tulcea, de unde pleacă zilnic ambarcaţiuni spre Gura Portiţei și Delta Dunării. 

Portul are o capacitate de 80 de locuri de acostare pentru ambarcațiuni, o zonă verde și un 

spațiu special amenajat de picnic. În imediata sa proximitate se află o benzinărie, o parcare, un hotel 

plutitor și centrul de informare turistică din localitate. Tot aici Administrația Rezervației Biosferei 

Delta Dunării a instalat un aparat de eliberare a permiselor de pescuit sportiv și de acces în 

Rezervație. Autoritatea publică locală are în proiect extinderea speațiilor de acostare, având în 

vedere cererea mare din partea localnicilor și a turiștilor pentru închirierea spețiilor de debarcare.  

 Gura Portiţei este un sat de vacanţă situat pe fâşia îngustă de pământ dintre laguna Razim-

Sinoe şi Marea Neagră. Înscrisă pe hărţi din anul 1710, reprezintă locul de legătură între ecosistemu 

deltaic și marin. De la Jurilovca se poate ajunge la Gura Portiței cu ambarcațiunile de agrement ale 

Complexului turistic Gura Portiței sau ambarcațiunile autorizare ale localnicilor, fiind un loc 

deosebit de recreere, pescuit sau plajă.  

Specificul comunităţii din Jurilovca este strâns legat de aşezarea comunei pe malul 

complexului lagunar Razim-Sinoe şi de tradiţiile lipovenilor. Aici sărbătorile religioase se respectă 

conform calendarului iulian, care este decalat cu 13 zile faţă de calendarul Gregorian (de exemplu, 

Anul Nou se celebrează pe 14 ianuarie). Cea mai importantă sărbătoare religioasă lipovenească este 

Acoperământul Maicii Domnului – Pokrov ( 14 octombrie), zi care marchează hramul întregii 

loclaități Un alt aspect important care contribuie la unicitatea comunităţii este portul tradiţional 

lipovenesc, acesta fiind obligatoriu în Biserică. Costumul tradiţional se remarcă prin cromatica în 

tonuri şi nuanţe tari (roşu, albastru, verde) şi se poartă în mod deosebit la sărbători. Unele piese de 

port s-au modificat, altele şi-au păstrat funcțiunea originală, inclusiv cea lingvistică: rubaşca 

(cămaşa bărbătească), pois (brâul purtat atât de bărbaţi cât şi de femei), kicika (acesoriu ce 

marchează statutul marital al femeii), șalika (baticul, șalul purtat în biserică), șupka (fusta de 

biserică). 

 Surse scrise atestă construirea Bisericii de lipoveni din localitate în 1871 (1881, după 

Lahovari), primind hramul Acoperământul Maicii Domnului.  

Gastronomia specifică Localnicii pregătesc mâncăruri specifice bucătăriei tradiționale 

lipovenești: ciorbă cu varză, varză cu orez, vareniciki (colţunaşi) cu varză, brânză, dovleac, răcituri 

din peşte, peşte sărat uscat, peşte crud sărat, pampușki (brânzoaice).  

http://ro.wikipedia.org/wiki/Gura_Porti%C5%A3ei
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 Cetatea Orgame / Argamum, situată la 7 km est de satul Jurilovca, în punctul numit Capul 

Doloșman. Cercetările arheologice desfăşurate aici în anii 1926 - 1932 şi din 1965 fără întrerupere 

au permis dezvelirea unor importante monumente şi schiţarea istoriei cetăţii pentru cele mai bine de 

12 secole de existenţă. Cetatea, prima localitate de pe teritoriul de astăzi al României menţionată 

într-un izvor antic (Hecataios, Periegesis), a fost întemeiată la mijlocul sec. VII î.Chr. de către 

grecii din Asia Mică cu cel puţin o generaţie înaintea cetăţii Istros / Histria, într-o zonă cu urme de 

locuire din epoca bronzului şi din prima epocă a fierului. Din perioada arhaică datează: un 

impresionant complex funerar din necropola cetăţii ce a aparţinut unui personaj important din prima 

generaţie de colonişti, urme de locuire în zona de est a falezei, două cuptoare artizanale pentru 

ceramică; perioada clasică este ilustrată printr-un segment al zidului de incintă, edificii şi cuptoare 

situate spre capul promontoriului, grupuri de morminte tumulare asociate pe criterii familiare în 

necropola cetăţii; epocile elenistică târzie şi romană timpurie sunt reprezentate prin unele vestigii 

păstrate pe platoul argamens, dincolo de sistemul de apărare al cetăţii romano-bizantine. Cetatea 

romano-bizantină avea o suprafaţă de aproximativ 2,6 ha, o formă aparent triunghiulară cu opt 

turnuri, şase contraforturi (bastioane) şi două porti principale. 

Doloșmanul este o regiune acoperită cu vegetaţie de stepă, cu arbuşti xerofiţi, în care se 

remarcă unele elemente rare, precum măslinul dobrogean (Ziziphus jujuba) şi spinul lui Cristos 

(Paliurus spina-cristi). Aici se întâlnesc numeroase exemplare de şarpe rău (Coluber caspius), care 

atinge 2,5 m lungime, şerpi de casă (Natrix natrix) şi de apă (Natrix tessellata) sau broaşte ţestoase. 

 

Complexul lagunar Razelm-Sinoe, format din 5 lacuri principale - Razelm (Razim), Sinoe, 

Zmeica, Golovita şi Babadag  şi alte câteva secundare - Istria, Nuntaşi, Ceamurlia, Leahova Mare, 

Leahova Mica, Cosnei, Agighiol, Topraisar. Apa, în marea majoritate a complexului, este salmastră. 

Suprafaţa totala este de 1.015 kmp, din care 865 kmp luciu de apă. Cea mai mare parte a 

complexului o constituie zona depresionară (vechiul golf Halmyris), ocupată iniţial de apele mării şi 

care a fost compartimentată ulterior, prin formare de cordoane şi grinduri. Părți ale complexului 

reprezintă zone de protecţie ecologică integrală, strict protejate, aflate sub directa administrare a 

A.R.B.D.D. - Insula Popina, Grindul Lupilor. 

   

 Insula Bisericuţa. Aparţine teritorial locatităţii Jurilovca, fiind situată la aproximativ 2,4 km 

SE de Capul Doloşman, în partea de sud a lacului Razim. Lungă de 360 m şi lată de 58 m, jumătate 

stâncoasă şi acoperită de stuf, jumătate ocupată de o colină de calcar înaltă de 9 m, cu margini foarte 

abrupte, aproape de vertical, insula este inclusă în Rezervaţia ornitologică Periteasca-Insula 

Bisericuţa-Gura Porţitei, de care o separă un canal lat de 9 m. Insula Bisericuţa este o zonă 

predilectă pentru cuibaritul speciilor limicole, mai ales al califarilor. În anul 2003, au fost demarate 

primele săpături arheologice, pe insulă existând urme de aşezare greacă (sec.V-IV î.Chr), romană 
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(sec.II-IV d.Chr.) şi medievală (sec. X-XII), cea mai evidentă descoperire fiind dată de urmele unei 

fortificaţii cu zid din piatra legată cu mortar. 

 

 Trasee cu bicicleta:  

 Circuitul lagunei prin Nord: Jurilovca, Doloşman (obiectiv: cetatea Argamum, singura 

faleză stâncoasă din zona litorală a României), Sălcioara, Enisala (obiective: cetatea Heracleea, 

Muzeul gospodărie ţărănească în situ), Sarichioi, Valea Nucarilor (obiective: Insula Popina, zonă 

strict protejată în RBDD; Rezervaţia paleontologică şi geologică, singura rezervaţie de fosile marine 

din Europa, mormântul tumular de la Agighiol, Sarinasuf, Mahmudia, Murighiol (obiective: ruinele 

orăşelului antic roman Halmyris secolele I-VI d.C., ruinele unei basilici paleocreştine cu cripta 

pentru moaşte de martiri, mănăstirea Halmyris, lacurile rezervaţii naturale Sărătura I, II, III 

adăpostesc nămoluri negre sapropelice cu calităţi terapeutice), Dunavăţul de Jos, transfer pe barca 

Moana, canalul Dunavăţ, canalul Mustac, lacul Razim, Jurilovca. Lungime traseu: 85 km. 

terestru+45 km. pe apă. 

 Circuitul lagunei prin Sud: Jurilovca, Vişina (obiectiv: muzeul Casa Paraschiva), Lunca, 

Ceamurlia de Jos (obiective: pe raza comunei se găsesc două situri arheologice), Baia (obiectiv: 

urmele unei culturi din neolitic, ce poarta numele de Cultura Hamangia), Mihai Viteazul, Sinoie, 

Istria (obiectiv: cetatea Histria). Traseul se poate scinda în Grindul Lupilor, Canalul 5, Gura Portiţei 

sau Vadu, Grindul Chituc, Periboina, Gura Portiţei. Din Gura Portiţei transfer pe barca Moana, 

Lacul Goloviţa (obiectiv: insula Bisericuţa, pe care se găsesc ruinele unui castru roman), Jurilovca. 

Lungime traseu:- prima variantă: 93 km. terestru+12,5 km. pe apă; - a doua variantă: 105 km. 

terestru (din care 36 km. plaje virgine) + 12,5 km. pe apă. 

  Circuit pădurea Babadag: Jurilovca, Vişina, Pădurea Babadag (rezervaţia botanică Korum 

Tarla), Visterna, Babadag (obiective: Fortificaţia Romană Babadag situată la 5 km nord de 

Babadag, Geamia lui Ali-Gazi Paşa, Muzeul de Artă Orientală), Enisala (obiective: cetatea 

Heracleea, Muzeul gospodărie ţărănească), Sălcioara, Jurilovca. Lungime traseu: 50 km.  

 Circuit mănăstiri: Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Două Cantoane, Slava Rusă (obiectiv: 

cetatea Ibida), Slava Cercheză (obiective: Mănăstirea Vovidenia, construită în sec. XVII, fiind unica 

mănăstire de maici de rit vechi din lume, Mănăstirea Uspenia, a fost ridicată în sec. XVII şi este 

unica mănăstire de călugări de rit vechi din lume), Pădurea Babadag, Babadag (obiective: Geamia 

lui Ali-Gazi Paşa, Muzeul de Artă Orientală), Enisala (obiective: cetatea Heracleea, Muzeul 

gospodărie ţărănească) , Sălcioara, Jurilovca. Lungime traseu: 78 km. 

 

 Arhitectura tradiţională este cea specifică populaţiei lipoveneşti. Casele vechi au faţadele 

colorate în alb şi albastru, iar acoperişul este făcut din stuf. Aproape în fiecare locuință există o baie 

lipovenească, construcţie separată de locuinţa propriu-zisă, care funcționează ca o saună și care ave, 

în vremurile vechi, un caracter aproape  ritualic. 
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Evenimente locale:  

Jurilovca – Serbarea Borşului Pescăresc (septembrie), Maslenița (săptămâna de dinaintea postului), 

Jurilovca Bike Day (iunie, Rusalii) 

Vișina – Babindeni, Orăria (Lăsata Secului), Serbare Câmpenească (iulie)  

Sălcioara – Zborul – ziua localității  

 

Personalităţi:  

Pentru rezulatele lor deosebite în domeniile de activiate în care s-au implicat și în care au 

avut rezultate remarcabile, au fost numiți cetățeni de onoare ai comunei:  

 Vasile Dâba – singurul campion olimpic la caiac din România, 

 Maria Cozma – campion național caiac, 

 Igor Lipalit – antrenor de campioni  

 Costel Șavlovschi – medic chirurg .  

Alte două figuri marcante din zona culturală locală sunt coregraful Roman Jora și Naum 

Pocorschi, cel care a dat și numele bibliotecii din localitate. 

   

7.FACTORI DE INTERES LA NIVEL LOCAL 

- Administraţia Publică Locală 

- Administraţia Publică Judeţeană 

- Agenţii economici 

- Organizaţii non – guvernamentale 

- Instituţii de învăţământ 

- Instituţii de cult 

- Furnizori de utilităţi  

- Mass-media 

- Asociaţii de proprietari (în curs de înființare) 

- Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă 

9. ANALIZA SWOT COMUNA JURILOVCA  JUDEȚUL TULCEA 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  

Potențialul turistic al zonei Migrația forței de muncă 

Potențialul piscicol ridicat Plan urbanistic general neaactualizat 

Soluri fertile pentru agricultură Infrastructura de bază incompletă 
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Existența unei colaborări locale de tip public-

privat 

Turism slab dezvoltat 

Existența unor structuri asociative în diferite 

domenii de activitate (pescuit, agricultură, 

turism) 

Produse locale de foarte bună calitate dar 

comercializare fără valoare adăugată 

Patrimoniu local cultural, natural și imaterial 

foarte bogat, recunoașterea sa internațională 

Centre de primă vânzare insuficient dezvoltate, 

nivel scăzut al siguranței alimentare în punctele 

de debarcare , lipsa de infrastructură puncte de 

acostare  

Existența resursei umane și a know-how-ului 

pentru dezvoltarea de activități tradiționale 

Diversitate redusă a produselor și preparatelor 

din pește 

Investiții private în turism și în servicii conexe Interes scăzut penru practicarea meseriilor 

tradiționale 

Sector turistic în curs de dezvoltare, prezență 

turistică ridicată 

Oferta turistică slab dezvoltată față de 

potențialul local 

Potențial pentru dezvoltarea turismului pescăresc 

și a activităților tradiționale 

Caracterul sezonier al turismului 

Gastronimie tradițională specifică Promovarea insuficientă a întregii destinații 

turistice a Deltei Dunării 

Zone organizate ca arii naturale protejate Blocarea terenurilor din circuitul agricol sau 

turistic  

Resurse naturale considerabile: resursă piscicolă, 

agricolă, stuficolă,   

Slaba diversificare a activităților economice în 

zonele pescărești, baza antreprenorială 

insuficient dezvoltată 

Diversitatea tradițiilor culturale multietnice Lipsa unor sisteme performante de colectare și 

epurare a apelor uzate  

Școală locală ce asigură servicii educaționale de 

bună calitate 

Grad redus de cunoaștere a noțiunilor de 

management și legislație și necunoașterea 

limbilor de circulație iternațională a lurătorilor în 

turism 

Existența de locuri de campare / parking rulote 

pentru servicii corespunzătoare  

Lipsa unor studii de marketing specifice zonelor 

turistice 

Manifestări culturale locale devenite cunoscute 

la nivel regional și național (Serbarea Borșului 

Pecăresc)    

Gradul scăzut de calificare în domeniile 

economice cu potențial la nivel local  

Relaționarea bună a autorităților cu ONG-uri Riscul de degradare a zonelor naturale din cauza 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

35 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

locale și alte instituții publice  turismului excesiv 

Implicarea în parteneriate intercomunitare în 

dezvoltarea de proiecte rurale 

Insuficienta dezvoltare a infrastructurii locale 

(apă potabilă, canalizare, epurare, stradală) 

Acoperire bună a serviciilor de urgență pe uscat 

și pe apă (cu ambarcațiunea aparținând UAT 

Jurilovca) 

Spații școlare neadecvate sau insuficiente (lipsă 

sală sport, dotări insuficiente, lipsa izolației 

termice etc.) 

Apartenența la Rezervația Biosferei Deltei 

Dunării 

Restricțiile și limitările impuse de apartenența de 

teritoriul RBDD 

O bună capacitate în managementul proiectelor Adaptarea lentă a mediului rural la cerințele 

impuse de UE 

Colectiv local de cadre didactice calificate 

(titulare) în cadrul Școlii Gimnaziale Jurilovca 

Lipsa posibilităților de perfecționare tehnică a 

tinerilor din regiune 

Creșterea interesului comunității locale  pentru 

activitățile culturale   

Insuficienta folosire a oportunităților oferite de 

turismul rural 

Dezvoltarea lentă, dar progresivă, a sectorului 

IMM 

Lipsa de coerență a politicilor din diverse 

domenii de activitate cu impact asupra 

economiei locale 

Obiective turistice valoroase pe teritoriul UAT 

(Argamum, Laguna Razim-Sinoe, plajele 

sălbatice de la Marea Neagră) 

Inexistența unor facilități fiscale în diferite 

domenii de activitate 

Accesibilitate mare  a regiunii Impactul mare al unor activități economice 

asupra mediului 

Revigorarea unor meserii tradiționale 

(diverisficare) 

Creșterea presiunii asupra resurselor 

Interesul administrației locale pentru dezvoltarea 

turismului 

Lipsa resurselor pentru derularea de investiții din 

bugetul local  

Inițiative ale administrației locale pentru 

dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor publice 

Slaba capacitate de cofinanțare a solicitanților pe 

proiecte ce ar putea determina dezvoltarea 

economică a comunității 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 

Capacitate ridicată de atragere a investițiilor 

 

Lipsa resurselor interne pentru o dezvoltre 

economică rapidă și sustenabilă  

Dezvoltarea potențialului turistic și agroturistic Migrația forței de muncă 
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Interesul crescut pentru Delta Dunării ca 

destinație turistică și pentru cunoașterea 

valorilor sale culturale 

Presiunea produselor externe ieftine în 

detrimentul produselor locale  

Existența cererii pentru produse și preparate 

locale 

Scăderea numerică a populației active, densitatea 

scăzută a populației, accentuarea procesului de 

îmbătrânire a populației din mediul rural 

Existența mecanismului de investiții teritoriale 

integrate Delta Dunării, unic în România 

Colmatarea progresivă a canalelor navigabile ale 

Deltei, deteriorarea ecosistemelor, reducerea 

resursei piscicole 

Fonduri europene pentru dezvoltarea economică 

a regiunii 

Schimbări legislative frecvente, restrictive și 

insuficient adaptate la specificul Deltei și a 

zonelor adiacente 

 

 

10  DIRECȚII STRATEGICE DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

I. Asigurarea serviciilor publice 

▪ Amenajare piață agroalimentară Jurilovca  

▪ Creșterea siguranței publice prin amplasarea camerelor de monitorizare în 

comuna Jurilovca 

▪ Reabilitarea locuinței medicului 

 

A. Apă-canal 

▪ Extinderea și modernizarea rețelei de apă potabilă în localitățile Jurilovca, Vișina, 

Sălcioara pentru respectarea standardului de calitate a vieții și îndeplinirea 

obiectivelor de dezvoltare economică locală 

▪ Extinderea și modernizarea rețelei de canalizare și stație de epurare Comuna Jurilovca  

▪ Reabilitarea / modernizarea stației de tratare a apelor menajere în Comuna Jurilovca 

 

B. Infrastructură medicală 

▪ Înființarea și dotarea a două puncte medical-sanitare în localitățile Vișina, Sălcioara 
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C. Infrastructură educațională 

▪ Modernizare infrastructură educațională la nivelul celor trei localități din Comuna 

Jurilovca (modernizare, reabilitare termică, extindere, dotare școli și grădinițe) 

▪ Consolidarea calității sistemului educațional preșcolar, primar și secundar la nivel local 

▪ Achiziționarea unui mijloc de transport pentru elevi pentru asigurarea transportului 

între localități și către liceul Babadag 

▪ Înființare centru afterschool Jurilovca 

▪ Amenajare spații de joacă Grădinița Jurilovca și Grădinița Sălcioara 

▪ Oferirea de oportunități de învățare pe toată durata vieții pentru crearea de abilități de 

muncă necesare în economiile locale 

▪ Sprijin pentru proiectele și schimburile naționale și  internaționale din domeniul 

educației 

▪ Sprijinirea învățământului secundar și profesional și tehnic care să pregătească elevii 

atât pentru o economie globală a cunoașterii, cât și pentru o economie cu anumite 

particularități tehnice. 

 

D. Protecție, incluziune socială 

▪ Construcția de locuințe de tip ANL (pentru specialiști, familii tinere și aflate în 

dificultate) 

▪ Accesibilizarea spațiilor și serviciilor pentru persoanele vulnerabile, inclusiv 

persoanele cu dizabilități 

▪ Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice 

▪ Susținerea de proiecte integrate privind asigurarea serviciilor de suport pentru 

persoane vulnerabile 

 

E. Eficiență energetică 
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▪ Extinderea și îmbunătățirea eficienței energetice a iluminatului publlic în Comuna 

Jurilovca 

▪ Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale și publice din Comuna Jurilovca 

(reabilitare termică) 

▪ Susținerea eficienței energetice a gospodăriilor 

 

F. Protecția mediului 

▪ Ameliorarea prin împăduriri a terenurilor agricole degradate 

▪ Dezvoltarea și implementarea de măsuri pentru management eficient al deșeurilor  

▪ Gestionarea deșeurilor plutitoare 

▪ Îmbunătățirea expertizei locale, a disponibilității informațiilor și a conștientizării 

privind protecția mediului 

▪ Campanie de informare pentru populație pentru colectarea selectivă a deșeurilor 

▪ Conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului natural și combaterea / 

reducerea impactului activităților antropice poluante 

▪ Investiții pentru susținerea de acțiuni locale de reducere a poluării cu nitrați a 

terenurilor și a căilor navigabile, poluare provenită din activități agricole și de creștere 

a animalelor 

▪ Dezvoltarea, implementarea și promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă 

și a tehnologiilor nepoluante 

 

G. Gestionarea riscurilor 

▪ Întreținerea și protejarea străzilor marginale din Vișina, Sălcioara, Jurilovca pe 

perioada iernii prin amenajarea de parapeți pentru combaterea zăpezii 

▪ Consolidarea, stabilizarea malurilor și regularizarea cursurilor de apă – Vișina, 

Sălcioara, Jurilovca 
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▪ Reducerea vulnerabilității la toate tipurile de riscuri prin crearea unui sistem de 

intervenție rapidă în situații de urgență prin achiziția de mașini și utilaje de intervenție 

 

II. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

▪ Modernizarea străzilor în localităţile Jurilovca, Vișina, Sălcioara 

▪ Diminuarea dezechilibrului ecologic a speciilor de pești din laguna Razim-Sinoe, 

reducerea sedimentării în lacurile mari și restaurarea calității mediului prin 

deschiderea unei breșe de comunicare  la nivelul cordonului litoral situat între Gura 

Portiței și Laguna Razim-Sinoe. 

▪ Modernizare drum de centură / drum agricol Jurilovca 

▪ Crearea unui sistem tehnologic de informare a publicului privind perioadele de acces 

restricționat în poligonul Babadag  

▪ Modernizare infrastructură de transport regional (Vișina-Ceamurlia de Sus) 

▪ Reabilitare ecluză Canalul 5 și instalare marcaje canal navigabil   

▪ Amenajarea unui port maritim la Gura Portiței 

 

III. Sprijinirea economiei locale 

H. Turism 

▪ Marcarea și amenajarea specifică a zonele de pescuit sportiv din laguna Razim-Sinoe 

▪ Creșterea siguranței pe canalele ce comunică cu Laguna Razim-Sinoe / marcarea căilor 

de acces pe apă     

▪ Valorificarea cetății și a necropolei antice Argamum prin amenajarea infrastructurii de 

vizitare 

▪ Amenajare infrastructură locală de agrement, inclusiv decolmatarea canalelor de 

centură Jurilovca pentru stimularea turismului lent și a turismului pescăresc 

▪ Organizarea unui festival centrat pe tradiții și gastronomie locală pentru promovarea 

destinației turistice Jurilovca 



GUVERNUL ROMANIEI 

Ministerul Administraţiei şi Internelor 

 
 

40 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 

Fondul Social European 

 

Inovaţie în administraţie 

Programul Operaţional 

“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

▪ Extinderea portului turistic Jurilovca 

▪ Înființarea unui muzeu tradițional în Comuna Jurilovca 

▪ Dezvoltarea și promovarea destinației turistice Jurilovca prin valorificarea 

patrimoniului natural și cultural local, precum  și a specificului său pescăresc 

▪ Încurajarea folosirii resurselor naturale locale în arhitectura locuințelor (acoperiș din 

stuf, fațade în culori tradiționale). 

▪ Măsuri de încurajare a turismului ecologic, bazat pe resurse naturale și culturale  

▪ Conservarea patrimoniului și a tradițiilor locale (inclusiv a meșteșugurilor) 

▪ Conservarea patrimoniului local al minorităților etnice  

▪ Stimularea creării de lanțuri scurte de aprovizionare a produselor locale în beneficiul 

activităților de turism 

▪ Realizarea unor studii de marketing specifice zonelor turistice de la nivel regional 

 

I. Pescuit, acvacultură 

▪ Amenajarea portului pescăresc Jurilovca (facilități de debarcare, rampă de lansare a 

bărcilor la apă, platforme pentru repararea ambarcațiunilor) 

▪ Amenajarea de adăposturi pescărești pe teritoriul administrativ al Comunei Jurilovca 

în zonele cu tradiție în pescuitul la mare 

▪ Sprijinirea măsurilor de diversificare a activităților generatoare de venit (pescuit) și 

valorificarea superioară a resurselor locale în principal pentru turiștii vizitatori.  

 

J. Agricultura și dezvoltarea rurală 

▪ Stimularea asocierii agricultorilor 

▪ Sprijin în dezvoltarea de proiecte privind investițiile în sistemul de irigații 

▪ Organizarea și susținerea de sesiuni de consiliere și instruire în domeniul agricol 

▪ Sprijin pentru agricultura ecologică 

▪ Încurajarea înființării de microferme zootehnice și înființarea unui abator de mici 

dimensiuni  
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▪ Susținerea creării la nivel local de centre de colectare și / sau prelucrare a produselor 

animale şi agricole (lapte, fructe, legume, miere etc.) 

▪ Sprijinirea activităților și meșteșugurilor tradiționale care pun în valoare patrimoniul 

cultural și natural local  

▪ Sprijinirea micilor producători locali prin promovarea lanțurilor scurte de 

comercializare 

▪ Susținerea diversificării activităților agricole și non-agricole pentru crearea de locuri 

de muncă, încurajând implicarea activă a comunității locale 

▪ Promovarea integrării producătorilor din sectorul agro-alimentar în lanțul valoric 

pentru a-i ajuta să beneficieze de avantajul proximității față de piețele externe și 

oportunitățile turismului în zonă 

▪ Încurajarea populației locale în deschiderea de afaceri turistice și agroturistice de mici 

dimensiuni, care să îndeplinească standardele de calitate și durabilitate și care să fie 

viabile din punct de vedere economic 

▪ Susținerea obținerii de mărci / certificări pentru produsele locale și a comercializării 

acestora pe piețele internaționale 

 

K. Atragerea investitorilor și sprijin pentru IMM-uri 

▪ Crearea de facilități pentru investitori 

▪ Organizarea și participarea la sesiuni comune de lucru 

▪ Organizare și sprijin pentru programe de reconversie profesională, recalificare și 

perfecționare 

▪ Susținerea IMM-urilor în domeniile care valorifică resurse locale (activități 

tradiționale, prelucrarea stufului, prelucrarea lemnului, prelucrarea peștelui). 

 

IV. Capacitate administrativă 

▪ Modernizarea sediului administrativ al Primăriei Comunei Jurilovca 
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▪ Actualizarea Planului Urbanistic General și regulamentului local de urbanism al 

Comunei Jurilovca 

▪ Extinderea rețelei informatice și dotarea cu programe de specialitate 

▪ Realizarea unor schimburi de experiență cu alte comunități rurale din județ, țară şi 

străinătate 

▪ Îmbunătățirea parteneriatelor centrate pe educație, dezvoltare și cercetare cu instituții 

publice, institute de cercetare și asociații de profil 

▪ Dezvoltarea de proiecte prin atragerea de finanţări cu fonduri europene, 

guvernamentale și alocate sectorului ONG  

▪ Înfrățire între comuna Jurilovca și o comună din Uniunea Europeană 

 

L. Împlicarea cetățenilor în viața comunității și cultivarea spiritului civic  

▪ Sesiuni de informare și consultare pe teme de interes public  

▪ Campanii de conștientizare pe tema gestionării responsabile a deșeurilor, protejarea 

mediului, conservarea patrimoniului și încurajare a voluntariatului  

▪ Sprijinirea organizațiilor nonguvernametale de la nivel local 

 

V. Reactivarea activităților sportive și culturale. Promovarea comunității  

▪ Modernizare, reabilitare și dotare cămin cultural Vișina și Sălcioara  

▪ Amenajarea de zone de agrement în Jurilovca, Vișina, Sălcioara 

▪ Amenajarea a trei terenuri pentru activități sportive în Comuna Jurilovca 

▪ Construire sală sport multifuncțională Jurilovca 

▪ Revitalizarea activităților sportive de la nivelul Comunei Jurilovca 

▪ Editarea unei broșuri într-o limbă de circulație internațională 

▪ Introducerea comunei într-un circuit turistic 

▪ Înfrumusețearea spațiilor publice din cele trei localități 

▪ Activități de marketing și managementul destinației turistice Jurilovca 
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DIRECȚIE DE DEZVOLTARE 
OBIECTIVE 

SPECIFICE 

 

ACTIVITĂȚI 
PAȘI 

ÎNTREPRINȘI  

TERME

N  

VALO

ARE 

ESTIM

ATĂ 

SURSE DE 

FINANȚARE 
REPONSABILI 

ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE 

 
 
Amenajare piață 
agroalimentară Jurilovca  

    

2020 

 

 

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

APL 

 

Creșterea siguranței publice 

prin amplasarea camerelor de 

monitorizare în comuna 

Jurilovca 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Reabilitarea locuinței 

medicului 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Extinderea și modernizarea 

   2020   

Fonduri europene 
APL 
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rețelei de apă potabilă în 

localitățile Jurilovca, Vișina, 

Sălcioara pentru respectarea 

standardului de calitate a vieții 

și îndeplinirea obiectivelor de 

dezvoltare economică locală 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

Extinderea și modernizarea 

rețelei de canalizare și stație 

de epurare Comuna Jurilovca 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 
Reabilitarea / modernizarea 
stației de tratare a apelor 
menajere în Comuna Jurilovca 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Înființarea și dotarea a două 

puncte medical-sanitare în 

localitățile Vișina, Sălcioara 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Modernizare infrastructură 

educațională la nivelul celor 

trei localități din Comuna 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

APL 
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Jurilovca (modernizare, 

reabilitare termică, extindere, 

dotare școli și grădinițe) 

Fonduri norvegiene 

 

Consolidarea calității 

sistemului educațional 

preșcolar, primar și secundar 

la nivel local 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Achiziționarea unui mijloc de 

transport pentru elevi pentru 

asigurarea transportului între 

localități și către liceul 

Babadag 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 
APL 

 

Înființare centru afterschool 

Jurilovca 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Oferirea de oportunități de 

învățare pe toată durata vieții 

pentru crearea de abilități de 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

APL 
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muncă necesare în economiile 

locale 

Fonduri norvegiene 

 

Sprijin pentru proiectele și 

schimburile naționale și  

internaționale din domeniul 

educației 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Sprijinirea învățământului 

secundar și profesional și 

tehnic care să pregătească 

elevii atât pentru o economie 

globală a cunoașterii, cât și 

pentru o economie cu anumite 

particularități tehnice. 

   

2020 

  

 

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

PROTECȚIE, INCLUZIUNE SOCIALĂ 

 

Construcția de locuințe de tip 

ANL (pentru specialiști, familii 

tinere și aflate în dificultate) 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 
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“Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 

 

 

Accesibilizarea spațiilor și 

serviciilor pentru persoanele 

vulnerabile, inclusiv 

persoanele cu dizabilități 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Înființarea unui centru de zi 

pentru persoane vârstnice 

Susținerea de proiecte 

integrate privind asigurarea 

serviciilor de suport pentru 

persoane vulnerabile 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Inițierea și susținerea de 

proiecte integrate privind 

asigurarea serviciilor de 

suport pentru persoanele 

vulnerabile  

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 

 

Extinderea și îmbunătățirea 

eficienței energetice a 

   
2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

APL 
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iluminatului public în Comuna 

Jurilovca 

 Fonduri norvegiene 

 

Creșterea eficienței energetice 

a clădirilor rezidențiale și 

publice din Comuna Jurilovca 

(reabilitare termică) 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Susținerea eficienței 

energetice a gospodăriilor 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

PROTECȚIA MEDIULUI 

 

Ameliorarea prin împăduriri a 

terenurilor agricole degradate 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Dezvoltarea și implementarea 

de măsuri pentru management 

eficient al deșeurilor  

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 
APL 
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Fonduri norvegiene 

 

Gestionarea deșeurilor 

plutitoare 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

 

Îmbunătățirea expertizei 

locale, a disponibilității 

informațiilor și a 

conștientizării privind 

protecția medului 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

 

Organizarea de campanii de 

informare pentru populație 

pentru colectarea selectivă  a 

deșeurilor 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

 

Conservarea, protejarea și 

valorificarea patrimoniului 

natural și combaterea / 

reducerea impactului asupra 

activităților antropice  

   

2020 

  

 

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 
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poluante 

 

Investiții pentru susținerea de 

acțiuni locale de reducere a 

poluării cu nitrați a terenurilor 

și a căilor navigabile  

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

 

Dezvoltarea, implementarea și 

promovarea utilizării surselor 

de energie regenerabilă și a 

tehnologiilor nepoluante 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

GESTIONAREA RISCURILOR 

 

Întreținerea și protejarea 

străzilor marginale din Vișina, 

Sălcioara, Jurilovca pe 

perioada iernii prin 

amenajarea de parapeți pentru 

combaterea zăpezii 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene APL 

 

Consolidarea, stabilizarea 

   
2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

APL 
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malurilor și regularizarea 

cursurilor de apă – Vișina, 

Sălcioara, Jurilovca 

Fonduri norvegiene 

 

Reducerea vulnerabilității la 

toate tipurile de riscuri prin 

crearea unui sistem de 

intervenție rapidă în situații de 

urgență prin achiziția de 

mașini și utilaje de intervenție 

   

2020 

  

 

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

DEZVOLTAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

 

Modernizarea străzilor în 

localităţile Jurilovca, Vișina, 

Sălcioara 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Diminuarea dezechilibrului 

ecologic a speciilor de pești din 

laguna Razim-Sinoe, reducerea 

sedimentării în lacurile mari și 

   

2020 

  

 

 

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

APL 
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restaurarea calității mediului 

prin deschiderea unei breșe de 

comunicare  la nivelul 

cordonului litoral situat între 

Gura Portiței și Laguna Razim-

Sinoe. 

Fonduri norvegiene 

 

Modernizare drum de centură 

/ drum agricol Jurilovca 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Crearea unui sistem tehnologic 

de informare a publicului 

privind perioadele de acces 

restricționat în poligonul 

Babadag  

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Modernizare infrastructură de 

transport regional (Vișina-

Ceamurlia de Sus) 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Reabilitare ecluză Canalul 5 și 

   2020  Fonduri europene 

Fonduri 
APL 
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instalare marcaje canal 

navigabil   

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

Amenajarea unui port maritim 

la Gura Portiței 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

SPRIJINIREA ECONOMIEI LOCALE 

 

Marcarea și amenajarea 

specifică a zonele de pescuit 

sportiv din laguna Razim-Sinoe 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Creșterea siguranței pe 

canalele ce comunică cu 

Laguna Razim-Sinoe / 

marcarea căilor de acces pe 

apă     

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 
APL 

 

Valorificarea cetății și a 

necropolei antice Orgame / 

   

2020 
  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

APL 
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Argamum prin amenajarea 

infrastructurii de vizitare 

Fonduri norvegiene 

 

Amenajare infrastructură 

locală de agrement, inclusiv 

decolmatarea canalelor de 

centură Jurilovca pentru 

stimularea turismului lent și a 

turismului pescăresc 

   

2020 

  

 

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Organizarea unui festival 

centrat pe tradiții și 

gastronomie locală pentru 

promovarea destinației 

turistice Jurilovca 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

 

Extinderea portului turistic 

Jurilovca 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Înființarea unui muzeu 

tradițional în Comuna 

   
2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

APL 
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Jurilovca Fonduri norvegiene 

 

Dezvoltarea și promovarea 

destinației turistice Jurilovca 

prin valorificarea 

patrimoniului natural și 

cultural local, precum  și a 

specificului său pescăresc 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Încurajarea folosirii resurselor 

naturale locale în arhitectura 

locuințelor (acoperiș din stuf, 

fațade în culori tradiționale). 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Măsuri de încurajare a 

turismului ecologic, bazat pe 

resurse naturale și culturale  

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Conservarea patrimoniului și a 

tradițiilor locale (inclusiv a 

meșteșugurilor) 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 
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Conservarea patrimoniului 

local al minorităților etnice  

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Stimularea creării de lanțuri 

scurte de aprovizionare a 

produselor locale în beneficiul 

activităților de turism 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Amenajarea portului pescăresc 

Jurilovca  (facilități de 

debarcare, rampă de lansare a 

bărcilor la apă, platforme 

pentru repararea 

ambarcațiunilor) 

   

2020 

  

 

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Amenajarea de adăposturi 

pescărești pe teritoriul 

administrativ al Comunei 

Jurilovca în zonele cu tradiție 

în pescuitul la mare 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 
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Sprijinirea măsurilor de 

diversificare a activităților 

generatoare de venit (pescuit) 

și valorificarea superioară a 

resurselor locale în principal 

pentru turiștii vizitatori.  

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Stimularea asocierii 

agricultorilor 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Sprijin în dezvoltarea de 

proiecte privind investițiile în 

sistemul de irigații 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Organizarea și susținerea de 

sesiuni de consiliere și 

instruire în domeniul agricol 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Sprijin pentru agricultura 

   2020  Fonduri europene 

Fonduri 
APL 
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ecologică guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

Încurajarea înființării de 

microferme zootehnice și 

înființarea unui abator de mici 

dimensiuni  

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Susținerea creării la nivel local 

de centre de colectare și / sau 

prelucrare a produselor 

animale şi agricole (lapte, 

fructe, legume, miere etc.) 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 
APL 

 

Sprijinirea activităților și 

meșteșugurilor tradiționale 

care pun în valoare 

patrimoniul cultural și natural 

local  

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

 

   
2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

APL 
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Sprijinirea micilor producători 

locali prin promovarea 

lanțurilor scurte de 

comercializare 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

Susținerea diversificării 

activităților agricole și non-

agricole pentru crearea de 

locuri de muncă, încurajând 

implicarea activă a comunității 

locale 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Promovarea integrării 

producătorilor din sectorul 

agro-alimentar în lanțul valoric 

pentru a-i ajuta să beneficieze 

de avantajul proximității față 

de piețele externe și 

oportunitățile turismului în 

zonă 

   

2020 

  

 

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 
APL 

 

Încurajarea populației locale în 

   
2020 

  

 

Fonduri europene 

APL 
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deschiderea de afaceri turistice 

și agroturistice de mici 

dimensiuni, care să 

îndeplinească standardele de 

calitate și durabilitate și care 

să fie viabile din punct de 

vedere economic 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

Susținerea obținerii de mărci / 

certificări pentru produsele 

locale și a comercializării 

acestora pe piețele 

internaționale 

   

2020 

  

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

ATRAGEREA INVESTITORILOR ȘI SPRIJIN PENTRU IMM-URI 

 

Crearea de facilități pentru 

investitori 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Organizarea și participarea la 

sesiuni comune de lucru 

   
2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

APL 
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Fonduri norvegiene 

 

Organizare și sprijin pentru 

programe de reconversie 

profesională, recalificare și 

perfecționare. 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Susținerea IMM-urilor în 

domeniile care valorifică 

resurse locale (activități 

tradiționale, prelucrarea 

stufului, prelucrarea lemnului, 

prelucrarea peștelui). 

   

2020 

  

 

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

Modernizarea sediului 

administrativ al Primăriei 

Comunei Jurilovca 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Actualizarea Planului 

   2020  Fonduri europene 

Fonduri 
APL 
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Urbanistic General și 

regulamentului local de 

urbanism al Comunei Jurilovca 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

 

Extinderea rețelei informatice 

și dotarea cu programe de 

specialitate 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Realizarea unor schimburi de 

experiență cu alte comunități 

rurale din județ, țară şi 

străinătate 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Îmbunătățirea parteneriatelor 

centrate pe educație, 

dezvoltare și cercetare cu 

instituții publice, institute de 

cercetare și asociații de profil 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 
APL 

 

Dezvoltarea de proiecte prin 

atragerea de finanţări cu 

fonduri europene, 

   

2020 

   

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

APL 
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guvernamentale și alocate 

sectorului ONG  

Fonduri norvegiene 

 

Înfrățire între comuna 

Jurilovca și o comună  din 

Uniunea Europeană 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Sesiuni de informare și 

consultare pe teme de interes 

public  

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Campanii de conștientizare pe 

tema gestionării responsabile 

a deșeurilor, protejarea 

mediului, conservarea 

patrimoniului și încurajare a 

voluntariatului  

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene APL 

 

Sprijinirea organizațiilor 

nonguvernametale de la nivel 

local 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 
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REACTIVAREA ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE ȘI CULTURALE – PROMOVAREA COMUNITĂȚII 

 

Modernizare, reabilitare și 

dotare cămin cultural Vișina și 

Sălcioara  

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Amenajarea de zone de 

agrement în Jurilovca, Vișina, 

Sălcioara 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

 

APL 

 

Amenajarea a trei terenuri 

pentru activități sportive în 

Comuna Jurilovca 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Construire sală sport 

multifuncțională Jurilovca 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Revitalizarea activităților 

sportive de la nivelul Comunei 

   
2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

APL 
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Jurilovca Fonduri norvegiene 

 

Editarea unei broșuri într-o 

limbă de circulație 

internațională 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Introducerea comunei într-un 

circuit turistic 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Înfrumusețearea spațiilor 

publice din cele trei localități 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 

Activități de marketing și 

management a destinației 

turistice Jurilovca 

   

2020 

 Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri norvegiene 

APL 

 


