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COMUNA VĂCĂRENI 
 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 
 

Comuna Văcăreni este situată în partea de nord-
vest a judeŃului Tulcea. Comuna se învecinează la 
nord cu Ucraina şi comuna Grindu, la vest cu 
teritoriul administrativ al comunei Jijila, la Sud cu 
teritoriul administrativ al comunei Măcin, la est cu 
teritoriul adiministrativ a comunei LuncanviŃa. 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de Primărie, la ultimul 
recensământ realizat în teritoriul administrativ al 
comunei Văcăreni se înregistrau 2.357 locuitori, în 
majoritate de etnie română.  

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Comuna Văcăreni este străbătută de drumul DE 87, pe lungimea de 5,0 km. 

ReŃeaua stradală aflată în administrarea Consiliului Local are o lungime de 26,0 Km şi a fost reabilitat 
pe o lungime de 10 km în ultimii 3 ani. Primăria a pregătit un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea 
restului infrastructurii stradale. 

b. Deşeuri 

Comuna Văcăreni este membră în „AsociaŃia de Dezvoltare Interjudețeană a Infrastructurii de Deşeuri 
menajere” Tulcea, organism ce are ca obiectiv general monitorizarea, supervizarea şi implementarea 
„Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeŃul Tulcea”, proiect finanŃat din fonduri 
europene nerambursabile, prin POS Mediu. 

c. Apă şi canal 

Comuna Văcăreni nu dispune de canalizare. Există un proiect comun pentru realizarea reŃelei de 
canalizare, cu comunele învecinate. 

Comuna Văcăreni se numără printre localităŃile din judeŃul Tulcea care sunt conectate la o staŃie de 
epurare, însă capacitatea acestei staŃii nu acoperă nevoile comunei. 

d. ComunicaŃii 

ComunicaŃiile sunt acoperite pe toate căile, telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu, internet. 
PopulaŃia beneficiază însă în proporŃie redusă de aceste mijloace: 7% telefonie fixă, 40% telefonie 
mobilă, 70%  televiziune prin cablu şi acces la internet pentru 20 de gospodării. 

 

3. FINANłE LOCALE 

În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 2708 mii lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 
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4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Dezvoltarea comunei Văcăreni din punct de vedere economic se bazează pe sectoarele agricol şi 
zootehnic. În opoziŃie, se înregistrează un declin al industriei textile în comună.  

Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenŃialii investitori rămân distanŃa mică faŃă de centrele 
urbane şi existenŃa unor zone favorabile pentru amenajarea de parcuri eoliene. Nefinalizarea sistemului 
de alimentare cu apă, infrastructura rutieră precară, inexistenŃa sistemului de furnizare gaze se 
constituie în dezavantaje majore pentru viitoare investiŃii în comuna Văcăreni. 

 

5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ   

Proiectele considerate prioritare pentru comună sunt: reabilitarea infrastructurii rutiere şi a serviciilor 
publice, realizarea de strategii integrate de turism şi dezvoltarea parteneriatelor public-privat. 

A. Proiectele prioritare ale comunei Văcăreni 

NR 
CRT 

TITLU PROIECT FINANTARE 
(surse) 

VALOARE 
(mii lei) 

STADIU  
PROIECT 

TERMEN  
FINALIZARE 
PROIECT 

OBSERVAȚII 

I. LUCRĂRI ÎN 
CONTINUARE 

     

       
II. LUCRARI NOI      
1 Proiect integrat 

măsura 3.2.2. 
(străzi canalizare + 
stație de epurare, 
afterschool, cămin 
cultural 

F.E.A.D.R. 10.158,631 Depuse spre 
aprobare 

  

2 Amenajare spații 
verzi în comuna 
Văcăreni 

Fonduri 
guvernamentale 

499,714 Depuse spre 
aprobare 

  

 

B. Proiecte propuse de Consiliul JudeŃean Tulcea în care comuna Văcăreni este partener 
(prezentate în Planul Local de AcŃiune al Consiliului JudeŃean din AGENDA LOCALĂ 21) 

Titlul Proiectului FinanŃare Valoare 
estimativa 
proiect 
mii Euro 

Perioada 
de timp 

InstituŃiile 
responsabile 

Parteneriat 

1. Restaurarea, 
amenajarea, echiparea 
si îmbunătăŃirea căilor 
de acces a Salbei de 
CetăŃi Nord Dobrogene 
(Cetatea Enisala, 
Argamum, Halmyris, 
Noviodunum, 
Dinogetia) 

POR, Axa 5 
 

5.000 2009-2013 
 

Consiliul 
JudeŃean Tulcea 
 

DirecŃia JudeŃeană 
pentru Cultură, Culte si 
Patrimoniu Cultural 
NaŃional Consiliile 
Locale Murighiol, 
Sarichioi, Isaccea, 
Văcăreni şi Jurilovca 
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6. RESURSE NATURALE GENERALE 

Teritoriul comunei Văcăreni se încadrează în Perimetrul MunŃii Măcinului. 

Resursele de subsol 

Această comună este nou înfiinŃată ( în anul 2003) şi nu figurează pe harta Consiliului JudeŃean Tulcea. 
Ea nu poate sa cuprindă decât împrejurimile satului cu acelaşi nume unde, în partea nordică se află 
aluviunile nisipoase-mâloase ale Dunării, nevalorificabile economic, iar în cea sudică depozitele 
loessoide, cu resurse foarte mari şi condiŃii de exploatare bune. 

Exploatările de substanŃe minerale solide 

În împrejurimile localităŃii Văcăreni, în Cariera Bugeag, situată în creasta dealului cu acelaşi nume, în 
lungul şoselei spre localitatea I.C.Bratianu, s-au extras cuarŃite albe şi negricioase, foarte fisurate, 
străbătute de filoane cuarŃoase de culoare vânătă.  S-au folosit sub formă de piatră spartă pentru 
întreŃinerea drumurilor şi ca agregate pentru betoane. 

 

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

I. DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL  

Plecând de la potenŃialul agricol semnificativ, propunem crearea unei structuri de sprijin a activităŃii de 
procesare a produselor agricole, prin stimularea firmelor existente, crearea de microîntreprinderi şi 
atragerea de noi investitori. Considerăm că dezvoltarea sectorului agricol este o opŃiune strategică 
viabilă prin prisma potenŃialului existent. 

Surse de finanŃare: Programul NaŃional pentru Dezvoltare Durabilă( PNDR), Măsurile 121 – 
„Modernizarea exploataŃilor agricole”  şi Măsura 123.- „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole 
şi forestiere” 

II. EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ 

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

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

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

Necesitatea reabilitării tuturor componentelor infrastructurii locale este de necontestat, atât din raŃiuni 
locale cât şi externe. Astfel, condiŃiile precare de infrastructură afectează atât pe plan intern nivelul de 
trai al populaŃiei oraşului dar, de asemenea, reduc numărul turiştilor şi a potenŃialelor investiŃii, în ciuda 
atractivităŃii cadrului natural. 

In continuare prezentăm proiectele pe care le-am identificat drept prioritare şi care sunt 
sustenabile(acestea se justifică prin prisma motivaŃiei de mai sus). 

a. Extindere sistem de alimentare cu apă 

b. Realizare sistem de canalizare  
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Surse de finanŃare:  

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

-  extinderea şi îmbunătăŃirea reŃeiei publice de apă – alimentare cu apă 

- extinderea şi îmbunătăŃirea reŃeiei publice de apă uzată( canalizare şi staŃie de 
epurare). 

 

III. EXPLOATAREA POTENłIALULUI EOLIAN 

Potrivit studiului Institutului NaŃional de Cercetări Delta Dunării( INCDD) şi a hărŃii potenŃialului eolian la 
nivel judeŃean se consideră că în zona comunei Văcăreni există resurse semnificative pentru instalarea 
centralelor eoliene şi/sau a parcurilor eoliene este încurajată şi se remarcă chiar amenajarea unui parc 
eolian. 

Cu toate acestea, din considerente de protecŃie a mediului recomandăm elaborarea de studii privind 
problema impactului centralelor eoliene asupra migraŃiei păsărilor în judeŃul Tulcea şi definirea unei hărŃi 
clare şi unice a zonelor interzise pentru unităŃilor eoliene şi hidroenergetice  

Surse de finanŃare: Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice( POS CCE), 
Axa prioritară 4 – “Creşterea eficienŃei energetice şi a siguranŃei în aprovizionare, în contextul 
combaterii schimbărilor climatice”, Domeniul de intervenŃie 4.1. „Energie eficientă şi durabilă 
(îmbunătăŃirea eficienŃei energetice şi a sustenabilităŃii sistemului energetic). 

8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC 

Obiectivul turistic principal în comuna Văcăreni este reprezentat de proximitatea perimetrului MunŃii 
Măcin (rezervaŃie naturală).  

Ca obiectiv de turism religios comuna dispune de Cetatea Dinogetia, la 4 km distanŃă. 

 

9. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei VĂCĂRENI, cod 827125 

Primar Sterian GHERGHIŞAN – P.S.D. 

Telefon/Fax: 0240/573337 

 

 

 

 

 

 

 

 


