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COMUNA SLAVA CERCHEZA 
 

DESCRIEREA LOCALITĂłII 

 
Comuna Slava Cercheza, aşezare rurală de tip 
mare, este amplasată la aproximativ 55 km de 
Tulcea pe DN22D. Teritoriul administrativ al comunei 
Slava Cercheza se învecinează la nord cu teritoriul 
administrativ al comunei Mihai Bravu şi al comunei 
Nalbant, la est cu teritoriul administrativ al oraşului 
Babadag, la sud cu teritoriul administrativ al comunei 
Baia, la vest cu teritoriul administrativ al comunei 
Ciucurova. 

Comuna Slava Cercheza are 2  sate în 
componenŃă: Slava Cercheza – reşedinŃa de 
comună şi Slava Rusă. 

 

1. POPULAłIA 

Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea, la ultimul recensământ realizat în 
teritoriul administrativ al comunei Slava Cercheza se înregistrau 2829 locuitori.  

Principalele etnii  la recensământul populaŃiei din 18 martie 2002: 

• Români – 515 persoane 

• Lipoveni – 1817 persoane 

• Ruşi – 492 persoane 

 

2. INFRASTRUCTURA 

a. Drumuri 

Legătura rutieră directă cu restul localităŃilor din judeŃ este asigurată prin DN 22D: Măcin-Horia-
Ciucorova- Două Cantoane şi prin DJ 223A Slava Rusă – Babadag. 
Drumul naŃional DN 22D străbate teritoriul comunei pe lungimea de 13,7 km, direcŃia NV-SE, iar DJ 
223A pe lungimea de 4,2 km, direcŃia SV-NE. 
Pentru DJ 223A Slava Rusă – Babadag, în anul 2009, se va întocmi studiul de fezabilitate, proiectul 
tehnic se va realiza la începutul anului 2010, iar lucrările de reabilitare programate a se realiza în 
perioada 2010-2012. 
Legătura cu Mănăstirea Uspenia , de pe teritoriul comunei este asigrată de DJ 229R în lungime de 4,2 
km. Drumul este pietruit şi urmează să fie reabilitat. 
ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃilor comunei, însumează 36,60 km , din care 22,36 km în Slava 
Cercheza şi 14,24 km în Slava Rusă. 
O parte din străzi sunt slab pietruite. Comuna intenŃionează întocmirea studiului de fezabilitate şi 
accesarea de fonduri pentru execuŃia lucrărilor de reabilitare. 

b. Apă şi canal 

Comuna Slava Cercheza nu dispune în prezent de canalizare, dar există un proiect integrat de realizare 
a reŃelei de canalizare şi de racordarea la o staŃie de epurare, pentru satele componente. Proiectul 
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integrat, pentru care există un studiu de fezabilitate finalizat, presupune costuri totale de 6,7 milioane 
euro. 

c. ComunicaŃii 

Datele furnizate de Primărie indică prezenŃa doar a telefoniei fixe şi a televiziunii prin cablu. 80% din 
populaŃie beneficiază de televiziune prin cablu, iar telefonia fixă este prezentă într-un procent 
nesemnificativ. 

d. Deşeuri 

Comuna Slava Cercheză 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. 

 

3. FINANłE LOCALE  

În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 2214 mii lei, atât la venituri cât şi la 
cheltuieli. 

4. ACTIVITĂłI ECONOMICE 

Sectorul economic cu cea mai rapidă creştere din localitate şi cu şansele cele mai ridicate de dezvoltare 
în viitor este considerat cel al construcŃiilor, în timp ce agricultura, zootehnia şi apicultura sunt percepute 
ca ramuri aflate în declin. 

Cei mai atractivi factori caracteristici mediului de afaceri constau în specificul zonei, anume: resursele 
naturale ce pot fi destinate construcŃiilor şi potenŃialul turistic-cultural conferit de prezenŃa unei 
importante comunităŃi lipoveneşti-ortodoxe de rit vechi, cu un grad ridicat de conservare a lăcaşelor de 
cult şi a tradiŃiilor. De asemenea, teritoriul comunei este cuprins in arealul Natura 2000, ceea ce oferă 
deopotrivă oportunităŃi şi piedici pentru dezvoltarea economică locală.  

 

5. RESURSE NATURALE GENERALE 

Resursele de subsol 

Teritoriul comunei este acoperit în cea mai mare parte de formaŃiuni cretacice superioare, îndeosebi 
turoniene. Turonianul este constituit din calcare grezoase. Două corpuri imense se întind imediat din 
marginea satului Slava Cercheza (unul la nord şi nord-vest, iar altul la sud), alte trei aflându-se în 
marginea nordică şi la 2 km est şi nord-est de localitatea Slava Rusă. Acestea dispun de resurse 
imense, în condiŃii de exploatare favorabile. 

Rocile, denumite de unii şi gresii calcaroase, au fost exploatate într-o carieră deschisă în versantul 
stâng al văii, fiind utilizate sub formă de moloane şi plăci cioplite la zidării rustice şi placarde. Rezervele 
din extinderea carierei sunt mici. Există premise favorabile pentru conturarea a noi rezerve la circa 1 km 
amonte, în acelaşi versant. 

În nordul şi estul localităŃii Slava Rusă se găsesc calcare fine cu aspect mozaicat, exploatate sporadic 
în cariera Cosari şi utilizate ca piatră spartă pentru drumuri şi lespezi pentru zidării. Deoarece se 
prelucrează cu uşurinŃă şi se şlefuiesc omogen, ar putea fi utilizate ca roci decorative în construcŃii. 
Resursele zonei sunt deosebit de mari, iar rezervele calculate în jurul carierei sunt, de asemenea, 
semnificative. 

O altă formaŃiune cretacic superioară este cea coniaciană, alcătuită din calcare marnoase. Resursele 
sunt imense, iar condiŃiile de exploatare bune. 
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În extremitatea sud-vestică a comunei apare un corp bine dezvoltat de depozite carniene, mărginit în 
partea sa sudică de un corp riolitic. Aceste formaŃiuni sunt alcătuite din calcare cu accidente silicioase şi 
marnocalcare. Resursele de calcare se găsesc în cantităŃi mari, iar condiŃiile de exploatare şi transport 
sunt favorabile. 

Cele mai noi formaŃiuni de pe teritoriul comunei sunt cele pleistocene, reprezentate prin depozite 
loessoide. Acestea au cea mai mare răspândire la nord şi est de satul Slava Cercheza şi la vest şi est 
de localitatea Slava Rusă, constituind o pătură de până la 15-20 m grosime, care acoperă parŃial toate 
depozitele mai vechi. Şi în acest caz, regăsim cantităŃi enorme de resurse, în condiŃii de exploatare şi 
transport foarte bune.  

Exploatările de substanŃe minerale solide 

În cele două localităŃi ale comunei, Slava Cercheza şi Slava Rusă, s-a extras şi valorificat gresie. În 
cariera Cabana Balca, existentă la vest de localitatea Slava Cercheza, s-a exploatat ocazional o gresie 
calcaroasă. De culoare alb-gălbuie, roca este dură, compactă, fin granulară, fiind întrebuinŃată ca piatră 
pentru efectuarea diverselor construcŃii locale şi ca piatră spartă pentru întreŃinerea drumurilor. 

În împrejurimile localităŃii Slava Rusă, dintr-o carieră situată pe şoseaua spre Babadag, la 12 km de 
staŃia CFR Babadag şi din cariera Cosari, amplasată în vestul Dealului Cosarul Mare, s-a extras un 
calcar asemănător, mozaicat, care a fost utilizat atât în construcŃii (lespezi pentru zidării), cât şi ca piatră 
spartă pentru întreŃinerea drumurilor. 

 

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

I. EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ: REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE  

Considerăm că este prioritar să se deruleze un proiect de realizare a canalizării pe teritoriul celor două 
sate componente. Conform datelor obŃinute de la Primărie, Primăria a identificat această prioritate şi 
plănuieşte implementarea ei. Întrucât se manifestă tendinŃe de emigrare a tinerilor, comuna trebuie să 
furnizeze servicii publice de bază (sisteme funcŃionale de alimentare cu apă şi de canalizare) pentru a-şi 
păstra locuitorii şi atrage noi locuitori. Un avantaj comparativ semnificativ este realizarea sistemului de 
canalizare. Infrastructura de bază de acest gen este imperios necesară în vederea dezvoltării durabile a 
comunei. Pe lângă aceste argumente, infrastructura de bază (reŃele de apă, canalizare, drumuri) se 
înscrie în priorităŃile Uniunii Europene privind noile state membre, cerinŃe reflectate şi în programele şi 
strategia de dezvoltare a României.  

Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea       
satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în valoare a 
moştenirii rurale”, fonduri proprii şi/sau atrase: contractare credit bancar.  

II. DEZVOLTAREA TURISMULUI ŞI SPRIJINIREA SPECIFICULUI  CULTURAL LOCAL 

Crearea unui circuit integrat care să cuprindă obiectivele turistice principale ale zonei, crearea 
infrastructurii de bază necesare (indicatoare, ghizi specializaŃi).  

Surse de finanŃare: Programul OperaŃional Regional (POR), Axa 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea 
turismului.” 

 

7. DATE DE CONTACT 

Primăria Comunei SLAVA CERCHEZĂ, cod 827200 

Primar Ivan IGNAT– C.R.L.R. 

Telefon/Fax 0240/562826 


