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ORAŞUL BABADAG 
 

I. Descrierea localităŃii 

Oraşul Babadag este situat în partea de sud a judeŃului 
Tulcea, în depresiunea cu acelaşi nume, la poalele 
dealurilor împădurite Coiun Baba (236,7 m) spre sud, 
Sultan Tepe (110,8 m) spre est, Ianik Bair (167,2 m) spre 
vest, şi lângă lacul Babadag spre nord.  

Istoria oraşului Babadag este legată de istoria Dobrogei, 
care începe cu circa trei milenii în urmă. Martori în acest sens sunt izvoarele istorice şi descoperirile 
arheologice de pe întreg cuprinsul Dobrogei. 

1. Resurse naturale generale 

Situat într-o vale cu o înălŃime medie de 36 m,  relieful său împădurit lasă impresia unor munŃi în 
miniatură, de unde denumirea oraşului de „Sinaia Dobrogei”. Podişul Babadag se prezintă ca o 
platformă masivă, fragmentată parŃial de văi puŃin adânci şi scurte, cu orientare spre nord-est. Este 
delimitat la nord de depresiunea Cernei, apoi de culoarul TaiŃei şi de lacul Babadag, iar la sud de falia 
Pecineaga-Camena. La vest se află terasele înalte ale Dunării, iar la est depresiunea joasă a comunei 
Jurilovca.  

Referitor la resursele de subsol ale teritoriului administrativ, se exploatează piatră din cariera Morfa, 
situată în extravilan spre localitatea Enisala (4 ha) şi cariera Kanara Buba (18 ha), situată tot în 
extravilan, la aproximativ 3 km de oraşul Babadag. 

Podişul Babadag, prin poziŃia sa geografică, se situează la limita a două tipuri climatice, total deosebite: 
climatul de tip continental, de nuanŃă piemontană şi climatul de litoral maritim. 

ReŃeaua hidrografică este săracă, fiind reprezentată de râurile TaiŃa (1,4 m³/sec) şi TeliŃa (0,54 m³/sec) 
precum şi de pârâul Tabana, care trece prin centrul oraşului colectând apa câtorva izvoare, toate 
vărsându-se în lacul Babadag. 

PrecipitaŃiile atmosferice sunt destul de scăzute, iar secetele destul de frecvente, cantitatea de 
precipitaŃii medie anuală fiind de 417,9 mm.  

2. PopulaŃia 

a. Analiza demografică 

La recensământul din anul 2002 populaŃia oraşului Babadag însuma un număr total de 10.037 locuitori, 
din care 5.017 bărbaŃi şi 5.020  femei, constatându-se o creştere a populaŃiei de la an la an. Sporul 
natural al populaŃiei are valori negative (-7,0 la 1000 de locuitori), mortalitatea infantilă având o valoare 
de 30,7 la 1000 de locuitori, iar rata de natalitate înregistrează valori de 16,3 la 1000 de locuitori 
raportat la un procent de 9,3, reprezentând mortalitatea generală, un indice sintetic de fertilitate de 
36,0, o speranŃă de viaŃă la naştere de 70,37 ani. 

Din totalul populaŃiei valoarea cea mai ridicată este reprezentată de tineri cu vârste cuprinse între 10 şi 
19 ani, de 1.733 locuitori, ceea ce arată faptul că generaŃia tânără va contrabalansa fenomenul de 
îmbătrânire a populaŃiei. 

Alături de români (84,34 %), în Babadag locuiesc numeroase minorităŃi naŃionale: turci, rromi, lipoveni, 
greci, ruşi, ucraineni, tătari şi alte naŃionalităŃi dintre care, etniile semnificativ reprezentate sunt turcii( 
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12, 84%) urmat de rromi( 1,57%). Deşi populaŃia oraşului Babadag este constituită dintr-un mozaic 
etnic, nu se înregistrează conflicte etnice în comunitate.   

La ultimul recensământ realizat în teritoriul administrativ al oraşului Babadag, din anul 2002, era 
înregistrată o populaŃia activă de 3.144 persoane, o populaŃie ocupată de 2.387 persoane, şomeri în 
număr de 757 persoane, şomeri în căutarea altui loc de muncă în număr de 338 persoane,  şomeri in 
căutarea primului  loc de muncă, 419.   

PopulaŃia inactivă în oraşul Babadag este de mai mult de două ori mai mare valoric decât populaŃia activă, 
anume 6.893 locuitori, dintre care: 1.730 elevi, 1.729 pensionari, 1.184 casnici, 1.400 întreŃinuŃi de alte 
persoane, 312 întreŃinuŃi de stat sau de organizaŃii private, 538 încadraŃi la alte situaŃii economice. 

Raportat la valorile din anii 1977 si 1992, în anul 2002 se înregistrează o scădere a populaŃiei active: 

AN DE 
REFERINłĂ 

TOTAL POPULAłIE POPULAłIE ACTIVĂ 
POPULAłIE 
INACTIVĂ 

1977 8.564 3.370 5.194 
1992 10.437 4.152 6.285 
2002 10.037 3.144 6.893 

                * Sursa: Plan Local de Dezvoltare Durabilă a oraşului Babadag  

Din punct de vedere al sistemului educaŃional, în oraşul Babadag există 3 grădiniŃe, 3 şcoli cu 
învăŃământ primar şi gimnazial şi un grup şcolar având cursuri de zi şi frecvenŃă redusă. Toate 
instituŃiile de învăŃământ sunt dotate cu tehnică de calcul şi sunt conectate la internet. În cadrul 
instituŃiilor de învăŃământ funcŃionează un număr de 12 laboratoare: 4 laboratoare de informatică, 3 
laboratoare de fizică, 2 laboratoare de biologie, 1 laborator de chimie, 1 laborator de geografie, 1 
laborator tehnologic, precum şi 4 ateliere: mecanică, electromecanică, construcŃii şi comerŃ.  

In prezent autorităŃile locale din Babadag se confruntă cu lipsa fondurilor pentru realizarea investiŃiilor în 
domeniul cultural, pentru dotarea bazelor sportive din localitate. 

În cadrul orelor de arte şi meserii se realizează şi practică comasată, la agenŃii economici cu care 
grupul şcolar a încheiat contracte în acest sens. 

InstituŃiile culturale cele mai însemnate existente din oraşul Babadag sunt: 

• Centrul Cultural ,,Nicolae Bălăşescu – Nifon” - activitate artistică, culturală şi educaŃională. 

• Biblioteca ,,Valentin Serbu”, - deŃine un fond de carte de 49.000 de volume din toate domeniile de 
activitate, casete video şi audio. Este gazda a numeroase simpozioane, lansări şi expoziŃii de carte. 

• Clubul Elevilor prezintă o ofertă educaŃională diversificată: ecologie, chimie experimentală, cultură şi 
civilizaŃie, engleză, dans modern, teatru, modelaj, pictură grafică, balet, gimnastică ritmică, sculptură, 
şah. 

O verigă importantă în viaŃa socio-culturală a oraşului Babadag  o constituie existenŃa unor ONG-uri 
active:  

• Grupul Local de Tineret „Noi Orizonturi pentru Tineret” 

• Comunitatea ruşilor lipoveni - filiala Babadag 

• Crucea Roşie   

Statisticile referitoare la asistenŃă şi protecŃie socială acordată prin intermediul serviciului public local de 
asistenŃă socială al Consiliului Local Babadag au înregistrat, în 2009, un număr de 115 de familii şi 
persoane singure care primesc ajutor social susŃinut din bugetul local şi din bugetul de stat.  

Un aspect important al serviciului asigurării de asistenŃă socială în Babadag îl constituie serviciile 
specializate de asistenŃă oferite de DirecŃia Generală de AsistenŃă Socială în folosul Centrului de 
Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică şi a Centrului de Îngrijire şi AsistenŃă  Babadag. In prezent, 
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Primăria oraşului Babadag se confruntă cu lipsa fondurilor pentru acoperirea tuturor nevoilor în 
domeniul asistenŃei sociale. 

Printre cele mai importante problemele sociale cu care se confruntă oraşul Babadag în prezent se 
numără adaptarea mai lentă a populaŃiei mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, 
în general, şi la fenomenul mobilităŃii şi reconversiei profesionale, în special. De asemenea, fenomenul 
migraŃiei persoanelor tinere în străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire profesională înaltă este o 
problemă care a afectat şi oraşul Babadag. Standardul de viaŃă foarte scăzut, lipsa locurilor de muncă 
adăugate factorilor anteriori, stagnează dezvoltarea comunităŃii în prezent. 

3. ActivităŃi economice 

Economia oraşului Babadag a cunoscut în anii tranziŃiei la economia de piaŃă o importantă descreştere 
prin dispariŃia unor agenŃi economici cu pondere importată precum SC ZAH�R SA şi SC AVICOLA SA, 
precum şi prin lipsa investitorilor strategici. 

În prezent, drept urmare a lipsei de investitori, aceasta se bazează în principal pe comerŃ şi agricultură, 
care este de altfel principala ocupaŃie a locuitorilor oraşului, atât pentru asigurarea traiului cât şi pentru 
obŃinerea unui venit minim. 

Deşi este situat într-o zonă în care cultivarea cerealelor, a florii-soarelui şi viticultura au o importanŃă 
deosebită, problemele cu care se confruntă oraşul - starea de pauperitate a proprietarilor de terenuri 
agricole şi dificultăŃile întâmpinate în valorificarea produselor agricole, existenŃa unui număr relativ 
redus de societăŃi specializate în exploataŃii de tip agricol - îngreunează procesul de producŃie şi 
împiedică dezvoltarea acestui sector cu potenŃial. 

Micii producători agricoli preferă să îşi valorifice produsele în piaŃa agroalimentară. În ceea ce priveşte 
structura culturilor agricole, aceasta rămâne dominată de cereale şi  floarea soarelui; în ultimii ani s-a 
încercat, pentru lărgirea paletei de cultură, şi introducerea altor plante, precum: coriandru, rapiŃă, 
şofrănel. 

Strâns legată de pădurea din apropiere, bogată în tei, apicultura a fost întotdeauna o îndeletnicire 
importantă pentru locuitorii oraşului Babadag. În ultimele decenii s-a acordat o deosebită atenŃie 
creşterii producŃiei de miere, în care scop apicultorilor din Babadag şi din satele învecinate li s-au creat 
condiŃii avantajoase de amplasare a stupilor în pădure, în paralel cu creşterea de la an la an a 
suprafeŃelor plantelor melifere (în special tei).  

Unul dintre obiectivele generale ale strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Babadag vizează 
relansarea agriculturii prin extinderea suprafeŃelor viticole. 

Industria este slab dezvoltată, având o pondere scăzută în economia oraşului. Aceasta este 
reprezentată de câteva societăŃi comerciale, din următoarele domenii de activitate: alimentaŃie (morărit, 
ulei), fabricarea vinului, prelucrarea lemnului, fabricarea mobilei, construcŃii, extracŃia pietrei calcaroase, 
tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei. 

Printre punctele slabe pentru atragerea de investiŃii în oraşului Babadag se numără: infrastructura 
precară, reducerea însemnată a activităŃii industriale şi rata şomajului încă ridicată.  

Cu toate acestea, autorităŃile publice semnalează o îmbunătăŃire a mediului de afaceri în ultimii trei ani 
şi o creştere lentă a dinamicii economice a municipiului.  

Parteneriatele de tip public-privat sunt încă slab dezvoltate în oraşul Babadag dar autorităŃile locale 
susŃin dezvoltarea de proiecte comune în beneficiul comunităŃii. 

În anul 2009 erau înregistrate 267 de societăŃi comerciale în diferite sectoare: 6 în activitatea de 
producŃie; 22 în domeniul serviciilor; 229 în comerŃ şi 10 societăŃi în domeniul construcŃiilor.  

4. Infrastructura 

Conform Raportului despre Starea Mediului a APM Tulcea, în anul 2007, în oraşul Babadag nu s-au  
dezvoltat zone comerciale sau rezidenŃiale care să implice dezvoltarea infrastructurii şi a utilităŃilor. 
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a. Drumuri 

Babadag este legat prin căi rutiere de oraşele Tulcea şi ConstanŃa prin drumul european E87. Pentru 
fluidizarea traficului între oraşele Tulcea şi ConstanŃa este necesară construirea unei şosele de centură 
în afara perimetrului oraşului Babadag. 

In oraşul Babadga este înregistrat un număr de 1465 autoturisme, 21  microbuze, 358 maşini până la 
12 t, 108  mijloace de transport peste 12 t, 30 tractoare şi 340  motorete şi motociclete. 

Starea generală a infrastructurii în Babadag necesită îmbunătăŃiri, fapt pentru care refacerea 
infrastructurii de bază se înscrie printre obiectivele generale ale viitoarei strategii de dezvoltare 
durabilă. 

b. Deşeuri 

Oraşul Babadag este a 3 a localitate urbană din judeŃul Tulcea, ca pondere a deşeurilor menajere 
produse anual, după municipiul Tulcea şi oraşul Măcin. Modalitatea de eliminare a deşeurilor o 
reprezintă în continuare depozitarea, pe suprafaŃă de 30.000 mp, administrată de S.C.Ecorecycling 
SRL Bucureşti.   

La nivelul oraşului Babadag nu există un sistem integrat de gestionare a deşeurilor şi nici colectarea 
selectivă a deşeurilor de la populaŃie. 

Conform Planului Local de Dezvoltare Durabilă , tratarea şi valorificarea deşeurilor reutilizabile în 
vederea reducerii consumului de materii prime şi energie, dar şi reducerea cantităŃii de deşeuri 
depozitate rămân o prioritate pentru viitor. 

c. ComunicaŃii 

Infrastructura de telecomunicaŃii din oraşul Babadag este bine dezvoltată, modernizarea sistemului 
realizându-se prin înlocuirea reŃelei clasice cu cea de telefonie digitală, introducerea cablurilor de fibră 
optică şi extinderea capacităŃii telefonice a oraşului. În ultimii ani, domeniul telecomunicaŃiilor s-a 
dezvoltat rapid datorită apariŃiei unor noi produse şi servicii, în special în domeniul telefoniei mobile şi a 
reŃelei de Internet. 

De asemenea, oraşul Babadag dispune de televiziune prin cablu şi satelit şi de reŃea de internet.  

d. Apă şi canalizare 

Apele menajere colectate sunt trimise la staŃia de epurare a oraşului evacuându-se gravitaŃional prin 
intermediul conductelor din PREMO şi azbociment.  

Oraşul Babadag are o staŃie de epurare care a fost dimensionată pentru un debit de 25 l/s, prevăzută 
cu trei trepte de tratare: o treaptă mecanică, o treaptă biologică şi o treaptă chimică. În prezent, staŃia 
de epurare funcŃionează cu o singură treaptă, cea mecanică, descărcarea apelor uzate neepurate 
realizându-se în pârâul Tabana, afluent al lacului Babadag. 

Prin HCL Babadag nr. 150 din 9/2007  au fost aprobate Studiul de Fezabilitate nr.27/2007 “Extindere şi 
reabilitare reŃele de canalizare” în oraşul Babadag şi Studiul de Fezabilitate nr. 26/2007 “Amenajare 
StaŃie de Epurare ape uzate”. 

5. FinanŃe locale şi capacitatea de management de proiect 

Gradul de îndatorare al Primăriei, la sfarsitul  anului 2009, este de 6,46%. Unitatea administrativ-
teritoriala Babadag, a contractat un credit in valoare de 1000.000 lei, pentru realizarea unor investitii  de 
interes public, cu nr.2/TUL/2008, finanatator fiind  „Unicredit  Tiriac BanK”  SA. 
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6. Dezvoltare urbană şi administraŃie locală  

Primăria oraşului Babadag are un Plan Local de Dezvoltare Durabilă realizat în 2007. Planul conŃine 
analiza situaŃiei actuale şi portofoliul de proiecte prioritare ale oraşului Babadag. 

Un proiect important pentru oraşul Babadag este reprezentat de existenŃa relaŃiilor de înfrăŃire şi 
colaborare cu oraşe din alte Ńări precum Cavarna din Bulgaria şi Tansly din Anglia. 

7. Patrimoniul cultural - PotenŃial turistic 

a. Infrastructura turistică  

Paleta de obiective turistice a oraşului Babadag este foarte variată, obiectivele turistice păstrând 
semnele originilor turce ale localităŃii. 

Mai mult, cadrul natural este deosebit de valoros:  

• RezervaŃia naturală "Pădurea Babadag - Codru " prezintă, raportat la suprafaŃă, una dintre cele mai 
mari concentraŃii de specii ameninŃate cu dispariŃia, între care se remarcă, în primul rând, 
numeroasele specii de orhidee reunite pe o arie redusă.  

• RezervaŃia naturală "Enisala" include,  pe suprafaŃa sa, ruinele cetăŃii Heracleea şi o mică grotă, ceea 
ce sporeşte valoarea peisagistică a locului.  

• Lacul Babadag face parte din Complexul lagunar Razim – Sinoe, inclus în aria de protejare a Zonelor 
Umede conform ConvenŃiei de la Ramsar, iar alături de Delta Dunării face parte din RezervaŃia 
Biosferei Delta Dunării  din cadrul UNESCO. 

Cele mai importante obiective turistice sunt: 

• Complexul muzeal „Moscheea Gazi Ali Paşa”, monumentul funerar „Gazi Ali Paşa” şi „Casa 
Imamului”, aflate în folosinŃa şi administraŃia Muftiatului Cultului Musulman din România. 

• Mormântul lui Sari Lui Saltuk Baba, un renumit gânditor turc. 

• Monumentul funerar „Koyun Baba”, amplasat în vârful muntelui cu acelaşi nume; monumentul este 
împrejmuit cu piatră şi este vizitat de musulmani şi de unii creştini.  

• Ruinele CetăŃii Heracleea la 7 km de Babadag, lângă satul Enisala.  

• Cetatea Ibida, construită în cadrul sistemului defensiv roman al Dunării Inferioare început în timpul 
împăratului Vespasian ( 69-79 e.n.) şi desăvârşită de Traian, a fost locuită de veterani ai legiunii a V-
a Macedonia.  

• ExpoziŃia de artă orientală – „Casa Panaghia”. Începând din anul 1980, funcŃionează ca expoziŃie de 
artă orientală, oferind vizitatorilor piese care reflectă modul de viaŃă tradiŃional, nu numai al populaŃiei 
musulmane din acest Ńinut, dar şi piese aduse din zone îndepărtate.       

 

II. Centralizator de proiecte furnizat de Primăria Babadag 

A. Proiecte prioritare, conform Primăriei 

Proiect 
Valoarea proiectului 
(euro) 

,, Extindere  retele de alimentare cu 
apa potabila, reabilitare  retele de 
alimentare si distributie apa potabila, 
extindere si reabilitare retele de 
canalizare si amenajare statie de 

2.428.571 
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epurare a apelor uzate’’ 

Reabilitarea infrastructurii rutiere 4.310.440 

Apararea impotriva inundatiilor a 
localitatii Babadag 

           5.371.119            

,,Completare sistem clasic de 
incalzire cu centrala termica cu 
panouri fotovoltaice si panouri 
solare – oras Babadag, jud. Tulcea-  
Primarie + Scoala gen. Nr. 1 

               321.429 
 
 
 
 

,,Dezvoltarea si implementarea 
sistemului informatic integrat cu 
functii de e- guvernare si e- 
administratie in cadrul Primariei 
Babadag, in vederea eficientizarii 
activitatii” 

              573.920 

,, Reabilitare parc central, oras 
Babadag” 

              113.445 

 

B. Proiectele identificate de autorităŃile oraşului Babadag pe sectoare  

a. Mediu 

Obiective 
specifice 

FinanŃare Titlul Proiectului 

Valoare                 
estimativă 

Proiect 
(euro) 

Perioada 
de  timp 

Lucrări 
destinate 
prevenirii, 
înlăturării 
şi/sau 
diminuarea  
efectelor 
produse de 
fenomene 
meteo 

- Fonduri 
europene 
- Buget local 

Apărare împotriva inundaŃiilor 
 a localităŃii Babadag  

 5.371.119 36 luni 

Reducerea 
efectelor 
negative ale 
sistemelor 
clasice 
asupra 
mediului 

- Fonduri 
europene 
- Buget local 
 

,,Completare sistem clasic de incalzire 
cu centrala termica cu panouri 
fotovoltaice si panouri solare – oras 
Babadag, jud. Tulcea-  Primarie + 
Scoala gen. Nr. 1 

     321.429 24 luni 

Valorificarea 
resurselor de 
energie 
alternative  

- Fonduri 
private 

Instalarea unor centrale eoliene 69.336.123 36 luni 

Reamenajare 
spaŃii  verzi  

- Fonduri 
europene 
- Buget local 

,, Reabilitare parc central, oras 
Babadag” 

              
113.445 

12 luni 
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b. Infrastructura şi situaŃia locativă 

Obiective 
specifice 

FinanŃare  Titlul Proiectului 

Valoare     
estimativă 
Proiect 
(euro) 

Perioada 
de timp 

Reabilitarea reŃelei de   
alimentare cu apă   

- Buget local 
- CNI 

,, Extindere  retele de 
alimentare cu apa potabila, 
reabilitare  retele de 
alimentare si distributie apa 
potabila, extindere si 
reabilitare retele de 
canalizare si amenajare 
statie de epurare a apelor 
uzate’’ 

2.428.571 
 

24 luni 

Reabilitarea străzilor, 
oraş Babadag 

- Buget local 
- Fonduri  
europene 

Reabilitarea infrastructurii 
rutiere 

   4.310.440 24 luni 

 

 

C. Proiecte propuse de Consiliul JudeŃean Tulcea, în care oraşul Babadag este partener 

Titlul Proiectului FinanŃare 

Valoare 
estimativă 
proiect, 
mii Euro 

Perioada 
de timp 

InstituŃiile 
responsabile 

Parteneriat 

Reabilitarea Drumului JudeŃean 
Tulcea – Agighiol - Sarichioi – 
Enisala – Jurilovca – Două 
Cantoane (DJ 222) şi 
conectarea lui la DN 22 prin 
Babadag - Enisala (DJ 223A) 

POR, Axa 2 

 

30.000 

 

2008-2011 

 

Consiliul 

JudeŃean 
Tulcea 

 

Consiliile 
Locale 

Tulcea, 
Agighiol, 

Sarichioi, 
Jurilovca şi 

Babadag 

 

 

 

DATE DE CONTACT 

Primăria Oraşului Babadag - Str. Republicii nr. 7,Babadag, cod 825100 
Primar DARDAC IOAN - P.S.D. 
Telefon : 0240 561 012; fax 0240 562939  
e-mail: contact@primaria-babadag.ro 


