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PREAMBUL 

 
Documentul de față a fost elaborat in cadrul proeictului “Dezvoltarea capacității de planificare 
strategică la nivelul autorităților administrației publice locale ale orașelor din România, cod 
SMIS 27520”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional 
Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013. Obiectivul general al proiectului este 
întărirea capacităţii administrative a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. În acest 
sens proiectul își propune, pe termen lung dezvoltarea capacităţii de planificare strategică la 
nivelul oraşelor din România. 
 
Strategia de Dezvoltare Durabila a Orașului Negru Voda 2015-2020, realizată sub îndrumarea 
experților MDRAP, devine parte a rezultatelor proiectului, obținute în cadrul Regiunii de 
Dezvoltare Sud Est. 
 

 

Strategia de Dezvoltare Durabila a Orașului Negru Voda 2015-2020a fost elaborată, respectând 
principiile Egalității de Șanse, propunându-și intervenții pe termen lung prin care sa asigure 
politicile şi practicile prin care să nu se realizeze nicio deosebire, excludere, restricţie sau 
preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 
gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 

apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect 
restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a 

drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în 

domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 
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CAP.I. PREZENTAREA ORAȘULUI NEGRU VODĂ 

 

Localizare 

Orașul Negru Vodă este situat în sudul podișului cu același nume din Dobrogea, la 6 kilometri de 

granița cu Bulgaria. Orașul de frontieră se află la 48 de kilometri de municipiul Constanța (10 

km pe DN39 și 38 pe DN38) și la 33 de kilometri de municipiul Mangalia (prin DJ 391). 

Localitatea este și punctul terminus al liniei secundare 803 (Medgidia-Negru Vodă), o cale ferată 

neelectrificată simplă care leagă Dobrogea de Bulgaria. 

 

 

Hartă preluată din Topographic data SRTM from NASA and World Imagery 
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Scurt istoric 

Pe teritoriul orașului modern au fost găsiți tumuli din epoca antică și urmele unei așezări din 

epoca medieval timpurie (secolul X). Localitatea Karaömer a fost fondată în anul 1715, în cadrul 

Imperiului Otoman. În urma Războiului Ruso-Turc din 1877-1878, localitatea a devenit teritoriu 

românesc, fiind colonizată cu români din Oltenia, Muntenia și Moldova din cauza populației 

reduse. În timpul Primului Război Mondial, Caraomer a fost scena unor lupte grele între forțele 

Antantei (Regatul României și Imperiul Rus) și cele ale Puterilor Centrale (Imperiul German, 

Bulgaria și Imperiul Otoman). Trupele române și ruse, aflate pe linia Oltina-Negru Vodă-

Mangalia, au fost înfrânte și s-au retras spre nord. Între lunile mai 1918 și noiembrie 1919, satul 

Caraomer a fost sub administrație bulgară, ca urmare a Tratatului de la București din 1918. 

 

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, satul Negru Vodă a fost scena unei alte bătălii. La 

25 august 1944, o companie din Regimentul 2 Grăniceri a oprit avansul unui coloane germane 

motorizate a unei unități de artilerie antiaeriană care se retrăgea dinspre Cobadin. Înainte de anul 

1968, Negru Vodă a fost reședință de raion, iar ulterior a fost centru de comună. În anul 1989, 

Negru Vodă a fost declarat oraș agro-industrial. 

După Războiul Ruso-Turc din 1877-1878, comuna Caraomer avea în anul 1880 următoarele 

cătune în componență: Caraomer (53 de familii de tătari), Alibeichoi (8 familii de cerchezi, 

desființat), Canlicicur (95 de familii de tătari coloniști, desființat înainte de 1989), Dauluchioi 

(19 familii de turci), Ghiuvenlia (45 de familii de turci), Cherchezchioi (18 familii de turci), 

Derechioi (11 familii de tătari, desființat), Docuzaci (8 familii de turci), Mamuzlia (3 familii de 

turci), Calfachioi (12 familii de turci). Cătunul Vâlcelele (denumit atunci Valala) aparținea de 

comuna Cotu Văii (denumirea istorică: Chiragi) și avea doar 2 familii de turci. Numeroase 

familii de musulmani au dispărut sau au emigrat în urma războiului, zona fiind colonizată 

ulterior cu români. În anul 1902, Caraomer avea 12 turci și 239 de tătari, Dauluchioi avea 89 de 

turci, iar Valala avea 37 de turci. Comunitatea musulmană din oraș are o geamie construită în 

jurul anului 1867. 

 

În anul 1930, localitatea avea o populație de aproximativ 4800 de persoane, dintre care 

aproximativ 3850 erau români, 600 turci și tătari, 100 bulgari și câte 50 de persoane erau de 

origine rusă, rromă, armeană, găgăuză și germană. În urma recensământului din 2002, în orașul 



 

6 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la 
nivelul autorităților administrației publice locale ale 

orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 
a oraşului Negru Voda 

 

Negru Vodă locuiau 5552 de persoane, dintre care 5404 erau români, 73 erau turci și 63 erau 

tătari. Aproximativ 4500 de persoane locuiau în orașul propriu-zis, iar restul locuiau în cele două 

sate, Darabani și Vâlcelele, care aparțin de oraș. Satul Grăniceru, deși încă figurează în 

nomenclatorul localităților din România, este de fapt dezafectat și depopulat. 

 

Relieful orasului Negru Voda:  

Podisul tabular in care se afla situat orasul poarta acelasi nume de Negru Voda si se evidentiaza 

prin interfluvii larg valurite si plane care merg de la altitudinea de 150 la 170 de metri. Calcarele 

sarmatice din subsol dau aspectul unei depresiuni interne. Nu exista o retea hidrografica de 

suprafata, panza freatica aflandu-se abia la 70-80 de metri. Orasul si localitatile aferente se afla 

intr-o zona depresionara taiata de mai multe vai, cea mai importanta fiind Valea Canaralelor. 

Depresiunea este inconjurata de dealuri situate dupa cum urmeaza : la sud- ealul lui Moise, 

dealul Aman si dealul Groapa Sangeroasa, la nord- dealul Casciorele, dealul Alibichioi, dealul 

Negru Voda si, respectiv Dealul Cotu Vaii. In zona nu se afla cursuri de apa cu caracter 

permanent , dominante fiind vaile seci cu ape semipermanente . Valea Canaralelor , tot cu un 

caracter semipermanent , care isi are obarsia pe teritoriul Bulgariei , strabate localitatile Valcele 

si Darabani. Se continua pe raza localitatilor Cotu-Vaii si mai departe Albesti, luandu-si numele 

de la localitate. In zona orasului Negru Voda se afla lacul Galdau cu 2 ha suprafata, format din 

apa precipitatiilor, ploi si zapezi, adunata pe fundul unei polii. Apa are 30 cm la tarm, iar la 

centru 1 - 1,5 m. In mod evident, in functie de precipitatii, apa lacului este mai bogata in unele 

anotimpuri . Rezervele de apa sunt la aproximativ 60 de metri, cele din zona loess-ului fiind slab 

potabile, cele din zona calcaroasa sunt mai abundente. 
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CAP.II. ANALIZA DIAGNOSTIC A ORAȘULUI NEGRU VODĂ 

 

INDICATORI DE REFERINȚĂ PRIVIND SITUAȚIA ACTUALĂ 

 

2.1. SUPRAFAȚA ADMINISTRATIVĂ 

 

Orașul Negru Vodăocupă o suprafaţă de 15.717 hectare(2,22% din suprafaţa totală a 

Judeţului Constanța), din care cea mai mare suprafață (88%) oreprezintă terenul agricol . 

După forma de proprietate, terenul agricol este deținut în proporție de peste 60% de 

proprietari privați, în timp ce terenul neagricol este deținut într-o proporție de peste 20 % de stat. 

Cf legii 213 mai există și proprietatea privată a statului.  

 
Tabel nr.1- Impărțirea suprafeței administrative, după forma de proprietate 
 

Specificaţie 
Teren agricol Teren neagricol Total 

ha % ha % ha 

Proprietate publica a UAT 400,98 2,51 297 15,41 697,98 

Proprietate privată a UAT 361,21 2,29 235 12,19 373,40 

Proprietate privată 13487 85,81 400 20,75 13887 

TOTAL 14.249  932   
Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Negru Vodă 
 

Din punct de vedere al evoluției terenului, în ultimii 5 ani structura suprafeței 

administrative a orașului s-a menținut constantă . 

 
Tabel nr.2 - Evoluția terenului pe categorii de folosință 

Categorie de folosință 
Suprafața (ha / km) 

An 2014 An 2013 An 2012 An 2011 An 2010 

Teren agricol, din care:      

- arabil 13.013 13.013 13.013 13.013 13.013 

- pășuni și fânețe 547 547 547 547 547 

- vii și livezi 13 13 13 13 13 

Păduri si alte terenuri cu 
vegetație forestieră 

930 930 930 930 930 
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Foste canale irigatii 65 65 65 65 65 

Teren intravilan 632 65 65 65 65 

Drumuri (km) 297 65 65 65 65 

Neproductiv 220 65 65 65 65 

Suprafața totală 15.717 15.717 15.717 15.717 15.717 
Sursa- Biroul Urbanism Primăria Negru Vodă 

 

Suprafața agricolă totală este alcatuită din teren arabil în cea mai mare parte – 13013 ha 95 %), 

pășuni și fânețe 547 ha (4%) și vii si livezi 13 ha (1%). 

 

Fondul forestier acoperă 930 hectare, ocupând locul 2 in structura suprafeței administrative a 

orașului (6% din totalul suprafeței administrative) și este reprezentată de păduri și alte terenuri cu 

vegetație forestieră.  

 

. 

 

Inserare grafic: Reprezentare grafica a suprafeței administrative a orașului 

 

2.1.1.    Intravilanul localității 

Terenul intravilanal orașului Negru Vodăocupă în prezent o suprafaţă de 631,17 hectare 

(4% din total suprafață administrativă). 

 

Tabel nr.3 - Bilanțul teritorial intravilan  

ZONE FUNCTIONALE 

An 2014 An 2006 

Suprafata 
(ha) 

Procent (% ) 
din total 

intravilan 

Suprafata 
(ha) 

Procent (% ) 
din total 

intravilan 

Locuinte si functiuni 
complementare 

172 36 172 36 

Unitati industriale si depozite 17 3 17 3 

Unitati agro-zootehnice 34 6 34 6 

Institutii si servicii de interes 
public 

9 1,5 9 1,5 
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ZONE FUNCTIONALE 

An 2014 An 2006 

Suprafata 
(ha) 

Procent (% ) 
din total 

intravilan 

Suprafata 
(ha) 

Procent (% ) 
din total 

intravilan 

Cai de comunicatie si 
transport (rutier) 

70 13 70 13 

Spatii verzi, sport, agrement, 
protectie 

2 1,2 2 1,2 

Constructii tehnico-edilitare si 
zone protectie 

1 0,6 1 0,6 

Gospodarire comunala, 
cimitire 

7 4 7 4 

Destinatie speciala 5 2 5 2 

TOTAL INTRAVILAN 317 67,3 317 67,3 

Sursa: Primaria Negru Voda     
 

 
2.1.2. Fondul locativ  

Fondul locativ constituie totalitatea încăperilor locative, indiferent de forma de proprietate, 

inclusiv case de locuit, case specializate (cămine, case-internat pentru invalizi,), apartamente, 

încăperi de serviciu şi alte încăperi locative în alte construcţii utile pentru locuit. 

Fondul locativ pe forme de proprietare se divizează astfel: 

 fondul locativ public - fondul locativ care se află în proprietatea statului şi în deplină 

administrare gospodărească a întreprinderilor de stat; fondul locativ municipal care se află în 

proprietatea raionului (oraşului), municipiului, precum şi fondul care se află în administrarea 

gospodărească a întreprinderilor municipale sau în administrarea operativă a instituţiilor 

municipale; 

 fondul locativ privat - fondul care se află în proprietatea cetăţenilor (case de locuit individuale, 

apartamente şi case de locuit privatizate şi procurate, apartamente în casele cooperativelor de 

construcţie a locuinţelor) şi fondul care se află în proprietatea persoanelor juridice (create în baza 

proprietarilor privaţi), construit sau procurat din contul mijloacelor proprii; 

 fondul locativ cu forma de proprietate mixtă - fondul care se află în proprietatea personală, în 

proprietatea comună sau în cote-părţi ale diferitor subiecţi ai proprietăţii publice şi private; 
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 proprietatea întreprinderilor mixte - fondul locativ care se află în proprietatea întreprinderilor 

mixte cu participare străină. 

 

Tabel nr. 4 -  Evoluția fondului locativ din orașul Negru Vodă in perioada 2010-2014 

An 
Total locuințe 

(numar) 

Total suprafață 
locuibilă  

(mp) 

Proprietate 
publică 
(numar) 

Proprietate 
privată 
(numar) 

Proprietate 
privată 
(mixtă) 

2002 1642 98520 37   

2010 1780 110360 37   

2011 1827 110430 37   

2012 1830 110520 37   

2013 1830 110520 37   

2014 1835 110700 37   
Sursa: Birou Urbanism, Primăria Negru Vodă 

 

In ultimii ani fondul locativ al unitatii administrative teritoriale nu a suferit mari modificari 

datorita lipsei stabilitatii locuitorilor si migrarea acestora catre zone de dezvoltare personala mai 

puternica. 
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2.2. DEMOGRAFIE 

Reperele demografice ale evoluției la nivelul Primăriei Negru Vodă reprezintă elemente de 
interes major pentru definirea obiectivelor strategice și a planurilor de acțiune pe termen mediu și 
lung.  
Din acest motiv am sintetizat următoarele informații ca fiind relevante.. 
 

Tabel nr.5 -  Populația stabilă din mediul urban al judetului Constanta 

Localitatea 
Populație stabilă 
(numar persoane) 

RPL 2011 

JUDET Constanța 
684082 

 

ORAS Negru Vodă 5706 
Raportat la nr total al populatiei, orasul Negru Voda 
se afla printre ultimele orase din judetul Constanta la 

nr de locuitori 
Sursa: Recensământul populației 2011 sau actualizat de la Serviciul de Evidența a 

Populației 
 

Densitatea populației în orașul Negru Vodă este de 90 locuitori/kmp, situându-se sub 

media pe județ ( 120 locuitori/kmp).  

După etnie, locuitorii din Negru Vodă sunt în proporție de peste 90 % români si doar 10% 

reprezintă populația de etnie romă sau alte etnii. (turcă,tătară). La recensământul din octombrie 

2011, înregistrarea etniei, limbii materne şi a religiei s-a făcut pe baza liberei declaraţii a 

persoanelor recenzate. Pentru persoanele care nu au vrut să declare aceste trei caracteristici, 

precum şi pentru persoanele pentru care informaţiile au fost colectate indirect din surse 

administrative, informaţia nu este disponibilă pentru aceste caracteristici. 

Comparativ cu recensamăntul anterior situația este aceiași. 

 

Impărțirea populației pe grupe de vârstă 

 

Tabel nr.6 - Populația din orașul Negru Vodă pe grupe de vârstă 

Grupa de vârstă Nr. persoane Procent % 

sub 5 ani 315 5,37 
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5 – 9 ani 315 5,4 
10-14 ani 290 5 
15-19 ani 285 4,9 
20-24 ani 397 6,83 
25-34 ani 872 15 
35-49 ani 1687 29 
50-59 ani 989 17 
60-64 ani 290 5 
65-74 ani 174 3 
75-84 ani 116 2 

peste 85 ani 88 1,5 

TOTAL POPULATIE 5818  

Sursa: Recensământul populației 2011 sau Serviciul de Evidența a Populației  
 

Fata de perioadele anterioare cand dezvoltarea orasului era mai fructoasa si in plina 

desfasurare s-a observat o usoara imbatranire a zonei.  

 

Starea civilă a populației din orașul Negru Vodă 

 

Tabel nr.7 -Starea civilă a populației din orașul Negru Vodă 
 

Orașul 
ZZZZZZZ 

POPULATIA 
STABILA  

 
TOTAL 

S T A R E A    C I V I L Ă    L E G A L Ă STAREA 
CIVILA 

DE FAPT 
Persoane care 

traiesc in uniune 
consensuala 

Necasatorit(a) Casatorit(a) Vaduv(a) Divortat(a) 
Informatie 

nedisponibila 

      Ambele sexe 5818 3150 1700 650 300 18 - 

         Masculin 2885 1570 850 200 150 - - 

         Feminin 2933 1580 850 450 150 - - 

Sursa: Recensământul populației 2011 
 
 
 
 
Tabel nr. 8 -Nivelul de educațiea populației din orașul ZZZZZZZ 
 

Orașul 
ZZZZZZZ 

POPULATIA 
STABILA 
DE 10 ANI  
SI PESTE 

 
TOTAL 

N I V E L U L    I N S T I T U T I E I     D E    I N V A T A M A N T    
A B S O L V I T E 

Superior Post- 
liceal  
si de  

maistri 

Secundar 
Primar 

Fara scoala 
absolvita 

Total 
din 

care: 
Total Superior 

Inferior  
(gimnazi

Tota
l 

din care: 
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Univer
sitar  
de 

 licenta 

Liceal 

Profesion
al 

si de  
ucenici 

al) 

Persoane 
analfabet 

Total, din care: 4700 380 380 140 3600 2860 40 100 480 100  

Masculin 2300 180 180 40 1700 1300 
30 
 60 220 40  

Feminin 2400 200 200 100 1900 1560 10 40 260 60  

Sursa: Recensământul populației 2011 

 

 Evolutia din acest punct de vedere fata de perioadele anterioare este negativa datorita 

lipsei posibilitatii materiale a locuitorilor de a isi sustine copii in unitatiile de invatamant si a 

sistemului educational deficitar. 

 

Tabel nr. 9 - Mișcarea naturală a populației (număr persoane) 

An 

Născuți vii Decedați Sporul natural 

Jud. 
Constanta 

Oraș 
NegruVodă 

Jud. CT 
Oraș 

Negru 
Vodă 

Jud. CT 
Oraș 

Negru 
Vodă 

2010 6500 45 7320 70 -820 -35 

2011 6550 50 7430 65 -820 -15 
2012 7072 60 7733 71 -661 -9 
2013 6770 48 7512 75 -742 -27 
2014 6600 50 7612 81 -1012 -31 

Sursa – INSSE Tempo online 

 

Starea de ocupare a forței de muncă și gradul de sarăcie 

 
Tabel nr. 10 - Populația ocupată civilă pe activități ale economiei naționale la nivel de secțiune 
CAEN Rev.2 (număr persoane) 
 

JUD. YYYYY 2010 2011 2012 2013 2014 

TOTAL, din care      
AGRICULTURA, SILVICULTURA SI 
PESCUIT 200 210 230 250 

300 

INDUSTRIE 450 400 350 330 300 

CONSTRUCTII 20 25 25 30 30 

COMERT CU RIDICATA SI CU 55 55 55 60 60 
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AMANUNTUL 

TRANSPORT SI DEPOZITARE 35 35 40 40 50 

Sursa – INSSE Tempo online 

Comentarii pe evoluția respectiva față de perioadele anterioare. 
 
Tabel nr. 11 - Persoane (număr total) care au lucrat în agricultură, după statutul juridic al 
exploataţiilor agricole 
 

An 2010 
ORAS Negru 

Vodă 
JUDET 

Constanța 

Total , din care:   

Exploataţii agricole fără 
personalitate juridică 

200  

Exploataţii agricole cu 
personalitate juridică 

300  

Sursa – Recensământul agricol 2010 

 

 

Tabel nr. 12 - Numărul mediu al salariaților  

AN 
Oraș Negru Vodă 
(număr persoane) 

JUD. Constanța 
(număr persoane) 

2010 1460 169984 
2011 1400 163019 
2012 1350 165211 
2013 1300 167739 
2014 1250 168251 

Sursa – INSSE Tempo online 

Inainte de anul 2010 zona administrativa a orasului Negru Vodă a fost puțin mai 

dezvoltată existând in afara de agricultură si alte mici industrii și companii. 

In ultimii ani datorita desfiintarii acestora numarul de persoane angajate este in scadere 

existțnd posibilitatea și de mai puține astfel de persoane în viitor. 
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Tabel nr. 13 -  Evolutia numarului Şomerilor înregistraţi si Rata şomajului 

 Şomerii înregistraţi la din care: Rata 
şomajului 

Rata 
şomajului 

Anii Agenţiile pentru ocuparea femei - total (%) - femei (%) 

 forţei de muncă (număr   
 (număr persoane) persoane)   

2010 120 65 9 6 

2011 115 60 10 6 

2012 105 60 12 6 

2013 95 50 12 6 

2014 90 50 12 6 
Sursa – INSSE Tempo online 
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2.3. INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA EDILITARĂ  
 

2.3.1. Căile de acces 

 

Principalele căi de acces sunt reprezentate de DN 38, care realizează legătura orașului 

Negru Voda cu municipiul Constanta si  DJ 391 care realizează legătura orașului Negru Voda cu 

municipiul Mangalia. Aceste drumuri sunt foarte importante pentru circulaţie, importanţă sporită 

și de numărul mare de navetişti care folosesc aceste drumuri. 

Reţeaua de străzi mici, parcări, trotuare, administrată de Consiliul Local Negru Voda, 

este în prezent în lungime de aproximativ 89 km. 

 

Tabel nr.15 - Structura rețelei de străzi mici, parcări, trotuare din orașul Negru Voda 

 
Categorie drum 

 
Număr 

 
Total km 
drumuri 

 

 
Total  km 
trotuare 

 

Total km alei 
pietonale 

Număr 
locuri de 
parcare 

Drum comunal 2 15 0 0 0 

Drum vicinal 12 0 0 0 0 

Străzi 75 52 7 0 300 

TOTAL 89 67 7 0 300 
Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Negru Voda 
 

Starea tehnică a drumurilor în localitatea Negru Voda este acceptabila, doar 30 % din 

drumuri fiind asfaltate. Practic, cea mai mare parte din starea tehnica a drumurilor nu este 

modernizată, drumurile sunt pietruite, cu balast sau balast în amestec cu pietriș și se încadrează 

in categoria de trafic ușor. Accesul pietonal este slab dezvoltat, nu sunt amenajate trotuare decât 

pe 7 km, acostamentele sunt în marea majoritate din pământ înierbat.  

 

În ceea ce privește sistemul de colectare și evacuare ape pluviale aferent drumurilor, 

acesta este ineficient, deoarece este realizat din șanțuri de pământ, in mare parte colmatate. În 

aceste condiții, nu se realizeaza un drenaj corespunzător al apelor pluviale și prin urmare starea 

drumurilor este direct afectată. 
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Tabel nr.16 - Detalierea structurii rețelei de drumuri din orașul Negru Voda 

Categorie drum 

Lungime drumuri (km) 

Total (km), 

Drumuri 
asfaltate 

Drumuri 
de 

pamant 

Drumuri  

din care: 

Reabilitate* / 
modernizate 
in perioada 
2008-2013 

Drum comunal 15 15 - Nu 

Drum vicinal 1 
- 

da - 

Străzi 52 25 5 2 

TOTAL 68 40 5 2 
Sursa – Biroul Urbanism, Primăria Negru Voda 
 

 

Transportul  

 

Transport feroviar în orașul Negru Voda există, dar este slab ,singurele garnituri de tren 

existente sunt cele care tranziteaza orasul din tara vecina (Bulgaria) in România. 

In trecut a existat si un tren personal care facea legatura intre Nehru Voda si Medgidia 

,insa acesta a fost desfiintat datorita lipsei calatorilor. 

Transportul public de persoane interjudeţean Negru Voda – celelalte localități vecine  

este asigurat de 2 operatori  SC Emanuel Traiding SRL; SC Darocrim SRL; cu mașinile din 

dotare- microbuze. Pe teritoriul orașului sunt amenajate 6 stații de microbuze. 

 
Traficul staţionar 

 
In prezent în oraș sunt amenajate doar 300 locuri de parcare în regim public.  

 

2.3.2. Alimentare cu apă si apă uzată 

 

2.3.2.1. Rețeaua de alimentare cu apă 
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Sursa de apă 

Localitatea Negru Voda dispune de o instalatie proprie de alimentare cu apa, care este 

formata din: 

 

 patru puturi forate de captare Vartop, ce au o adancime de cca 80-100 m, cabine 

subterane si echipate cu electropompe verticale tip 1 II, cu urmatoarele 

caracteristici: Q = 70 m.h; H = 80 mH2O; N = 55 Kw; n = 3000 rot/min.  Puturile 

au NHS = -6,70 m; NDH = -7.10 m. Din cele 4 puturi, P1 – P2 – P3 functioneaza, 

iar putul P4 este innisipat. 

 apa captata din aceste puturi este trimisa la un rezervor tampon si de 

inmagazinare din beton suprateran, avand v = 1000 mc, amplasat in partea de vest 

a satului Cotu Vaii, printr-o conducta Ø 300 min. Otel, L= 7 km. 

 langa rezervor exista o statie de repompare echipata cu IEP tip SADU 100 x 4 

avand: Q = 80 m/h; N = 160 Kw; n = 300 rot./mm si 2 EP tip R.D.P. avand: Q = 

160 m/h; h = 110 m. H2D; N = 160 Kw; n = 3000 rot./min. 

 prin intermediul unei conducte de aductiune Ø 300 mm otel, in lungime de 14 

km, apa este transportata de la complexul de pompare Cotu vaii, la cel de 

inmagazinare – pompare al orasului Negru Voda. 

 acesta se compune din doua puturi amplasate la nord si sud de complexul de 

inmagazinare – pompare, fiind echipate cu electropompe submersibile. 

Putul nr. 2 este amplasat in partea de nord a complexului, la o distanta de 400 m de 

acesta, iar refularea se face printr-o conducta Ø 200 mm otel. 

Putul nr. 2 este echipat cu o electropompa submersibila tip HB, avand caracteristicile: 

Q=60 m/h; H=168 mH2O; N=63 kw. Putul are o adancime de 550 m, fiind scos in prezent din 

functiune. 

Putul P4, amplasat la sud, are o adancime de 550 m, NHS = -116m; NHD = -116.50m si 

este echipat cu o EP tip ATURIA avand Q=60 mc/h; A=180 mH2O; N=37 kw. Putul este pozat 

la distanta de 425 m de complex, iar refularea se face printr-o conducta Ø 200 mm, pozata in 

paralel cu strada existenta de-a lungul complexului de inmagazinare – pompare. 

 

 complexul 3 X 300 mc si un al doilea complex 1 X 500 mc suprateranau rolul de 

compensare a debitului maxim orar si asigurarea volumului de apa pentru 

incendiu ( Qinc =      10 l/sec). 

 debitul de consum si incendiu in reteaua de distributie sunt asigurate prin 

intermediul a doua statii de pompare, din care: 
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 Statia de pompare veche este echipata cu 1 + 1 electropompe tip Lotru 80a, 

avand: 

EP1 – Q = 60mc/h; H = 40 mH2O; N = 18.5 kw. 

EP2 – Q = 80mc/h; H = 40 mH2O; N = 22 kw. 

 Statia de pompare noua este echipata cu 2 + 1 electropompe Lotru 65, avand: 

EP1 – 2 - 3 - Q = 50mc/h; H = 48 mH2O; N = 14.5 kw.  

Prin statiile de pompare, apa este trimisa in castelul de apa existent in complex ( V – 300 

mc castel, H = 25 m), de unde se face distributia apei in localitate. In caz de avarie, la castelul de 

apa exista un by-pass, intre statia de pompare si reteaua de distributie. In prezent, castelul de apa 

nu functioneaza. 

 conducta de aductiune si reteaua de distributie a orasului. 

Intre complexul de inmagazinare – pompare si zona de amplasament a blocurilor, exista 

o conducta de aductiune avand Ø 200 mm OL, in lungime de circa 1500 m. Traseul conductei 

este in paralel cu drumul judetean DJ 391, conducta fiind montata pe trotuar. 

La traversarea DJ 391 si a DN 38, conducta de transport este montata in protectie V 400 

mm. De asemenea, traversarea derelei existente cu conducta Ø 200 mm este protejata in tub de 

protectie Ø 400 mm, In conducta de aductiune Ø 200 mm OL sunt montati hidranti de incendiu 

si camine de vane pentru izolare, in caz de avarii. 

Alimentarea cu apa a blocurilor existente se face prin intermediul unei retele de 

distributie din teava de otel Ø 150 mm, pozata pe strazile dintre blocuri. Din reteaua de 

distributie, blocurile sunt alimentate prin bransamente Ø 100 mm OL prevazute cu camine 

apometrice, cu accesoriile necesare. 

Partea de sud a localitatii, care in general are case cu un singur nivel, prezinta o retea de 

distributie avand Ø 100 – 150 mm otel si este echipata cu hidranti de incendiu si camine de 

vane. 

 Aceste doua retele de distributie (cea aferenta blocurilor si cea pentru locuinte cu un 

nivel) sunt separate, deoarece in timpul verii blocurile de locuinte nu puteau fi alimentate cu apa 

datorita folosirii apei la udatul gradinilor. Aceasta ramificatie intre conductele de aductiune 

pentru cele doua zone se face intr-un camin amplasat in incinta complexului de inmagazinare – 

pompare Negru Voda. 

 Pentru alimentarea cu apa a statiei de pompare de la granita cu Bulgaria, s-a exectutat o 

statie de pompare subterana  echipata cu doua elecropompe tip SADU si o conducta de refulare 

Ø 100-125 m otel. Aceasta statie de pompare este situata tot in incinta complexului de 

inmagazinare – pompare. 

Sunt racordati la reteaua de alimentare a apei potabile aproximativ 4100 locuitori ai 

orasului Negru Voda.  
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 Satul Darabania avut un sistem centralizat de alimentare cu apa, format dintr-un put 

forat de 100 m adancime, cu un debit de 1 l/mc, de unde se refula printr-o conducta Ø 100 mm la 

un rezervor de capat avand un volum de 100 mc. La consum mare, apa era pompata direct in 

reteaua de distributie formata din conducte de otel Ø 80 – 100 mm. Apa nu era clorinata. 

 In partea de sud a satului Vilcele exista un put forat, o conducta de aductiune Ø 100 mm, 

un rezervor de capat de 100 mc si retele de distributie Ø 80 – 100 mm. 

 In prezent, 71 % din locuitorii satului Darabani, respectiv 33.8 % din locuitorii satului 

Vilcele sunt racordati la reteaua de alimentare a apei potabile (Darabani 550 locuitori cu 155 

locuinte si Vilcele 100 de locuitori cu 75 locuinte). Restul locuitorilor se alimenteaza cu apa din 

puturi sapate, cu diametrul mare, apa fiind scoasa cu galeata si transportata cu sacanaua. 

 

Reteaua de distributie a apei in orasul Negru Voda are o vechime de 50 de ani si este din 

conducta metalica si azbest. Lungimea simpla a retelei de distributie a apei potabile este de 66.8 

km. Extindetile facute dupa 1990 sunt din tevi de PAD. Conducta din orasul Negru Voda se afla 

in prezent intr-un grad avansat de uzura, necesitand reabilitarea totala. 

 

 

Consumul de apă potabilă 

Tabel nr. 18 -  Consumul de apă potabilă în orașul Negru Voda în perioada 2010-2014: 

ANUL 
CONSUM 

metri cubi / zi 

2010 35 

2011 37 

2012 40 

2013 40 

2014 40 
 

 

În România, Ordinul ministrului sănătăţii 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă 

şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, prevede, între altele, cantitatea minimă 

de apă pe zi pentru un locuitor, care trebuie să fie de minim 50 litri (în scopul acoperirii 

necesarului fiziologic, igienei individuale şi pregătirii hranei).  
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Surse de poluare a apei in oraș 

Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în agricultură, 

existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și datorită structurii solului. 

Elementele cele mai poluante sunt fierul, manganul, nitrații și cei mai periculoși nitriții. 

 

Preţurile şi tarifele practicate  

 

Serviciul de alimentare cu apa si canalizare la nivelul orasului Negru Voda este delegat 

catre societatea SC RAJA SA. 

Prețurile la apă pentru populație conțin TVA în cotă de 20%, iar pentru restul 

utilizatorilor nu conțin TVA. 

Din informatiile analizate, este mai mult decât evident faptul că necesarul de apă nu este 

acoperit și este nevoie de eforturi în acest sens, soluțiile fiind conturate de reprezentanții  

autorității locale în masterplanuri derulate cu firma delegata.  

 

2.3.2.2. Rețeaua de ape uzate 

 

Rețeaua de canalizare este executata in proportie de 70%  pe raza orasului,iar in satele 

Darabani si Vâlcelele nu există. 

SC RAJA SA are ca obiectiv imediat următor execuția, în baza master-planului , a unei 

statii de epurare.  

Rețeaua de colectare a apelor pluviale dinorașul Negru Voda este formată din șanțuri și 

rigolele de scurgere a apelor pluviale in proportie de 50%. 

Odată cu realizarea proiectelor de modernizare a restului de străzi din oras, se vor realiza 

și sistemele de canalizare pluvială aferente străzilor respective. 

 

2.3.3. Energia termică 

La nivelul orasului Negru Vodă există retea de distributie a gazelor naturale pe o 

suprafata de 90% .   

2.3.4. Rețeaua de iluminat public 
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Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de 

distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tenșiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, 

instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, 

cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul 

public. 

Reţeaua de iluminat public din orașul Negru Vodaii este atribuita firmei S.C. SZD 

ELECTRO.S.A. și are o lungime de 50 km.  

 
Tabel nr.19 - Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public  
 

Denumire An 2010 An 2011 An 2012 An 2013 An 2014 

Stâlpi de iluminat aparţinând 
companiei/primarie  

2000 2100 2150 2150 2250 

Corpuri de iluminat 1700 1800 1800 1900 1900 

Sursa: Primăria Negru Voda 

  

 
2.4. INFRASTRUCTURA DE INVATĂMÂNT  

 
Tabel nr. 24 - Infrastructurade invățământdinorașulNegruVodăînanul 2014 
 

Nr. 
crt. 

Unitate de învăţământ Adresa 
Personalitatejuridică 

/Arondată 
Acreditată / 
Autorizată 

Învăţământ 
public / 
privat 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

1. 
Grădinița cu program 
normal Negru Vodă 

NegruVodă 
Str. 
Zorelelor, 
nr.  

Arondată 

Acreditată Învățământ 
public 

2. 
Grădinița cu program 
normal Darabani Darabani 

Arondată Acreditată Învățământ 
public 

3. 
Grădinița cu program 
normal Vîlcelele Vîlcelele 

Arondată 
Acreditată 

Învățământ 
public 

ÎNVĂŢĂMÂNT  PRIMAR  ŞI  GIMNAZIAL 
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1. 
ȘcoalaGimnazială nr. 1 
Darabani 

Darabani Arondată 
Acreditată Învățământ 

public 

2. 
ȘcoalaPrimară Nr. 2 
Vîlcelele 

Vălcelele Arondată 
Acreditată Învățământ 

public 

INVĂŢĂMÂNT LICEAL  

1. 
LiceulTeoreticNegruVo
dă 

Str. 
Stadionului 
nr. 50 

Personalitatejuridică Acreditată 
Învățământ 

public 

Sursa: Primăria orașului NegruVodă. 
 
 
Tabel nr. 25 - Încadrareapersonalului didactic înanulşcolar 2013 – 2014, 
pentruînvăţământulpreuniversitar, înoraşulNegruVodă. 
 

Nr. 
crt. 

Specialitateacatedrei 
(postului) 

Norme / 
posturididactice 

(număr) 

Norme / 
posturididacticeacoperite cu: 

Titulari Suplinitori 

1 Educatoare 8 4 4 

2 Învăţători 12,22 6 6,22 

3 Profesori 35,88 22 13,88 

4 Discipline tehnice - - - 

 TOTAL 56,10 32 24,10 

Sursa: Primăria orașului NegruVodă,  
 

Aprobareaplanurilor de şcolarizareale unităţilorde învăţământ din oraşulNegruVodă s-a realizat 

conform actelor normative învigoare. Astfel, înanulşcolar 2013- 2014 au fostînscriși un numar 

total de 1049elevi, din care preșcolari 137. 

 

Tabel nr. 26 - Evoluțianumăruluide elevi,peanișcolari 
 

Tip instituţie / Nr. înscrişi 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Grădiniţe 194 181 159 137 

Şcoligenerale 564 505 485 481 

Licee 406 437 418 431 
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TOTAL 1164 1123 1062 1049 

Sursa: Primăriaorașului,LiceulTeoreticNegruVodă 
 

 

Tabel nr. 27 - Situaţiaelevilorînscrişiînanulșcolar 2013 – 2014 

Unitatea de 
învăţământ 

Nr. 
înscrişi Clasa 

Nr. 
promovaţi Repetenţi Abandon 

şcolar 
Rata 

promovabilităţii 

Liceul 
Teoretic 

Negru Vodă 
+ școlile 
arondate 

481 
Veniti/ 
plecati 
=476 

 

Pregătitoare 48 - - 100% 

I 36 3 - 93% 

II 49 6 - 89% 

III 50 4 - 93% 

IV 65 - - 100% 

V 54 8 1 86% 

VI 46 3 - 94% 

VII 45 1 - 98% 

VIII 57 - - 100% 

Liceul 
Teoretic 

Negru Vodă 

431 
Veniti/ 
plecati/ 
exmatri
culati 
=412 

 

IX 62 24 2 71% 

X 107 11 - 91% 

XI 
106 8 

- 
 

93% 

XII 71 - - 100% 

XIII 21 - - 100% 

Sursa: PrimăriaorșuluiNegruVodă,  
 

Rezultateleelevilor la examenelenaţionale 

Tabel nr. 28 -  Situatiatestărilornaţionale 

An școlar Nr.elevi înscriși Nr.elevi prezenți Nr. elevi care au 
promovat 

Procent 
Promovabilitate 

*** raportat la nr 
de elevi prezenti 

2011/2012 74 70 15 22% 

2012/2013 47 45 34 76% 

2013/2014 54 52 19 37% 

Sursa: PrimăriaorașuluiNegruVodă,  
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Tabel nr. 29 – SituațiaExamenului de Bacalaureat -  

 

An școlar Nr.elevi înscriși Nr.elevi prezenți Nr. elevi care au 
promovat 

Procent 
Promovabilitate 

2011/2012 66 65 28 43% 

2012/2013 81 67 31 47% 

2013/2014 73 73 16 22% 

Sursa: Primăria orașului NegruVodă,  
 
Burse acordateelevilor 

Elevii de la cursurile de zidinînvăţământul de stat pot beneficia de burse de merit, de 

studiuşide ajutor social. Acordarea de burse de la bugetul de stat reprezintă o formă de 

sprijinmaterialvizândatâtprotecţiasocialăcâtşistimulareaelevilor care obţinrezultatefoartebune la 

învăţăturăşidisciplină. 

Burselepe care le pot primielevii pot fi de tipul: 

- Burse de ajutor social 
- Burse de merit  
- Burse de studiu 
- Burse de performanţă 

Tabel nr. 30 - Situaţia statistic privind acordarea burselor şcolare 

Sursa: Primăria orașului NegruVodă,  

Nr. 
Crt. 

Denumireunitate 
de învăţământ Anişcolari Burse de 

performanţă 
Burse de 

merit 

Burse 
socialeşimed

icale 

1. 
Liceul Teoretic 

Negru Vodă 

- - - - 

- - - - 
- - - - 

2. 
ȘcoalaGimnazială 

nr. 1 Dabani 

- - - - 

- - - - 
- - - - 

3. 
ȘcoalaPrimară nr. 2 
Vîlcelele 

- 
- - - 

 TOTAL - - - - 
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2.5. ECONOMIA 
2.5.1. AGRICULTURA 

Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta 

Modul de 
folosinta pentru 
suprafata 
agricola 

Forme de 
proprietate Judete Localitati 

Ani 

1990  2010  2011  2012  2013 2014 

UM: Ha 

      

Total Total Constanta TOTAL 707129 707129 707129 707129 707129 707129 

- - - NEGRU 
VODA 16635 16613 16613 16613 16613 16613 

- Proprietate 
privata - NEGRU 

VODA : 14366 14366 14366 14366 14366 

Agricola Total Constanta TOTAL 564972 558204 558204 558204 558153 558153 

- - - NEGRU 
VODA 14945 14997 14997 14997 14997 14997 

- Proprietate 
privata - NEGRU 

VODA : 14153 14153 14153 14153 14153 

Arabila Total Constanta TOTAL 479008 484154 484154 484154 484103 484103 

- - - NEGRU 
VODA 14367 14441 14441 14441 14441 14441 

- Proprietate 
privata - NEGRU 

VODA : 14142 14142 14142 14142 14142 

Pasuni Total Constanta TOTAL 62701 58693 58693 58693 58693 58693 
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- - - NEGRU 
VODA 554 545 545 545 545 545 

Vii si pepiniere 
viticole Total Constanta TOTAL 17937 11563 11563 11563 11563 11563 

- - - NEGRU 
VODA 21 10 10 10 10 10 

- Proprietate 
privata - NEGRU 

VODA : 10 10 10 10 10 

Livezi si 
pepiniere 
pomicole 

Total Constanta TOTAL 5326 3794 3794 3794 3794 3794 

- - - NEGRU 
VODA 3 1 1 1 1 1 

- -Proprietate 
privata - NEGRU 

VODA : 1 1 1 1 1 

Terenuri 
neagricole total Total Constanta TOTAL : 148925 148925 148925 148976 148976 

- - - NEGRU 
VODA : 1616 1616 1616 1616 1616 

- Proprietate 
privata - NEGRU 

VODA : 213 213 213 213 213 

Paduri si alta 
vegetatie 
forestiera 

Total Constanta TOTAL : 38258 38258 38258 38258 38258 

- - - NEGRU 
VODA : 944 944 944 944 944 

Ocupata cu 
ape, balti Total Constanta TOTAL : 43199 43199 43199 43199 43199 

- - - NEGRU : 65 65 65 65 65 
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VODA 

Ocupata cu 
constructii Total Constanta TOTAL : 31277 31277 31277 31328 31328 

- - - NEGRU 
VODA : 295 295 295 295 295 

- Proprietate 
privata - NEGRU 

VODA : 213 213 213 213 213 

Cai de 
comunicatii si 
cai ferate 

Total Constanta TOTAL : 13053 13053 13053 13053 13053 

- - - NEGRU 
VODA : 302 302 302 302 302 

Terenuri 
degradate si 
neproductive 

Total Constanta TOTAL : 23138 23138 23138 23138 23138 

- - - NEGRU 
VODA : 10 10 10 10 10 

Sursa: INSSE Tempo-Online 
 
 
 
 

Suprafata cultivata cu principalele culturi 

Principalele culturi   Hectare 

Grau si secara   1056 

Porumb boabe   4108 

Floarea soarelui   5245 



 

29 
 

Dezvoltarea capacității de planificare strategică la 
nivelul autorităților administrației publice locale ale 

orașelor din România 

Strategia de dezvoltare durabilă 
a oraşului Negru Voda 

 

Cartofi   15 

Legume   82 

Sursa: INSSE Tempo-Online 
 
Profilul agricol predominant este dat de producţia vegetală prin cultivarea în special a păioaselor, 

plantelor tehnice şi furajere, porumbului pe suprafeţe mari şi mai apoi de creşterea animalelor 

(bovine, porcine, ovine şi păsări). Atribuirea terenurilor conform legii 18/1991 a dus 

ladesfiinţarea CAP- urilor, clădirile fiind vândute. 

Producţia agricolă animală şi vegetală s-a depreciat simţitor în ultimii ani, un grad mai mare de 

depreciere constatându-se la nivelul producţiei agricole animale, datorită desfiinţării şi lichidării 

CAP- urilor. 

Deprecierea producţiei agricole vegetale se datorează în parte trecerii în posesia ţăranilor a 

terenurilor CAP- urilor, datorită lipsei de utilaje agricole, datorită gradului redus de amenajări 

realizate pentru irigaţii, cât şi datorită costului ridicat al lucrărilor agricole. 

O altă cauză a degradării producţiei agricole vegetale o constituie gradul ridicat de fărâmiţare, 

parcelare şi dispersie a terenurilor agricole, promovarea unor tipuri de culturi neadaptate la 

cerinţele pieţei. 

Slaba dezvoltare a sectorului de servicii în agricultură care să asigure producătorilor agricoli 

accesul la lucrările mecanice, la îngrăşăminte chimice, întreţinerea şi repararea utilajelor 

agricole, slaba pregătire a forţei de muncă, slaba valorificare şi prelucrare a producţiei contribuie 

la înregistrarea unui randament scăzut al agriculturii. 

Activitatea economică de bază este agricultura, terenul agricol constituind resursa principală a 

teritoriului. Relieful permite practicarea unor forme de lucrări agricole diferenţiate: cultivarea 

cerealelor, legumelor, plantelor tehnice, creşterea vitelor, oilor, porcilor şi a păsărilor. 

Majoritatea locuitorilor sunt posesori de teren lucrându-şi pământul prin asociaţiile constituite 

dar şi ca particulara. Agricultura privată se caracterizează printr-o fărâmiţare excesivă a 

terenurilor, existând însă posibilitatea dezvoltării fermelor individuale, ca structuri de bază ale 

agriculturii tradiţionale şi ca suport pentru dezvoltarea sistemului agricol competitiv al zonei. 

În perioada următoare este necesară încurajarea tendinţei de grupare a micilor proprietari de 

teren în asociaţii agricole, justificată de lipsa resurselor financiare a producătorilor individuali şi 

de posibilităţile eficiente pe care le oferă exploatarea unui teren mai mare. 
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Se remarcă lipsa interesului faţă de formele de asociere cum ar fi constituirea grupurilor de 

producători, datorată în mare parte mentalităţii oamenilor, a rezistenţei la schimbare şi a 

scepticismului caracteristic oamenilor din mediul rural. 

 

Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale,  

Principalele categorii de animale   Forme de proprietate Numar 

Bovine   Total 258 

Porcine   Total 460 

Ovine   Total 2570 

Pasari   Total 14000 

Sursa: INSSE Tempo-Online 
 
 
 

Productia agricola animala pe judete si localitati 

Principalele produse agricole animale   Unitati de masura  

Greutatea in viu a animalelor destinate sacrificarii pentru consum   Tone greutate vie 735 

Productia de lapte de vaca si bivolita (inclusiv consumul viteilor)   Hectolitri (100 l) 4868 

Productia de lana   Kilograme 8050 

Productia de oua   Mii bucati 1794 
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Sursa: INSSE Tempo-Online 
 
Activitati certificate ecologic 
 
Numarul producatorilor si procesatorilor de produse ecologice este foarte scazut. Potentialul 

pietei alimentelor produse ecologic este urias, dar este nevalorificat in prezent. 

In zona nu exista actori economici inregistrati in urmatoarele activitati: comertul cu amanuntul 

de produse ecologice, importul si exportul de produse ecologice, apicultura ecologica si 

acvacultura ecologica. 

 

SC LEGAMAGRO  producator agricol 

SC RINOLTSAND SRL producator agricol 

IF SOANCA ALEXANDRA producator agricol 

SC ARENDAGRO SRL producator agricol 

SC AVIA AGRO PLANT SRL producator agricol 

 
2.5.2.  INDUSTRIE – IMM – MICROINTREPRINDERI 

Structura intreprinderilor in functie de numarul de angajati – pe localitati 
 

 
 
 
 
Exista 5 de firme cu domeniul principal de activitate in industria prelucratoare, din care 3 in 

industria alimentara si a bauturilor.. 
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. 

 
 
 
PROIECTE IMPLEMENTATE 
 
Asociaţia Europa pentru Dezvoltare Umană a desfasurat două proiecte: 

 Primul proiect prezentat a fost “Mediere Proactivă în Sud-Est - drumul cel mai scurt din șomaj 

către un loc de muncă”, proiect cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional 

Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” 2007-2013. 

 Proiectul „F1” pentru combaterea somajului – eCOMPETENTE în Sud-Est. 

Cele două proiecte se desfăşoară pe o perioadă de 22 de luni şi au un buget separat de 

aproximativ 500 mii de euro. Acestea sint implementate de către Asociaţia Europa pentru 

Dezvoltare în parteneriat cu Asociaţia Interconcordia și Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor 

Umane în regiunea de Sud – Est. 

Fonduri de la Banca Mondiala folosite pentru reabititarea infrastructurii invatamant, cultura, 

formare profesionala etc.): - 1 proiect / reabititare Liceu teoretic Negru Voda 

 

Alte fonduri: 

2 proiecte - Fonduri Transfrontatiere ( Regiunea Transfrontaliera G-ral 

Toshevo- Negru Voda o destinatie turistica din programul de cooperare transfrontatiera Ro – B 

2007-2013 

Proiectul Globul prieteniei - Colaborare transfrontaliera sportiva intre comunitatile din 

localitatile Kardamm Bulgaria si orasul Negru Voda 

 

Intre anii 2004 si 2011, cu ajutorul Consiliului Județean Constanța s-au realizat următoarele 

investiții în reabilitarea unor obiective apartinand domeniului public si privat pe raza localității 

Negru Vodă: 
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Tip obiectiv 

reabiliatat 

Anul reparației Valoare 

decontata fara 

TVA 

TVA Valoare totala 

achitata 

CLUB 

PENSIONARI 

NEGRU VODA 

2011 450.000,00  
 

108.000,00  
 

558.000,00  
 

CAMIN 

CULTURAL 

NEGRU VODA 

2011 690.000,00  
 

165.600,00  
 

855.600,00  
 

 

 

 

Infratiri intre localitati 

 

Negru Voda – cu Panasesti, judestul Chisinau, Republica Moldova 

- cu Krushari, districtul DOBRICH, BULGARIA 

- cu General Toshevo, BULGARIA 
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CAP.III. ANALIZA SWOT A ORAȘULUI NEGRU VODĂ 

 

 

FACTORI 
INTERNI PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Pozitie 

geopolitica 

 amplasata la 48 km sud-vest de 
Constanta, din care 10 km pe DN 39 si 
38 km pe DN 38 Constanta - Negru 
Voda; 

 este strabatuta de la nord la sud de 
linia ferata care leaga Dobrogea de 
Bulgaria, avand ca punct de frontiera 
un trup al localitatii Negru Voda; 

 legatura cu municipiul Mangalia se 
face pe DJ 391, aflandu-se la o 
distanta de 33 km; 

 regim al vanturilor favorabil producerii 
energiei eoliene. 

 resurse de subsol relativ reduse; 
 precipitatii reduse; 
 temperaturi ridicate in cursul verii; 
 retea hidrografica saraca, cu debite 

reduse, fara insemnatate economica. 

Populatie, 

forta de 

munca 

 ponderea majora a populatiei din grupa 
de varsta adulta (20-60 ani) peste 50% 
din totalul populatiei; 

 rezerva de forta de munca numeroasa; 
 populatia este formata din 97.33% 

romani si 2.67% alte nationalitati; 
 nivel redus de conflicte sociale intre 

cetateni; 
 buna convietuire interetnica; 
 forta de munca calificata in 

agricultura. 

 tendinta de imbatranire a populatiei; 
 relevanta slaba a evidentei si 

statisticilor privind utilizarea fortei 
de munca; 

 rata scazuta de ocupare in activitati 
industriale; 

 lipsa calificarii fortei de munca in 
alte meserii; 

 lipsa unei corelari intre cererea si 
oferta de forta de munca si investitii 
reduse in resurse umane; 

 rata ridicata a somajului; 
 putere financiara scazuta a 

populatiei; 
 lipsa acuta de locuri de munca, 

tendinta de crestere a ratei 
somajului; 

 nivel mediu de instruire, sub media 
pe tara; 

 pondere ridicata a populatiei 
inactive – 68.93%; 

 plati compensatorii pentru 
disponibilizati, ceea ce produce lene 
sociala. 
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Infrastructura 

 acces: DN 38, DN 39, DC 14 si DJ 
391; 

 existenta caii ferate care leaga orasul 
de municipiul Medgidia si tranziteaza 
localitatea spre tara vecina Bulgaria; 

 racordarea la reteaua de telefonie fixa 
si mobila; 

 acoperire integrala cu retea de 
telefonie mobila; 

 80 % din numarul gospodariilor au 
conexiune la cablu TV; 

 acces Internet; 
 existenta paginii web a Primariei 

Negru Voda.  
 

 dezvoltare foarte redusa a  
infrastructurii de afaceri; 

 la nivelul orasului, 60% din reteaua 
stradala are imbracaminte asfalica, 
cu strat dublu bituminos, 30 % sunt 
strazi impietruite, iar     10 % sunt 
inca drumuri de pamant; 

 existenta unui sistem de alimentare 
cu apa insuficient, uzat fizic si 
moral; 

 echipamente si tehnologii depasite 
fizic si moral; 

 slaba dezvoltare a infrastructurii 
tehnice in satele Darabani si 
Vilcele; 

 inexistenta unui sistem mixt de 
alimentare cu apă si a unui sistem 
alternativ de alimentare cu energie 
electrica. 

 utilizarea limitata a calculatoarelor 
personale pentru conectare la 
Internet; 

 numar relativ mic al abonamentelor 
de telefonie fixa. 
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PROIECTE CARE SE DORESC A FII  IMPLEMENTATE ÎN PERIOADA 2015-2020 
 
 
 
 
 
1.Înființare și realizare trotuare la nivelul orașului Negru Vodă și satelor Darabani și 
Vâlcelele. 
 
2.Înființare parcuri,locuri de joacă și agrement la nivelul orașului Negru Vodă 
 
3.Creșterea accesibilității la rețeaua Ten-T în zona transfrontalieră (asfaltarea a 13 km din 
străzile orașului Negru Vodă și a drumului DC 14 care face legătura între orașul Negru 
Vodă si satul Vâlcelele) 
 
4.Reabiltare și modernizare case sociale în oraș Negru Vodă (mini-hotel) 
 
5.Reabilitare și modernizare Cămin Cultural din satul Darabani 
 
6.Înființare,modernizare Cămin Cultural sat Vâlcelele (fost sediu CAP) 
 
7.Înființare parcuri satele Darabani și Vâlcelele 
 
8.Extindere canalizare menajeră oraș Negru Vodă 
 
9.Realizare canalizare menajeră în satele Darabani și Vâlcelele 
 
10.Realizare monument al eroilor în satul Darabani 
 
11.Reabilitare și modernizare Liceu Teoretic oraș Negru Vodă 
 
12.Reabilitare derea în satul Darabani 
 
13.Asfaltare străzi în satele Darabani și Vâlcelele 
 
14.Extindere rețea electric în zonele A,B,C 
 
15.Reabilitare iluminat prin led la nivelul UAT oraș Negru Vodă 
 
16.Executare sediu administrativ al Primăriei orașului Negru Vodă la  Secția Darabani 
 
17.Înființare centru de colectare pentru apicultori 
 
18.Realizare centură ocolitoare oraș Negru Vodă pentru devierea traficului greu care se 
desfășoară către granița cu Republica Bulgaria 
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19.Extindere rețea de supraveghere video la nivelul UAT oraș Negru Vodă 
 
20.Extindere rețea  distribuție gaze naturale la nivelul satelor Darabani și Vâlcelele 
 
21.Realizare parc agrement la nivelul UAT oraș Negru Vodă : 
 -3 bazine piscicole 
 -piscină acoperită 
 -forare puț apă 
 -piste bicicletă 
 -energie alternativă 
 
22.Înființare centru social tineret la nivelul orașului Negru Vodă  
 
23.Asfaltare străzi Secția Darabani 
 
24.Înființare Grădiniță cu program prelungit 
 
25.Înființare Centru medical permanență 
 
26.Înfiintare Poliție Locală  
 


