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I. Aşezare,  prezentare geografică și fizică, relaţii teritoriale 
 
Aşezare.  
Comuna Dorobanţu este situată în partea central‐sudică a judeţului Călăraşi, la graniţa cu 
regiunea Silistra, Bulgaria. Coordonatele comunei Dorobantu (latitudine, longitudine) sunt: 
44.22, 26.95.  Se invecinează la est cu comuna Ciocănesti, in sud cu lunca Dunării, in vest cu 
comuna Mânăstirea, de care este desparţita de lacul Mostiştea, iar la nord cu comuna Ulmu.  
 
 

 
Figura  1 Amplasarea comunei Dorobanţu în cadrul jud. Călăraşi 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harta_comune_jud_Calarasi.png 

 
Cu o suprafata totala de 103 kmp,  comuna Dorobantu este una din comunele mari ale judetului 
Călăraşi,  fiind a 14‐a comună ca suprafaţa, dar sub media suprafeţei comunelor din judet care 
este de 183 kmp.  
 
Accesibilitatea. 
Comuna este traversată de șoseaua naţională DN31 care leagă Călărașiul de Olteniţa și de 
Bucureşti, fiind situată la aproximativ 36 km de reşedinţa judeţului Calarasi, la 33 km de 
municipiul Olteniţa și de drumul judeţean DJ304  Dorobanţu‐Boşneagu‐Ulmu‐Chirnogi‐Făurei‐
Zimbru‐Plevna‐Dâlga Gară‐Pelinu  care face legătura cu satul Boşneagu. Accesibilitatea zonei a 
crescut odată cu deschiderea autostrăzii A2 Bucureşti Constanta, parte a reţelei europene de 
transport TEN‐T, culoarul Paneuropean nr. IV. Mai mult decât atât, în partea de sud, pe toată 
lungimea comunei se află fluviul Dunărea, care reprezintă Culoarul Paneuropean nr. VII de 
transport.  
 



 

Localitatea este relativ aproape de capitala ţării, fiind legată de aceasta printr‐o reţea de 
drumuri după cum urmează :  

• DN 4 Bucuresti Luica – 46 km continuand 30 km pe DJ 403 până in Mânăstirea și apoi 6 
km pe DN 31 din Mânăstirea – distanţa totală 84 km   

• pe traseul  ‐102 km din care 53 km pe autostrada A2 până la Lehliu Gara și restul pe DN3 
și DJ 304. 

 
Poziţia comunei în raport cu importante căi rutiere de acces a permis și favorizat dezvoltarea 
infrastructurii generale şi a utilităţilor de bază.  
 

 
 

Figura  2. Poziţia comunei în raport cu căile rutiere de acces 
Sursa: http://pe‐harta.ro/calarasi/ 

 

Zona nu dispune de cale ferată, ceea ce poate constitui un handicap din punct de vedere al 
accesibilităţii, cea mai apropiată staţie de cale ferată care poate deservi zona fiind Lehliu Gară. 
 
Relieful. 
Relieful este reprezentat de câmpie, lunci și bălţi, localitatea fiind situată la limita Câmpiei 
Bărăganului Mostiştei (Bărăganul Sudic).  Limita sudică, este bine evidenţiată de lunca și cursul 
Dunării, începând din dreptul localităţii Dorobanţu, contactul cu lunca se face prin intermediul 
frunţii terasei întâi a Dunării. Comuna se situează de asemenea pe malul stâng al Mostiștei, în 
zona unde aceasta se varsă în Dunăre. 
În sectorul din dreptul Câmpiei Bărăganului de Sud, fluviul Dunărea și‐a dezvoltat o luncă 
extinsă în partea de sud a unităţii de câmpie, acolo unde apele fluviului se scurg printr‐un singur 
curs.  
Lunca din interiorul câmpiei este tânără ‐ datorită construirii digurilor, în spatele cărora s‐a 
acumulat apă în lacuri de tipul iazurilor, s‐au realizat noi nivele de bază locale, astfel că cea mai 
mare parte din spaţiul luncii a fost ocupat de apă.  



 

Raportat la marile unitaţi de relief comuna este situată pe terasele Dunării. Satele Dorobanţu și 
Văraşti sunt situate pe terasa I Calaraşi cu altitudinea de 21 m, iar satul Boşneagu pe terasa a II ‐ 
a ‐ Corabia cu altitudinea de 35m. 
 
Relaţii teritoriale. 
Comuna face parte din Judeţul Călărași, care este un judeţ preponderent rural. Comuna este 
cuprinsă în Planul de Dezvoltare a Judeţului Călărași pentru perioada 2014‐2020 cu un set de 
investiţii după cum urmează:  
 

Tabel nr.  1:  Proiecte prevăzute pentru comuna Dorobanţu în perioada 2014‐2020 

Denumire proiect  Valoare estimată 
(lei)  

Asfaltare străzi în satele Dorobanţu, Boșneagu și Vărăști,com. Dorobanţu 11.021.756
Construire camin cultural în com. Dorobanţu  900.000
Înfiinţare spaţii verzi în satul Vărăști, com. Dorobanţu  954.094
Înfiinţare centru de îngrijire copii tip ”after school” în com. Dorobanţu 1.190.588
Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme de încălzire care utilizează 
energii egenerabile în com. Dorobanţu 

182.760

Înlocuirea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme de încălzire care utilizează 
energii regenerabile pentru G.P.N. ”Steluţe fermecate”, com. Dorobanţu 

257.935

Construire parc fotovoltaic de 750 kW în vederea reducerii costurilor de energie 
electrică 

8.251.628

Sursa:  Planul de Dezvoltare a Judeţului Călărași 
 
Comuna a făcut in perioada 2007‐2013 parte din GAL Bărăganul de Sud Est alături de alte 22 de 
localităţi, în parteneriatul respectiv participând și Asociaţia Rom – Român din Dorobanţu, 
precum și Dorobanţu 2009 – Cooperativă agricolă.  
 
În aceiași perioadă,  Comuna Dorobanţu a făcut parte din teritoriul FLAG Grupului Local de 
Pescuit “Dunărea Călărăşană”1, alături de alte 16 unităţi teritorial‐administrative. Acesta și‐a 
propus dezvoltarea în zonă a unui sector piscicol competitiv, într‐un cadru natural și atractiv 
construit,  printr‐un management performant. Din datele publicate pe site‐ul FLAG rezultă ca 
din comuna Dorobanţu nu a fost înregistrat nici un proiect pentru finanţare. 
 
Este de așteptat ca ambele grupuri locale să se re‐constituie și pentru perioada 2014‐2020.  

 

                                                            
1 http://www.dunareacalaraseana.ro/index.php/despre‐flag/structura‐flag 



 

II. Resurse naturale 
Comuna Dorobanţu dispune de importante resurse naturale printre care importante terenuri 
agricole și o retea hidrografică consistentă,  precum și câteva situri naturale protejate la nivel 
european Natura 2000 pentru diversitatea florei și faunei. 
 

Tabel nr 2:  Bilantul terenului  

 Total, din care 
proprietate privată 

ha 

Total Total 10289 
  Proprietate privata 6518 
Agricola Total 7471 
  Proprietate privata 6333 
Arabila Total 7216 
  Proprietate privata 6078 
Pasuni Total 195 
  Proprietate privata 195 
Vii și pepiniere viticole Total 60 
  Proprietate privata 60 
Terenuri neagricole  Total 2818 
  Proprietate privata 185 
Paduri și alta vegetatie forestiera Total 1496 
  Proprietate privata 6 
Ocupata cu ape, balti Total 973 
 Total 180 
Ocupata cu constructii Proprietate privata 177 
Cai de comunicatii și cai ferate Total 167 
Terenuri degradate și neproductive Total 2 
  Proprietate privata 2 

                  Sursa: Fişa localitatii Dorobanţu, INS Directia Regională de Statistică Călăraşi 

Se constată în comună suprafeţe importante de teren în proprietate publică. Astfel, aproape 
16% din terenurile agricole sunt în proprietate publică aflate în gestiunea Administraţiei 
Domeniilor Statului. De asemenea,  suprafeţele de pădure care reprezintă 14,5% din suprafaţa 
comunei sunt proprietatea ROMSILVA, fiind administrate de Ocolul Silvic Calarasi. Pădurile 
acestui ocol silvic au o amplitudine redusă, fiind situate cu o pondere majoritară în etajul 
silvostepei Ss (100%).2 
 
 

                                                            
2  Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva  Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice  Staţiunea De Cercetare‐ 
Dezvoltare si Experimentare ‐ Producţie Piteşti – Raport de Mediu Pentru Amenajamentul Ocolului Silvic Călăraşi, 
Direcţia Silvică Călăraşi 



 

Figura 3: Teritoriul Comunei Dorobanţu ‐ mod de folosinţă în 2013 (%) 
 

 

          Sursa: Fişa localitatii Dorobanţu, INS  Directia Regională de Statistică Călăraşi 
 
 
 



 

 Resurse de apă ‐ reţeaua hidrografică 

Localitatea Dorobanţu beneficiază de importante resurse de apă, 9% din suprafaţa localităţii 
fiind ocupată de ape și bălţi.  
 
Reteaua hidrografică a comunei  este reprezentată de:  

1. Lacul Mostiştea, care se află la limita dintre comunele Dorobanţu şi comuna Mânăstirea, 
2. Lacul Andolina, care se află între satele Dorobanţu și Vărăşti,  
3. Canalul Bătrâna, care se află la sud de satele Dorobanţu şi Vărăşti,  
4. Fluviul Dunărea, situat in sudul unitatii administrativ teritoriale a comunei Dorobanţu, 

paralel cu aceasta pe o raza de 5 km.  
5. Canalul Dorobanţu –asigura legătura între Dunare și lacul Mostiştea și are o lungime de 

aproximativ 12 km.  
Pânza freatică se găseşte la adâncimea de 18‐20 m. Această bogată reţea hidrografică atrage 
după sine și riscuri crescute de inundaţii. Astfel, în perioadele în care apele fluviului Dunărea 
depăşesc cotele de inundaţii, există riscul inundării unor comunităţi aflate de‐a lungul fluviului.  
În anul 2006, o serie de gospodării inclusiv din Dorobanţu au fost inudate. Totuşi, riscul este 
limitat, având în vedere posibilitatea inundării controlate a unor suprafeţe de teren folosite în 
agricultură, în fosta matcă a Dunării. 
 
Direcţia Apelor Buzău‐Ialomiţa, cu sediul în municipiul Buzău, este o unitate teritorială a 
Administraţiei Române „Apele Române”, având în administrare printre altele  bazinele 
hidrografice Mostiştea şi fluviul Dunărea.  
 
Lacul Mostiştea  face parte dintr‐o serie de acumulări situate pe cursul Mostiştei construite în 
cascadă. Aceste acumulări au ca principale folosinţe: irigaţii, atenuare viituri, agrement şi 
piscicultură. Iezerul este cea mai mare acumulare de apă din Bărăgan având aproximativ 1860 
ha. Ridicarea nivelului apei prin supraînălţarea digurilor iniţiale a dus la reducerea suprafeţei 
stufului si a altor plante palustre emerse din jurul acestui lac. Conform autorităţilor în domeniul 
apelor,  acumularea Iezer are suprafaţa de 2850 ha şi  adâncimea medie 4 m. Aceste acumulări 
au folosinţă complexă: atenuare unde de viitură și piscicultură. În momentul actual sunt 
utilizate preponderent ca acumulări în scop piscicol. Comuna Dorobanţu face parte din zonele 
sensibile la poluarea cu nutrienţi şi la poluarea cu nitraţi din bazinul Mostiștea.  
 
Potenţialul ecologic a fost evaluat3 din punct de vedere al elementelor biologice rezultând  
încadrararea apei în potenţialul moderat, element determinat fiind fitoplanctonul. Elementele 
fizico‐chimice au înregistrat următoarele valori medii: ‐ oxigen dizolvat: 8,89 mgO2/l, valoare 
caracteristică potenţialului maxim; ‐ pH: 8,947, valoare caracteristică potenţialului moderat; ‐ 
fosfor total: 0,141 mg/l, valoare caracteristică potenţialului moderat. Evaluarea integrată a 
elementelor de calitate monitorizate au încadrat apa corpului de apă Acumulări Valea 
Mostiștea în potenţialul ecologic moderat.  
                                                            
3 Sursa:  Sinteza calităţii apelor din România în anul 2013  
 



 

 
O caracteristică importantă a spaţiului hidrografic o reprezintă existenţa (din cele mai vechi timpuri) 
a numeroase iazuri piscicole, precum şi acumulări care au folosinţă piscicolă. 
 

Figura nr.  3 Acumulările Mostiștea  

 
Acumulările Mostiștea  
  
Sursa: Planul de management al spaţiului hidrografic Buzău‐ialomiţa 

Planul de management4 precizează că practicarea activităţilor de piscicultură / acvacultură pot 
constitui presiune asupra corpului de apă atunci când:  

‐ pescuitul comercial afectează fauna acvatică, avifauna şi alte elemente ale lanţului trofic. 
Principalele presiuni identificate sunt perturbarea habitatului, braconajul, capturile 
neintenţionate. 
‐ creșterea producţiei de peşte fără asigurarea unor măsuri de purificare specifice ale apei, 
conduce la dejecţii sau scurgeri de substanţe organice şi nutrienţi conţinuţi în hrana 
administrată peştilor;  
‐ nu este asigurată o structură adecvată pe specii în bazinele acvatice natural/antropice. 
 
Modernizarea tehnologiilor de creştere poate spijini practicile sănătoase, ecologice şi reduce 
impactul negativ asupra mediului. Pe acumulările Mostiștea sunt numeroase amenajări 
piscicole: crescătorie crap şi caras (Cyprinus carpio, Carrasius gibelio auratus), în zona Iezerului 
regăsindu‐se şi o pepiniera piscicolă. 

Din păcate, pe apele din localitate autorităţile în domeniu nu au identificat zone de îmbăiere, 
acţiunea de identificare aflându‐se în derulare. Acestea au precizat că va avea loc identificarea 
zonelor de îmbăiere, urmând a fi desemnate zone de îmbăiere pe cursurile de apă şi în unele 
lacuri naturale şi de acumulare. Acestea ar fi de mare interes în eventualitatea dezvoltării unor 
zone de agreement care să includă locuri de îmbăiere naturale – ștranduri.  

                                                            
4  PLANUL DE MANAGEMENT AL SPAŢIULUI HIDROGRAFIC BUZĂU‐IALOMIŢA 



 

Conform Registrului Unităţilor de Acvacultură Lacul Iezerul Mostiştea,   dosarul de concesiune 
către S.C. OLT FISH SRL. lipseşte.  Licenţa aceleiaşi firme pentru Canalul Dorbanţu a expirat din 
2012.  

 



 

Nr. 290 311 335 349 

Proprietar  ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE R OMANE 
DIRECTIA APELOR BUZAU ‐ IALO MITA "  

1. ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE 
DIRECTIA APELOR BUZAU‐IALOMITA TEREN 
PISCICOL; 2. S.C S.R.L. OLTFISH ‐ ACTIVE.. 1. 

S.C. PISCICOLA S.A. CONSILIUL LOCAL 
DOROBANŢU  

Adresa proprietar STR. BUCEGI NR. 20 BIS, BUZAU, JUD. BUZAU STR. BUCEGI NR BUZAU; REPUBLICII NR. CAL . 20 
BIS, BUZAU, JUD. 2. STR. 16, OLTENITA, JUD. 
ARASI 

SOS. CALARASI‐BU CURESTI, KM. 6, 
JUD. CAL ARASI  

COM. DOROBANŢU 

 Administrator  S.C. OLTFISH S.R.L. S.C. OLTFISH S.R.L. S.C. PISCICOLA IEZER S.R.L. SC PISCICOLA IEZER SRL 

Adresa 
administrator  

B‐DUL. REPUBLICII NR. 16, HALA CEN TRALA, 
OLTENITA, JUD. CALARASI 

STR. REPUBLICII NR. 16, OLTENITA JUD. 
CALARASI ,  

COM. DOROBANTU, JUD. CALARASI COM. DOROBANŢU 

Judet  Călăraşi Călăraşi Călăraşi Călăraşi

Amenajarea  AMENAJAREA PISCICOL A CRESCATORIE 
DUNARE‐ CANAL DOROBANTU 

AMENA JAREA FERMA PISCICOLA IEZER SULTANA 
CRES CATORIE) – 

AMENAJAREA CRESCATORIE 
PISCICOL A  

AMENAJAREA ANDOLINA 

Adresa amenajare  ‐ COM. DOROBANTU, JUD. CALARASI 0 791  SAT SULTANA, COM. MANASTIREA, JUD. 
CALARASI  

ULMU ‐ COM. ULMU, JUD. 
CALARASI  

COM. DOROBANŢU 

RUA Pepini era   0  999 0 

RUA Crescato rie   292 0 924 33,84 

Suprafata totala  48,5  1549 90,3 0110/26.11.2012 

Licenţă de 
acvacultură  

0032/19.06.2009  dosar lipsă 0578/01.11.2011 214/2011 val. 15.11.2021 

Autorizaţie de 
mediu  

255/2008 val. 06.11.2012   151/2011 val. 15.08.2021  113/2011 val. 31.07.2016 

Autorizaţie Gosp. 
Ape  

151/2008 exp 2011  78/2011 val. 31.03.2016  

SPECII CA, CAs, R CA, CAs, R CA, CAs, R CA, Cas

Tabel  nr. 3:  Extras pentru comuna Dorobanţu din Registrul Unitaţilor de Acvacultură, actualizat 1.03.2014  



 

 

Patrimoniul natural – zone protejate 

 
Comuna Dorobanţu dispune de un bogat patrimoniu natural, reprezentat de două situri Natura 
2000:   
1.  Situl ROSPA0105 Valea Mostiştei ‐ arie de proecţie specială avifaunistică ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000, desemnată totodată şi sit IBA, posibil 
candidat sit RAMSAR,  

2.  Situl ROSCI013 Olteniţa ‐ Mostiştea ‐ Chiciu ‐ sit de importanţă comunitară.   
 
In plus,  tot pe teritoriul comunei se găsește Ostrovul Haralambie ‐ arie protejată de interes 
naţional categoria IV IUCN.  Custodele acestor situri este Asociaţia Echilibru din Bucureşti.  
 
Informatiile legate de acoperirea siturilor, activităţile care se desfăşoară in sit și recomandările 
prezentate mai jos sunt preluate din site‐ul Infonatura 20005. 

 
1. Aria de protecţie specială avifaunistică Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiştea  
Aria de protectie se regăseşte pe terioriile comunelor Dorobanţu (3%), Frăsinet (10%), 
Mânăstirea (12%), Ulmu (12%), Valea Argovei (10%).  Situl Valea Mostiştei ‐ ROSPA01056, are o 
suparafata de 4 379 ha, unde sunt cuprinse suprafeţe ocupate de râuri, lacuri (70%), mlaştini, 
turbării (2%), culturi agricole (23%) și păşuni (5%). 
Este cel mai intins lac, de aproximativ 1860 ha.  
 
Ridicarea nivelului apei prin suprainălţarea digurilor initiale a dus la disparitia aproape completă 
a stufului și a altor plante palustre emerse. Sunt evidente fenomenele de eroziune. In 
imprejurimi se intind culturi agricole și pajisti.  
 
Accesul la lac se face pe DN3 Oltenita ‐ Calarasi, pe drumuri locale și de câmp.  

• Importanta sitului pentru conservare 
Situl aflat în Câmpia Română este considerat o zonă umedă importantă din sudul României 
deoarece asigură condiţii optime pentru cel puţin 150 de specii de păsări, dintre care 39 sunt 
de importanţă comunitară pentru conservare. Cinci dintre acestea sunt periclitate la nivel 
global. Habitatele umede de la Mostiştea favorizează cuibăritul unor specii precum stârcul pitic, 
stârcul galben, egreta mică, buhaiul de baltă, chirighiţa cu obraz alb şi raţa roşie. Aceste zone 
sunt foarte importante şi pentru hrănirea unor specii precum pelicanul comun, lopătarul și 
ţigănuşul, care cuibăresc la distanţă dar vin frecvent să se hrănească aici. Situl este important în 

                                                            
5 http://dev.adworks.ro/natura/situri/24/Ciocanesti‐Dunare.html Fundatia Centrul National pentru Dezvoltare 
Durabila in parteneriat cu Ministerul Mediului si Padurilor – Directia Biodiversitatii.  
6 Valea Mostiştea ‐ Formular standard Natura 2000, extras din 
http://natura2000.mmediu.ro/upl//formulare/ROSPA0105%20‐%20F.pdf 



 

perioada de migraţie pentru mai multe specii acvatice precum pelicanul comun, pelicanul creţ, 
cormoranul mic, egreta mică și cea mare sau cufundarul polar, dar și pentru unele păsări 
răpitoare precum codalbul, şerparul şi şoimul călător. În timpul iernii lacurile de la Mostiştea 
oferă un excelent habitat pentru gârliţe și mai multe specii de raţe, dar şi pentru specii 
protejate precum gâsca cu gât roşu, egreta mare sau lebăda de iarnă. Amploarea migraţiei 
păsărilor prin acest sit se datorează amplasării lui pe două rute de migraţie importante (ruta 
carpatică și ruta centro‐europeană‐bulgară), în total situl adăpostind un număr de 47 de specii 
migratoare. 
Acest sit găzduieste efective importante ale unor specii de păsări protejate, încadrate pe 
următoarele categorii: a) număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 26, b) număr de alte 
specii migratoare, listate in anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 47,  c) 
număr de specii periclitate la nivel global: 5.  Situl este important pentru populaţiile 
cuibăritoare ale speciilor următoare: Pelecanus crispus,  Aythya nyroca,  Botaurus stellaris,  
Ixobrychus minutes.  Situl este important in perioada de migratie pentru speciile: Pelecanus 
onocrotalus, Phalacrocorax pygmaeus, Tringa glareola, Pluvialis apricaria, Egretta alba, 
Philomachus pugnax.  In perioada de migratie situl găzduieste mai mult de 20.000 de exemplare 
de păsări de baltă, fiind posibil canditat ca sit RAMSAR7. Totodată, este sit desemnat ca IBA 
(Birdlife Important Bird and Biodiversity Programme) conform criteriilor C1, C2, C4, C68 
elaborate de BirdLife International. 

• Activităţi care se desfăsoară in sit și in afara perimetrului acestuia 
Următoarele activităţi au loc în interiorul sitului și manifestă un impact negativ asupra speciilor 
pentru care acesta a fost desemnat: 

‐ pescuit (dacă se practică din barcă în apropierea locurilor de cuibărit sau în locurile 
preferate de păsări pentru odihnă sau hrănire),  

‐ drenarea apei (dacă are loc în timpul perioadei de cuibărire),  
‐ vânătoare şi braconaj (prin neselectarea vânatului, diminuează efectivele unor specii 

protejate și determină perturbări de amploare în întreaga avifaună),  
‐ recoltarea și arderea stufului (reduce teritorii de reproducere dar şi de odihnă şi hrănire 

ale unor specii protejate),  
‐ păşunat (în situaţia în care se intră cu turmele în teritorii de cuibărit ale speciilor care au 

cuibul pe sol). 

• Administrarea sitului 
Există puncte de intrare în sit, poteci și drumuri pentru vizitare, iar în comunităţile de pe raza 
sitului sunt prezente amenajări pentru colectarea deşeurilor. Aceste spaţii pentru colectarea 
deşeurilor sunt necesare şi în locurile frecventate de turişti. Mai sunt necesare panouri de 
avertizare/atenţionare, panouri de informare și panouri cu hărţi pentru orientare, puncte de 
informare în comunităţile învecinate sitului, observatoare ornitologice, bariere, trasee tematice 
și locuri de campare prevăzute cu vetre de foc. 
 

                                                            
7 Convenţia Ramsar (The Ramsar Convention of Wetlands) este un tratat interguvernamental intrat în vigoare în 
1975, sub egida UNESCO, asupra zonelor umede ca habitat al păsărilor acvatice la nivel internaţional.  
8 Criteriile sunt disponibile online la http://www.birdlife.org/datazone/info/ibacriteuro 



 

 
Figura  4 Apus de soare pe Lacul Mostiştea 

 (Sursa foto: Panoramio, panoramio.com) 
 
2.  Situl  de importanţă comunitară ROSCI0131Olteniţa ‐ Mostiştea ‐ Chiciu  
Acest sit cuprinde localităţile: Alexandru Odobescu, Valea Argovei, Ulmu, Spanţov, Olteniţa, 
Mânăstirea, Independenţa, Grădiştea, Frăsinet, Dorobanţu, Călăraşi, Cuza Voda, Ciocăneşti 
Chiselet. Din punct de vedere hidrologic,  situl include segmentul din Dunăre cuprins între 
Olteniţa și Călăraşi, împreună cu râul Mostiştea, lacurile Gălăţui, Iezer, Frăsinet, Dorobanţul, 
Potcoava, Ciocăneşti și canalul de legătură Dunăre‐Iezer‐Mostiştea‐Dorobanţu. 
 

• Prezentare generală 
Importanţa sitului este dată de valoarea naturală a zonelor umede adiacente Dunării în 
sectorul Olteniţa‐Călăraşi, aici fiind identificate patru tipuri de habitate acvatice, ripariene şi de 
pajişti de interes comunitar. Starea naturală a zonelor umede a făcut posibilă prezenţa unor 
specii de interes comunitar ce depind de aceste habitatele acvatice, precum vidra, buhaiul de 
baltă cu burta roşie, ţestoasa de apă, tritonul dobrogean şi 13 specii de peşti care completează 
valoarea naturală a sitului. 

• Aspecte socio‐economice și culturale 
Locuitorii zonei se ocupă cu agricultura, cultivând în special cereale și plante tehnice, creşterea 
animalelor, prelucrarea lemnului, pescuitul sportiv, în zonă existând și multe societăţi 
comerciale cu profil agricol care administrează cea mai mare parte a terenului arabil, alături de 
societăţi cu profil comercial sau de prestări servicii. De asemenea, există mai multe ferme 
piscicole. În gospodării se foloseşte în principal lemnul și secundar GPL‐ul pentru încălzire. Zona 
este bogată în vestigii arheologice, fiind identificate mai multe situri din neolitic (cultura Boian), 
eneolitic (cultura Gumelniţa), epoca bronzului târziu (cultura Coslogeni), resturi materiale ale 
civilizaţiei daco‐getice și obiecte de factură romană. În zilele noastre localnicii mai păstrează 
încă unele obiceiuri care marchează pregatirea pentru începerea muncilor de primavară (Urlalia 
şi Cucii), și obiceiuri de vară prin care în timpul arşiţei se invocă ajutorul forţelor supranaturale 
(Scaloianul și Paparudele). Un eveniment important pentru localnici este Sărbătoarea Dunării, 
pe 15 august, când au loc slujbe religioase specifice, diferite concursuri antrenante şi spectacole 
de muzică și dansuri populare oferite de Ansamblurile folclorice locale „Brâuleţul Dunării“ și 
„Jienii“. 
 



 

• Activităţi care se desfăşoară în sit  
Tăierea stufului, golirea şi umplerea neadecvată a bazinelor piscicole, dragarea și braconajul au 
un impact negativ asupra sitului. 
 

• Recomandări 
În sit există doar amenajări pentru colectarea deşeurilor, fiind necesare panouri de 
avertizare/atenţionare, panouri de informare, panouri pentru orientare (hărţi), centru de 
vizitare/informare, puncte de informare, amenajări pentru observare/supraveghere, puncte de 
intrare, poteci/drumuri pentru vizitare, trasee turistice, trasee tematice, locuri de campare şi 
vetre de foc. 
 
3. Arie protejată de interes naţional categoria IV‐a IUCN ‐ International Union for 

Conservation of Nature (rezervaţie naturală de tip floristic și faunistic): Ostrovul 
Haralambie 

Această arie naturală cu o suprafaţă de 44,90 hectare se află pe Dunăre, în partea sud‐estică a 
satului Vărăști, în imediata apropiere de rezervaţia naturală Ostrovul Ciocănești din zona Luncii 
Dunării. Rezervaţia este încadrată în ecoregiunea Lunca inundabilă a Dunării. Ostrovul9 
Haralambie10 a devenit rezervaţie naturală conform Hotărârii de Guvern Nr.2151 din 30 
noiembrie 2004 cu nr. IV.20, şi are numărul de aviz CNM 334/Cj/23.12.2003. Aici se găseşte o 
pădure de esenţă moale ce este într‐un proces de regenerare, iar zona cu pădure bătrână de 
salcie albă este despărţită de zona de regenerare printr‐un canal secundar. De asemenea se 
găsesc multe specii de păsări ocrotite de lege, acestea fiind pe cale de dispariţie. De aceea sunt 
permise aici doar activităţile de ecoturism, cercetare și educare. 
 
Ostrovul Haralambie este considerat ... ostrov extrem de rar vizitat de om (alaturi de Albina, 
Ciocăneşti, Şoimu, Pisica.) ‐  mai greu accesibile și în general, sunt vizitate de pescari și uneori de 
silvici.  
 
Din punct de vedere al accesibilităţii, ostroavele in general pot fi vizitate, în funcţie de temperaturi 
și nivelul Dunării din martie până la începutul lunii iunie. Din iunie până în octombrie vegetaţia de 
sub arbori se dezvoltă extrem de rapid şi luxuriant, pătrunderea în interiorul unora dintre ostroave 
fiind aproape imposibilă. Este și cazul ostrovului Haralambie.  
 
Pe ostrovul Haralambie, din martie până în iunie, poate fi admirată o colonie de cormorani care 
cuibăreşte pe malul drept și uneori pelicani și/sau alte specii de păsări care se odihnesc pe plaja de 
nisip formată în capul din amonte al ostrovului. Este un loc propice pentru realizarea de fotografii. 
Se recomandă ca observaţiile să se facă de pe apă, apropierea bărcilor, în cazul în care se folosesc 
cele cu motor, realizându‐se cu viteză cât mai mică pentru limitarea deranjului. Se va evita 
producerea de zgomote puternice de tipul claxonatului. Utilizarea unor bărci cu vâsle care nu 
produc nici zgomot şi nici nu consumă combustibil este cu mult mai indicată.  

                                                            
9 Notă: ostrov ‐ insulă pe fluviul Dunărea. 
10 pe plan local, ostrovul Haralambie este cunoscut sub denumirea Insula Reni 



 

Grupurile de turişti nu vor fi mai mari de 10 persoane (2 – 3 bărci) şi nu se vor organiza mai mult de 
2 vizite pe săptămână. Nu se recomandă pătrunderea pe ostrov decât în scopul realizării unor 
activităţi educative sau de cercetare ştiinţifică. 
 

Strategie de eco‐turism pentru ostroavele de pe Dunăre din Judeţul Călăraşi 
World Wild Fund ‐ 2010 

 

 
Figura  nr. 5 Ostrovul Haralambie 

(Sursa foto: Garda Nationala de Mediu, gnm.ro) 
 

 



 

III. Societate  

 Populaţia  

Demografie şi condiţii de locuire.  
Comuna Dorobantu are în componenţă 3 sate (Dorobanţu, Vărăşti și Boşneagu), populaţia 
după domiciliu la 1.01.2014 fiind de 2890 de locuitori. Este una din localităţile cu populatie mică 
din judet – pe locul 31 din 49 de localităţi. 
 
Populaţia a înregistrat o evoluţie constant descendentă in perioada 1992‐2015 (cu exceptia 
anilor 1996 și 2000 cand au avut loc usoare creşteri posibil datorate migratiei din mediul urban 
după inchiderea capacitătilor industriale din zonă,) perioada in care aceasta a scăzut de la 3651 
locuitori la 2855, cu 21% in 23 ani conform datelor Institutului National de Statistica – baza de 
date Tempo. Media evoluţiei populatiei in aceasi perioadă in judetul Calarasi a fost de ‐7%, in 
comuna Dichiseni de ‐12% iar in comuna Spantov de ‐0,2%. Populatia a inregistrat o scadere 
drastică de 3,88% intr‐un interval de 5 ani in  perioada 2009‐2013. 
 

Tabel  nr. 4: Populaţia după domiciliu şi populaţia stabilă în perioada 2009 ‐ 2013 
 

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013
Populatia dupa domiciliu la 1 ianuarie  3052 2998 2976 2914 2937

Populatia dupa domiciliu la 1 iulie  3025 2988 2937 2957 2916
Populatia stabila la 1 ianuarie 2962 2901 2882 2816 2847
Populaţia stabile la 1 iulie 2925 2892 2842 2872 2821

Sursa:  Fişa Localitătii Dorobanţu, INS Directia Regională de Statistică Calaraşi  

 
Densitatea populatiei in Comuna Dorobantu era de 28,3 locuitori pe km2 la 1 iulie 2013 fiind 
una din cele mai mici din judeţ, comuna situându‐se pe locul 39 din 49 localităti din judet ca 
densitate. Conform datelor privind populaţia pe etnii RPL 2011, majoritatea populaţiei este de 
etnie română, şi 1,46% de etnie romă.  
 
In ceea ce priveste indicatorii demografici, situatia Comunei Dorobantu conform Anuarului 
Statistic al judetului in anul 2013 era urmatoarea: 

• Natalitate: 10,6 nou nascuti la 1000 de locuitori situând comuna pe locul 37 in judet – 
usor peste media judeteana de 9,3.  

• Decese: comuna se situa pe primul loc in judet cu 27,6 decese la mia de locuitori, dublu 
faţă de media judeteană de 13,9, posibil semn al unei stări precare de sanatate și a unui 
acces redus la servicii medicale. 

• Spor natural: de ‐17 la mia de locuitori, comuna Dorobanţu situându‐se printre 
ultimele 5 comune din judeţ la acest indicator, de aproape 4 ori peste  media judeteana 
de ‐4,6, de peste 2 ori mai mare decat media rurală  de ‐6,6 . 

 



 

Fondul de locuinţe al comunei a fost de 1676 locuinţe la 31.12.2013, majoritar (1671) 
proprietate privată.  
 
Capitalul uman – educaţie și formare profesională, sănătatea 
 
Capitalul uman11 constă în acele abilităţi ale indivizilor care pot fi valorificate pentru a produce 
venituri prin muncă sau în schimbul unor resurse economice de orice tip. Practic, capitalul 
uman este format din:  

• capital educaţional (abilităţi dobândite de indivizi în procesul de instruire şcolară, dar şi 
în afara acestuia); capitalul educaţional ridicat presupune o valoare mai ridicată a forţei 
de muncă, datorată productivităţii sporite. 

Un nivel de instrucţie mai ridicat presupune şi o mai mare flexibilitate în adaptarea la condiţiile 
specifice de pe piaţa muncii, contribuind la evitarea riscului şomajului. 

• capital biologic (abilităţi fizice ale indivizilor, sintetizate, cel mai adesea, prin starea de 
sănătate).  

Potentialul resurselor umane din localitatea Dorobanţu  este redus de nivelul de educaţie.  

                                                            
11 CAPITALUL UMAN: COMPONENTE, NIVELURI, STRUCTURI.ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN, BOGDAN VOICU ‐ 
CALITATEA VIEŢII, XV, nr. 1–2, p. 137–157, Bucureşti, 2004 



 

Tabel  nr. 5:  Nivelul de educaţie al populaţiei din comuna Dorobanţu la Recensământul 2011   

  
Media 
natională 

Media Judetul 
CALARASI 

Media Judetul Calaraşi 
rural  comune 

 Comuna 
DOROBANTU 

Superior 14.4 6.9 2.9 2.3
Post‐liceal și de maistri 3.2 2.4 1.2 1.7
Secundar total 65.3 65.2 64.8 59.4
Liceal 24.4 20.1 15.5 12.1
Profesional și de ucenici 13.9 14.6 14.8 19.1
Inferior (gimnazial) 27.0 30.6 34.5 28.2
Primar 14.2 19.6 23.9 28.7
Fara scoala absolvita 3.0 5.9 7.2 8.0
Persoane analfabete 1.4 3.6 4.5 5.2

 
Comuna Dorobantu este comuna cu unul din cele mai reduse nivele de educatie din Judetul 
Calarasi și anume: 

• comuna cu una din cele mai mici ponderi ale populatiei cu studii superioare: 2,3% faţă 
de media judeteană din mediul rural de 2,9%, de 3 ori mai mică decât media judeteană 
generala de 6,9%, și de aproape 7 ori mai mică decât media natională de 14,4%. 

• comuna cu una din cele mai mare rate ale analfabetismului – ponderea populatiei  
analfabete de 5,2%, mai mare decat de media judeteana de 4,5% in mediul rural și 3,6% 
generala, și de 3 ori mai mare decat media natională de 1,4%. O situatie similară se 
inregistreaza și pentru persoane fără şcoala primară absolvita. 
 

Infrastructura de educaţie și sănătate. 

Unităţi sanitare: 

Comuna Dorobanţu dispune de un cabinet medical de familie proprietate de stat şi de un 
cabinet medical individual de familie proprietate privată. Personalul medical care lucrează în 
aceste unităţi este format din: 1 medic de familie, 1 personal sanitar mediu, 1 personal sanitar 
auxiliar. 

Unităţi de învăţământ în anul şcolar 2013 ‐ 2014: 

În comună există o şcoală primară şi gimnazială. Baza materială este compusă din: 33 săli de 
clasă şi cabinete şcolare, 3 laboratoare şcolare. Personalul didactic este reprezentat de  26 
cadre didactice, din care 4 în ciclu preşcolar şi 22  în primar şi gimnazial. 

Populaţia şcolară în anul şcolar 2013 ‐ 2014 a fost în total de 320 copii, din care 81 în preşcolar 
şi 239 în primar şi gimnazial.  În anul scolar 2013 ‐ 2014, absolvenţii în învăţământ au fost în 
număr de 32, ciclul gimnazial. 

Sursa:  INS Directia Regională de Statistica Călărasi, Fisa localitătii Dorobanţu 2013



 

 

Forţa de muncă și ocuparea 

 
Populaţia comunei Dorobanţu este imbătrânită, 
populatia de vârstă activă sub 50 ani reprezentand 

52,3%, mult sub media natională de aproximativ 66%, şi 
sub 62,3%, media in judetul Calarasi. 
 
Resursele de muncă reprezintă acea categorie de 
populaţie care dispune de ansamblul capacitatilor fizice 
și intelectuale care ii permit sa desfasoare o munca 
utila in una din activitatile economiei nationale, şi 

includ populaţia in varsta de muncă, aptă de a lucra, 
precum și persoanele sub și peste vârsta de munca 
aflate in activitate.  
 

In 2010, la recensământul populatiei Comuna Dorobantu dispunea de resurse de forta de 
munca de 1474 persoane (estimare pe datele disponibile din fisa localitatii – populatia cu vârste 
cuprinse intre 15‐59 ani pentru femei, respectiv barbati pentru 15‐64 ani12). Astfel, in comuna 
se inregistra o rata de ocupare de 83% mult peste media nationala (60,2% media nationala, 
63,3% in rural) situatie care se datorează ocuparii masive in agricultura, mai ales in agricultura 
de subzistentă – 72% din persoanele ocupate se regasesc in  agricultură. 
 
Rata brută de activitate era de 42,4%, egală cu media naţională a acestui indicator. Rata de 
activitate a  resurselor de muncă reprezentată de raportul dintre populatia activă și resursele 
de muncă era de 88%, mult peste media nationala de 64% (media in rural de 66,8) și media pe 
                                                            
12 Notă: conform Institutului National de Statistică, ar fi trebui avut in vedere populatia cu vârste cuprinse intre 16‐
59 ani pentru femei, respectiv bărbati între 16‐64 ani,  insă date privind populatia pe aceste intervale de vârsta nu 
a fost disponibilă. 

 
Sex ‐ 
Feminin 

Sex ‐ 
Masculin 

0‐ 4 ani 49 56
5‐ 9 ani 67 62
10‐14 ani 60 82
15‐19 ani 60 94
20‐24 ani 58 73
25‐29 ani 63 79
30‐34 ani 64 84
35‐39 ani 103 94
40‐44 ani 93 149
45‐49 ani 39 88
50‐54 ani 48 69
55‐59 ani 82 61
60‐64 ani 101 85
65‐69 ani 129 84
70‐74 ani 126 93
75‐79 ani 98 83
80‐84 ani 100 73
85 ani și peste 60 38

Tabel  nr. 6 : Populaţia comunei Dorobanţu ‐  
structura pe vârste 
 Sursa: Recensământul populaţiei 2011  

 
  Ambele sexe 

  
Masculin   Feminin 



 

 
 
 
judetul Calarasi de 56%. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

POPULATIA STABILĂ TOTAL       3065       1547       1518 

POPULAŢIA   
ACTIVĂ 

TOTAL       1302        783        519 
Ocupata       1253        750        503 

Someri 

Total         49         33         16 
in cautarea unui alt 

loc de munca         32         25          7 
in cautarea primului 

loc de munca         17          8          9 

POPULAŢIA   
INACTIVĂ 

TOTAL       1763        764        999 
Elevi/ Studenti        361        208        153 

Pensionari        856        336        520 
Casnice        222         14        208 

Intretinuti de alte persoane        224        134         90 
Intretinuti de stat sau de 

organizatii private         46         22         24 
Intretinuti din alte surse         22         20          * 

Alte situatii         32         30          * 

Tabel nr. 7: Populaţia activă şi populaţia inactivă



 

 
POPULATIA  STABILĂ OCUPATĂ    

Agricultura, silvicultura și pescuit 898 
Constructii 74

Comert cu ridicata și cu amanuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 55 

Activitati de servicii administrative și activitati de servicii suport 
42 

Transport și depozitare 27 
Industria prelucra‐toare 26 

Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare 25 
Sanatate și asistenta sociala 24 

Administratie publica și aparare; asigurari sociale din sistemul public 
22 

Invatamant 22 
Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic; activitati 

ale gospodariilor private de producere de bunuri și servicii destinate  consumului 
propriu 16 

Hoteluri și restaurante 5 
Alte activitati de servicii 4 
Informatii și comunicatii 3 

Activitati profesionale, stiintifice și tehnice 3 

Activitati de spectacole, culturale și recreative 3 
Total 1253 

              Tabel  nr. 8: Populaţia stabilă ocupată 

 
        Figura  nr. 8  
        Sursa:  Recensământul populaţiei 2011  
 



 

Forţa de muncă salariată are o pondere foarte mică in rândul populatiei active. În anul 2013 
erau 248 de salariaţi de 244 in anul 1991 – evoluţia este practic nesemnificativă in ceea ce 
priveste angajarea fortei de muncă. Dată fiind scaderea generală a populatiei in comuna 
Dorobantu,  putem spune ca ponderea populaţiei salariate a crescut de fapt in acelasi interval.  
 

 
                             Figura  nr. 9  
                             Sursa:  Recensământul populaţiei 2011  



 

Tabel  nr. 9 POPULAŢIA ACTIVĂ PE SEXE ȘI GRUPE DE OCUPAŢII, DUPĂ NIVELUL DE EDUCAŢIE AL INSTITUTIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ABSOLVITE ‐ RPL 2011
 

            

 
GRUPE DE OCUPATII 1                        

Populati
a stabila 

activa      
 

TOTAL 

Nivelul de educatie al institutiei de invatamant absolvite 

Superior 2 Post‐ 
liceal  
și de  

maistri 

Secundar 

Primar 

Fara scoala absolvita 

Total 
2 

din care: 

Total 

Superior 
Inferior  

(gimnazial) 
Total 

din care: 

Universitar 
de licenta 

Liceal 
Profesional 
și de ucenici 

Persoane 
analfabete  

Total 1302 47 43 23 958 224 366 368 235 39 26 

Persoane ocupate și someri in cautarea    
unui alt loc de munca 

                      

Inalti conducatori ai   administratiei publice, 
conducatori  și functionari superiori 

20 12 11          ‐ 8 7          *          ‐          ‐          ‐          ‐ 

 Specialisti in diverse domenii de   activitate 
33 24 22 3 6 5          *          ‐          ‐          ‐          ‐ 

Tehnicieni și alti specialisti din domeniul 
tehnic 

20 3 3 3 14 13          *          ‐          ‐          ‐          ‐ 

Functionari administrativi 11          *          *          * 9 5          *          *          ‐          ‐          ‐ 

Lucratori in domeniul serviciilor 114          *          ‐ 3 108 37 56 15          *          ‐          ‐ 

Lucratori calificati in agricultura, silvicultura 
și pescuit 

786 3 3 12 558 109 182 267 206 7 5 

Muncitori calificati și asimilati 120          *          *          ‐ 117 18 78 21          *          ‐          ‐ 

      Operatori la instalatii și masini;        
asamblori de masini și echipamente 

63          ‐          ‐          * 62 13 32 17          ‐          ‐          ‐ 

      Muncitori necalificati 118          *          *          ‐ 60 11 13 36 25 32 21 

Someri in cautarea primului loc    de  munca 17          *          *          ‐ 16 6          ‐ 10          ‐          ‐          ‐ 

Sursa:  Recensământul populaţiei 2011  



 

Tabel  nr. 10
Populaţia activă  după nivelul de educaţie al institutiei de invăţământ absolvite ‐ % 

 
Media 
nationala Dorobantu 

Superior  Total    22.4 3.6 
  din care: Universitar de licenta 19.1 3.3 
Post‐ liceal  și 
de maistri     3.3 1.8 
Secundar Total   67.3 73.6 
  Superior Liceal 29.7 17.2 

    
Profesional și de 
ucenici 16.6 28.1 

  

Inferior  
(gimnazi
al)   21.0 28.3 

Primar     6.0 18.0 
Fără şcoală 
absolvită Total   0.9 3.0 

  din care: Persoane analfabete  0.6 2.0 
                       Sursa:  Recensământul populaţiei 2011  
 

In localitate predomină populaţia ocupată cu studii secundare inferioare și profesionale și studii  
primare. Ponderea populaţiei cu studii superioare este de sub 4% mult – de peste 5 ori ‐ sub 
media naţională de 22,4%. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura  nr. 10 
Sursa:  Recensământul populaţiei 2011  
 



 

*  
                                      Figura  nr. 11  
                                      Sursa:  Anuarul Statistic al judetului Călăraşi – Direcţia Regională de Statistică Călăraşi 
 
Creşterea populatiei salariate se datorează in principal creşterii angajării in sectorul privat 
comercial. Numarul locurilor de muncă oferite de sectorul privat comercial a crescut 
semnificativ incepând din 2011,  an in care aproape s‐a triplat prin crearea a 90 de locuri de 
muncă intr‐un singur an.  
 

Tabel nr. 11: Populaţia salariată în perioada 2009 ‐ 2013 

      Sursa:  Fişa localităţii Dorobanţu, INS Direcţia Regională de Statistică Călăraşi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICATOR 
2009 2010 2011 2012 2013 

Număr mediu de salariaţi 291 261 147 277 248

Număr salariaţi total intreprinderi ‐ 
societăti comerciale și cooperative 
REGIS 

64 58 148 162 na



 

 Patrimoniul cultural 

 
Istoricul Comunei Dorobanţu.  
Înfiintat in perioada 1895 ‐ 1897 în urma împroprietărilor, satul Dorobanţu a apartinut până la 1 
ianuarie 1926 de comuna Vărăşti. De la 1 ianuarie 1926, in baza legii de organizare 
administrativă din anul 1925 satul Dorobanţu devine comună. De la inceputul anului 1930 și 
până la 15 august 1931, comuna Dorobantu avea primarie sătească și se subordona comunei 
rurale Ulmu. De la 15 august 1931 și până la 1 noiembrie 1932 satul Dorobantu a trecut din nou 
in componenţa comunei Vărăşti, pentru ca de la 1 noiembrie 1932 (in baza Legii de Organizare 
Administrativă  publicată in Monitorul Oficial nr. 221/1932) și până in prezent, să funcţioneze ca 
o comună de sine stătătoare, având in componenţă satul Vărăşti și după 1968 și satul Bosneagu. 
Din anul 1981 şi până în prezent, comuna Dorobanţu este în adminstrarea regiunii Călaraşi. 
 
File de Istorie 
 
“Istoria satului Vărăşti se pierde în negura vremurilor. Dacă tinem seama de descoperirile 
arheologice, atunci categoric asezările neolitice din insula aflată in lacul Boian ‐ pe drumul spre 
Ciocănesti ‐ vin să confirme o existenţă imemorială  și neintreruptă evaluată de mii de ani. 
Documente de epoca medievală ne infatişează satul Vărăstii, mai intotdeauna, alături de 
Gurguiati  ‐ Bosneagu. Atât satul Gurguiaţii cât și Vărăştii au fost dăruite  Schitului de maici de la 
Viforâta , de lângă Târgoviste, de insuşi Vlad Tepes ...". 
 
Sursa: Arheolog Expert Dr. Done Şerbanăescu  ‐ Studiu de evaluare arheologică ‐ istorică a comunei Dorobanţu și a 
satelor component Vărăşti și Boşneagu, Primaria Dorobanţu  
 
Notă: Gurguiaţi ‐ actualul amplasament al satului Dorobanţu, schitul Viforâta ‐ actualul amplasament al bisericii 
Sfânta Treime din Vărăşti. 

 
 
Situri arheologice şi monumente. 
Patrimoniul cultural al comunei Dorobanţu este reprezentat de situri arheologice (culturile 
Dudeşti, Boian, Gumelniţa, Latene, Dridu), monumente istorice din categoria arhitectură 
(biserici), precum şi de monumente memoriale din epoca modernă. 
 
1. Sit arheologic, punct "Grindul Grădiştea Ulmilor" ‐ Asezare/ Necropola ‐ la 3 km.de şosea ‐ 
sat Vărăşti , Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): Nr. crt. 97 ‐ Cod LMI 2004 ‐ CL‐I‐s‐B‐14590 

Situl cuprinde: Asezare din Epoca fierului; Necropola din Epoca fierului; Asezare  din Eneolitic, 
cultura Gumelnita; Necropola  din Eneolitic, cultura Gumelnita; Asezare din Neolitic, cultura 
Boian; Necropola din Neolitic, cultura Boian. Situl este pe pe fostul lac "Boian", la 3 km. Sud de 
soseaua Călăraşi‐Olteniţa. 
Se identifică în Lista Monumentelor Istorice, Direcţia Judeţeană pentru Cultură și Patrimoniul 
Naţional Călăraşi prin: Nr. crt. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 ‐ Cod LMI 2004  ‐ CL‐I‐s‐B‐14590 ‐ 
Situl arheologic de la Vărăşti, sat VĂRĂŞTI, comuna DOROBANŢU, punct "Grindul Grădiştea 



 

Ulmilor", pe fostul lac Boian, la 3 km S de soseaua Calarasi‐Oltenita ‐ ce cuprinde: Aşezare ‐ CL‐I‐
s‐B‐14590.01 din Epoca fierului; Necropola ‐ CL‐I‐s‐B‐15490.02 din Epoca fierului; Aşezare ‐ CL‐I‐
s‐B‐14590.03 din Eneolitic, cultura Gumelniţa; Necropola ‐ CL‐I‐s‐B‐14590.04 din Eneolitic, 
cultura Gumelniţa; Asezare ‐ CL‐I‐s‐B‐14590.05 din Neolitic, cultura Boian; Necropola ‐ CL‐I‐s‐B‐
14590.06 din Neolitic, cultura Boian.  
Conform  fişei sitului13, Grindul “Grădiştea Ulmilor” este o limbă de pământ prelungă, având 
circa 600 m lungime și 100 m lăţime. Grindul a fost cercetat pentru prima dată, din punct de 
vedere arheologic, de Radu Vulpe în anul 1923. În anul 1925 Vasile Cristescu a efectuat 
cercetări arheologice în două aşezări aflate pe grind, în partea de est şi în partea de vest a 
grindului. În anul 1955, Niţă Anghelescu de la Muzeul din Călăraşi, a găsit oseminte omeneşti în 
partea de nord a grindului. Între anii 1957 – 1965, în partea de nord‐est agrindului, pe o 
porţiune de 200 m lungime și 15 m lăţime a fost cercetată o necropolă eneolitică, care aparţine 
culturii Gumelniţa. Au fost descoperite 126 morminte. La sud de necropoă se află tell‐ul 
gumelniţean. Stratigrafie: la baza depunerilor arheologice se află un strat de cultură subţire, 
cuprinzând diferite fragmente ceramice specifice fazei Cernica a culturii Dudeşti. La partea 
superioară a stratului Dudeşti se găsesc fragmente ceramice care aparţin fazei Bolintineanu a 
culturii Boian. Urmează un strat de depunere care aparţine culturii Gumelniţa. Deasupra se află 
un strat de cultură care aparţine celei de a doua epoci a fierului. Data descoperirii descoperirii 
sit‐ului este anul 1923.  
 
Civilizaţii străvechi 
 
Civilizaţia Boian a fost răspândită pe ambele maluri ale Dunării, în toată Muntenia şi în Bulgaria 
de nord. Ocupaţiile purtătorilor civilizaţiei Boian erau cele obişnuite: cultivarea primitivă a 
plantelor, creşterea vitelor şi mai puţin vânătoarea. Uneltele de silex sunt în parte microlite. Din 
piatră şlefuită s‐au făcut topoare şi tesle. Obiectele de aramă sunt foarte rare. Locuinţele erau 
de obicei locuinţe de suprafaţă, din paiantă, cu acoperişul în două ape, cu vatra într‐un colţ sau 
pe mijloc. Ceramica este decorată foarte variat: benzi liniare, impresiuni triunghiulare pe 
margini, excizie şi incrustaţie cu alb. Plastica, foarte rară, este reprezentată de figurine 
antropomorfe sau zoomorfe, dovadă că se practica cultul fertilităţii.  
Civilizaţia Gumelniţa. În a doua jumătate a mileniului al ‐ V‐lea a. Cr. în partea de sud a 
României a evoluat civilizaţia Gumelniţa, care și‐a luat numele după Măgura Gumelniţa ce se 
află la 4 km nord est de municipiul Olteniţa. Civilizaţia Gumelniţa a fist cea mai avansată 
civilizaţie din Europa la acea vreme, purtătorii acestei civilizaţii fiind într‐un stadiu de dezvoltare 
socială şi economică, similară celor din civilizaţiile contemporane din Egipt și Mesopotamia, 
considerate leagăne de civilizaţie ale omenirii. Aria de răspândire a acestei civilizaţii cuprindea 
toată Muntenia, sudul Moldovei, Dobrogea, estul Bulgariei, ajungând în sud până la marea 
Egee. Aşezările caracteristice acestei civilizaţii sunt tell‐urile, cu înălţimi care ajung uneori până 
la 12, 5 m la Hârşova sau 15 m la Borduşani. Economia se baza pe cultivarea plantelor, 
creşterea animalelor, vânătoare, pescuit şi cules. Prin cioplire se făceau unelte din silex ca 

                                                            
13 fişa pentru sit arheologic nr. 3, în  lucrarea: Arheolog Expert Dr. Done Şerbanăescu  - Studiu de evaluare 
arheologică - istorică a comunei Dorobanţu şi a satelor component Vărăşti şi Boşneagu, Primaria Dorobanţu 



 

topoare, lame, răzuitoare, dăltiţe, sfredele, vârfuri de suliţe și săgeţi, iar prin şlefuirea pietrei se 
făceau topoare plate, topoare‐ciocan, dăltiţe, tesle ş.a. Uneltele de os sunt destul de 
numeroase. 
„ Această cultură a fost menţionată pentru prima dată de creatorul şcolii arheologice româneşti, 
Vasile Pârvan, încă din anul 1922. Însă abia cu începere din anul 1924 Vladimir Dumitrescu va 
pune la dispoziţia preistoricienilor din lumea întreagă prima colecţie de materiale specifice 
(ceramică, plastică, utilaj litic şi de os etc.) adunată din chiar aşezarea eponimă aflată pe "le 
massif de Gumelniţa qui domine de plus de 20 m la plaine du Danube", aşezare ce va fi 
cercetată sistematic cu începere din anul 1925. În România, aria de răspândire a culturii 
Gumelniţa corespunde, în general, cu aceea a culturii Boian în Muntenia, dar ea s‐a extins și în 
Dobrogea, pe teritoriul ocupat înainte de cultura Hamangia, precum şi în sudul Basarabiei. Spre 
sud ocupă jumătatea orientală a Bulgariei, atât la nord cât și la sud de Balcani (cunoscută fiind 
sub numele de Kodjadermen ‐ Karanovo VI) ajungând până la Egeea. Formată în principal pe 
fondul culturii Boian, are cu siguranţă şi o componentă a culturii Mariţa (parţial contemporană 
cu Boian), din sud‐estul Bulgariei, a cărei ceramică pictată cu grafit constituie una din trăsăturile 
caracteristice ceramicii gumelniţene. Cu tot aspectul unitar al culturii, au putut fi definite câteva 
variante regionale: una nord‐dunăreană, alta dobrogeană, cea de a treia sud‐balcanică, la care 
se adaugă aspectul cultural Stoicani ‐ Aldeni din nord‐estul Munteniei și sud‐estul Moldovei, 
care a trecut şi la est de Prut, în zona situată imediat la nord de Dunăre.” 
 
Sursa: Silvia Marinescu Bîlcu, Cultura Gumelniţa, extras din 
http://www.cimec.ro/arheologie/gumelnita/1Intro/1/index.htm și informatii disponibile pe site Muzeul Civilizaţiei 
Gumelniţa din Olteniţa ‐ http://muzeu‐oltenita.cimec.ro/MuzeulCivGumelnita/Colectii.aspx 

 
2. Biserica "Sf. Nicolae", "Adormirea Maicii Domnului" 1854 ‐ sat Boşneagu, Cod LMI (Lista 
Monumentelor Istorice): Nr. crt. 190 ‐ Cod LMI 2004 ‐ CL‐II‐m‐B‐14672 
Situată în centrul satului Boşneagu, este o biserică construită în a doua jumătate a secolului al 
XIX‐lea, de banul Basarab Brâncoveanu și soţia sa Elisabeta. Construcţia este din cărămidă, în 
formă de navă, cu pridvor. 
 
3. Biserica "Sf. Treime", 1838 ‐ sat Vărăşti, Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice): Nr. crt. 258 ‐ 
Cod LMI 2004 ‐ CL‐II‐m‐B‐14725 
Situată la marginea de est a satului Vărăşti, este o biserică construită în anul 1836 de către Safta 
Brâncoveanu, în formă de navă, cu pridvor. Construcţia este din zid de cărămidă cu mortar de 
var. Actuala biserică este al doilea aşezământ, primul fiind construit în anul 1758. În preajma 
acestei biserici se află fostul metoh al mânăstirii Viforâta, construit şi sfinţit în anul 1836. Iniţial 
curtea bisericii a servit ca loc de înmormântare pentru credincioşii acestei parohii. Această 
sfântă biserică era loc de închinare și pentru schimonahiile care trăiau retrase în pădurea 
Vărasca de câmp. Biserica a avut de înfruntat vitregia vremurilor, fiind grav afectată de 
cutremurul din anul 1940, cât și de cel din 1977, 1985. Cutremurul din anul 1990 a distrus 
jumătate din edificiu. Reparaţiile generale s‐au efectuat sub directa îndrumare şi supravegherea 
preacucernicului părinte paroh Antonescu Aurelian și consiliului parochial în perioada 1991‐
1996.  
 



 

 

                   
Fig. 4 Monumente istorice din categoria arheologie şi arhitectură 

 (Sursa foto: Direcţia Judeţeană pt Cultură și Patrimoniul Naţional Călăraşi) 
 
 
4. Monumente istorice existente pe teritoriul comunei Dorobanţu, care nu au fost trecute pe 
lista monumentelor istorice14 
 
Situri arheologice: 
 

• Cod sit: 93469.10, Silişte medievală, se află la 1 km nord‐est de satul Boşneagu 
• Cod sit: 93469.11, Aşezare geto‐dacică și medievală timpurie, se află la marginea de 

nord a satului Boşneagu, pe malul lacului, unde a fost staţia de irigaţie 
• Cod sit: 93469.12,  Aşezare medievală timpurie şi târzie, se află sub vatra satului 

Boşneagu   
• Cod sit: 93469.13, Aşezare medievală, se află la marginea de sud‐vest a satului 

Boşneagu, pe malul lacului 
• Cod sit 93469.14, Aşezare Gumelniţa A 2, se află pe malul lacului, sud‐vest de satul 

Boşneagu 
• Cod sit 93441.15, Aşezare epoca bronzului, se află la marginea de sud‐vest a satului 

Dorobanţu, la sud de şosea, lângă canalul Dorobanţu 
• Cod sit 93441.15. Necropolă din secolele II‐IV p. Chr., se află la marginea de vest a 

satului Dorobanţu 
 
Monumente memoriale: 
 

• Cod sit: 93478.16. Cruci de secolul al XIX‐lea, se află la marginea de est a satului Vărăşti, 
la 70 m depărtare de biserica satului 

• Cod sit: 93469.17. Cruce de secolul al XIX‐lea, se află în centrul satului Boşneagu, în faţa 
bisericii 
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Dorobanţu şi a satelor component Vărăşti şi Boşneagu, Primaria Dorobanţu 



 

Evenimente culturale locale şi ansambluri folcorice. 
 
Ziua Comunei Dorobanţu. 
Recent, începând cu anul 2013, în comuna Dorobanţu se organizează Ziua Comunei Dorobanţu,  
în preajma zilei Sfinţilor Mihail şi Gavriil pentru că în jurul acestei date a fost consfinţită în 1910 
şi înfiinţarea comunei. Organizarea acestui eveniment s‐a realizat la iniţiativa d‐lui primar Vasile 
Stoica, care s‐a gândit ca cea mai potrivită zi pentru a lăsa grijile deoparte şi de a fi prezent la un 
concert de muzică populară, tradiţional în astfel de evenimente, ar fi una de toamnă târzie, 
când recoltele s‐au strâns de pe câmp. Mai mult, pentru că biserica din satul Dorobanţu care 
poarta Hramul Sfinţiilor Mihail şi Gavriil a fost sfinţită în 1910 în preajma zilei de 8 noiembrie, 
ocazie cu care s‐a scris şi actul oficial de înfiinţare a satului. 
 

 
Fig. 5 Imagine de la Ziua Comunei Dorobanţu 

 
Ansamblul folcoric “Spicul” al comunei Dorobanţu. 

Ansamblul folcloric “Spicul” al comunei Dorobanţu a fost înfiinţat în data de 30 martie 2013, 
la iniţiativa d‐lui primar Vasile Stoica şi a d‐lui viceprimar Apostol Jan, şi prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 9 / 20 martie 2013. Este format dintr‐un număr de 28 elevi ai Şcolii 
Gimnaziale nr. 1 din Dorobanţu. Ansamblul folcloric “Spicul” are ca obiect de activitate 
promovarea culturii tradiţionale şi a creaţiei populare contemporane locale. Cu sprijinul 
Consiliului Local al Comunei Dorobanţu, au fost achiziţionate 30 de costume populare 
pentru copii.  Ansamblul folcloric a participat la activităţi organizate de Primăria Comunei 
Dorobanţu, Consiliul Judeţean Călăraşi, iar în perioada 20 ‐ 24 aprilie 2015 a participat la 
Festivalul Internaţional al Copiilor din Turcia, oraşul Eskisehir. 

 



 

IV. Principalele activităţi economice  

Potenţialul de afaceri ‐ întreprinderile. 

În perioada 2009 ‐ 2013, în comuna Dorobanţu, conform datelor furnizate de ONRC ‐ Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Călăraşi,  au fost înregistraţi un număr de 45 
agenţi economici. La data documentării15, din rândul acestora 33 erau activi, aşadar comuna are 
o rată de activitate ridicată a agenţilor economici ‐ de 73, 33%. 

 
Figura nr. 13 

 
Datele furnizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi, indică pentru 
perioada 2009 ‐ 2013 un număr de 91 de contribuabili activi (instituţii, persoane independente 
şi agenţi economici), care funcţionează sub diferite forme juridice: persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale, familiale, întreprinderi individuale, societăţi cu răspundere limitată, 
cooperative, societăţi agricole, cabinete medicale individuale, instituţii publice. 

 
 

Figura nr. 14 
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Prelucrarea şi analiza detaliată a datelor statistice din fişa localităţii Dorobanţu, anii 2009 ‐ 
2012, indică următoarele: 

‐ o scădere a numărului întreprinderilor active cu 16,66% în anul 2010 faţă de anul 2009 cel mai 
probabil pe fondul efectelor crizei economice, urmată de o stabilizare a numărului 
întreprinderilor active la 24 ‐ 25 întreprinderi; 

‐ cele mai multe întreprinderi activează în domeniile: comerţ cu amănuntul (44% din totalul 
întreprinderilor active în anul 2012), agricultură, vânătoare și servicii conexe (20% din totalul 
întreprinderilor active în anul 2012), şi comerţ cu ridicata (8% din totalul întreprinderilor active 
în anul 2012); 

‐ evoluţia numărului întreprinderilor active  este uşor descrescătoare pentru domeniile comerţ 
în anul 2010 faţă de 2009, și relativ stabilă pentru perioada 2010 ‐ 2012; celelalte domenii  sunt 
stabile, dar insuficient dezvoltate ‐ mai ales cele care beneficiază de resurse locale deosebite: 
pescuitul şi acvacultura ‐ numai o singură întreprindere activă în cei 5 ani analizaţi, turismul ‐ 
numai o unitate de cazare deschisă în 2009 şi radiată în anul următor. 

Tabel nr. 12 Numărul întreprinderilor active conform REGIS, în perioada 2009 ‐ 2012 

Numărul întreprinderilor 
active (REGIS)  

2009 2010 2011 2012 

 Comerţ cu amănuntul, 
cu excepţia 

autovehiculelor şi 
motocicletelor 

12 10 11 11 

 Agricultură, vânătoare și 
servicii anexe 

6 7 6 5 

 Comerţ cu ridicata cu 
excepţia comerţului cu 

autovehicule și 
motociclete 

3 2 2 2 

 Pescuitul şi acvacultura 1 1 1 1 
 Industria alimentară 1 1 1 1 
 Construcţii de clădiri 1 1 1 1 
 Lucrări de geniu civil       1 

 Transporturi terestre şi 
transporturi prin 

conducte 

1 1 1 1 

 Activităţi auxiliare 
pentru  intermedieri 

financiare, activităţi de 
asigurare și fonduri de 

pensii 

1 1 1 1 



 

 Hoteluri și alte facilităţi 
de cazare 

1  0 0  0  

 Activităţi de editare 1 1  0  0 
 Tranzacţii imobiliare 1  0  0  0 

 Alte activităţi de servicii 1  0  0  0 
 Activităţi de peisagistică 
și servicii pentru clădiri 

 0 0   0 1 

Total 30 25 24 25 
Sursa: Fişa localităţii Dorobanţu 2009‐2012, INS Direcţia Regională de Statistică Călăraşi; prelucrări date autori  

 

 

Figura nr. 15 

Analiza indicatorilor cifră de afaceri și număr mediu de salariaţi, indică: 

Cifra de afaceri totală a intreprinderilor din comună a crescut constant în perioada analizată 
înregistrând o creștere de aproape 3 ori în anul 2011 faţă de 2010 și cu 150% în 2012 faţă de 
anul anterior.  

Cele mai mari încasări sunt obţinute de firma de lucrări de geniu civil deschisă în anul 2011, care 
de altfel a creat și cele mai multe locuri de muncă în comunitate ‐ peste 90 de locuri de muncă 
atât în 2011, cât şi în 2012. În anul 2012 această întreprindere a fost cel mai mare angajator din 
comună, creând 70,37% din totalul locurilor de muncă. 



 

Pe locul 2 din punct de vedere atât al cifrei de afaceri, cât şi al numărului mediu de salariaţi, se 
află domeniul agricultură, care s‐a caracterizat printr‐o dinamica pozitivă de la an la an a cifrei 
de afaceri care a crescut de aproape 4 ori în 2012 comparativ cu 2009. Considerând însă 
specificul activităţii agricole care nu este o activitate extensivă în forţă de muncă, locurile de 
muncă din comună în acest domeniu nu au crescut decât cu 17,64%, de la un număr mediu de 
34 salariaţi în 2009, la un număr mediu de 40 salariaţi în anul 2012. Se remarcă însă stabilitatea 
întreprinderilor din acest domeniu, și totodată mai ales importanţa lor în anii 2009 şi 2010 când 
agricultura a fost angajatorul principal, generând cca 95% din locurile de muncă din comunitate.  

Din rândul celorlalte domenii, considerate secundare, s‐a remarcat comerţul cu amănuntul atât 
la nivelul cifrei de afaceri obţinute, cât mai ales considerând numărul locurilor de muncă create 
în comună, aflat în creştere de la an la an, și ajungând în 2012 la 13 locuri de muncă, 
reprezentând 9,62% din total locuri de muncă. 

Tabel nr. 13 Principalii indicatori ai întreprinderilor active conform REGIS, în perioada 2009 ‐ 2012 

Nomenclator 
CAEN 

2009 2010 2011 2012

 Nr. 
într. 

active 

Nr. 
mediu 

salariaţi 

Cifra 
afaceri 

(mii lei) 

Nr. 
într. 

active 

Nr. 
mediu 

salariaţi 

Cifra 
afaceri 

(mii lei) 

Nr. 
într. 

active 

Nr. 
mediu 

salariaţi 

Cifra 
afaceri 

(mii lei) 

Nr. 
într. 

active 

Nr. 
mediu 

salariaţi 

Cifra 
afaceri 

(mii lei) 
Agricultură, 
vânătoare și 
servicii anexe 

6 34 6017354 7 36 9852913 6 31 19856952 5 40 22618304

Pescuitul şi 
acvacultura 

1 2 383138 1 3 525726 1 4 622299 1 7 783013

Industria 
alimentară 

1 1 13373 1 0 9751 1 0 5068 1 0 69983

Construcţii de 
clădiri 

1 3 7115368 1 1 0 ‐ ‐ ‐ 1 0 6220

Lucrări de 
geniu civil 

‐   ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ 1 97 13587093 1 95 28037585

Comerţ cu 
ridicata cu 
excepţia 
comerţului cu 
autovehicule și 
motociclete 

3 2 187912 2 3 230639 2 4 256535 2 2 265749

Comerţ cu 
amănuntul, cu 
excepţia 
autovehiculelor 
şi 
motocicletelor 

12 8 893552 10 8 1016164 11 9 914370 11 13 1008904

Transporturi 
terestre şi 
transporturi 
prin conducte 

1 3 83104 1 2 95786 1 2 132358 1 2 140583

Hoteluri și alte 
facilităţi de 
cazare 

1 1 0 
 ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Activităţi de 
editare 

1 1 7969 1 1 0 ‐ ‐ ‐  ‐  ‐ ‐

Activităţi 
auxiliare 

1 3 77232 1 3 131997 1 1 145573 1 2 440744



 

pentru  
intermedieri 
financiare, 
activităţi de 
asigurare și 
fonduri de 
pensii 
Tranzacţii 
imobiliare 

1 2 2250  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐ ‐

Alte activităţi 
de servicii 

1 1 0  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐ ‐

Activităţi de 
peisagistică și 
servicii pentru 
clădiri 

 ‐  ‐  ‐ ‐  

‐

 ‐  ‐ 

‐ ‐  

1 1 400 

Total 30   14781252 25 11862976 24 35520248 25   53371485

Sursa: Fişa localităţii Dorobanţu 2009‐2012, INS Direcţia Regională de Statistică Călăraşi; prelucrări date autori  

 

Tabel nr. 14 Evoluţia cifrei de afaceri a întreprinderilor active în perioada 2009 ‐ 2012, pe 
principalele activităţi economice (mii lei) 

Nomenclator CAEN 2009 2010 2011 2012 

Lucrări de geniu civil / Construcţii de 
clădiri 

7115368 0 13587093 28043805

Agricultură, vânătoare și servicii anexe 6017354 9852913 19856952 22618304

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 
autovehiculelor şi motocicletelor 

893552 1016164 914370 1008904

Pescuitul şi acvacultura 383138 525726 622299 783013 

Activităţi auxiliare pentru  intermedieri 
financiare, activităţi de asigurare și 
fonduri de pensii 

77232 131997 145573 440744 

Comerţ cu ridicata cu excepţia 
comerţului cu autovehicule și 
motociclete 

187912 230639 256535 265749 

Transporturi terestre şi transporturi prin 
conducte 

83104 95786 132358 140583 

Industria alimentară 13373 9751 5068 69983 

Activităţi de editare 7969 0 ‐  ‐ 

Tranzacţii imobiliare 2250 ‐ ‐  ‐ 



 

Activităţi de peisagistică și servicii pt 
clădiri 

‐ ‐ ‐ 400 

TOTAL 14781252 11862976 35520248 53371485

    Sursa: Fişa localităţii Dorobanţu 2009‐2012, INS Direcţia Regională de Statistică Călăraşi; prelucrări date autori  

 

 

Figura nr. 16 



 

 

Figura nr. 17 

 Tabel nr. 15 Evoluţia numărului mediu al salariaţilor întreprinderilor active în perioada 
2009 ‐ 2012, pe principalele activităţi economice 

 2009 2010 2011 2012 
 Lucrări de geniu civil /  Construcţii 
de clădiri 

3 1 97 95 

 Agricultură, vânătoare și servicii 
anexe 

34 36 31 40 

 Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 
autovehiculelor şi motocicletelor 

8 8 9 13 

 Pescuitul şi acvacultura 2 3 4 7 

 Comerţ cu ridicata cu excepţia 
comerţului cu autovehicule și 
motociclete 

2 3 4 2 

 Transporturi terestre şi 
transporturi prin conducte 

3 2 2 2 



 

 Activităţi auxiliare pentru  
intermedieri financiare, activităţi de 
asigurare și fonduri de pensii 

3 3 1 2 

Altele 6 2 1 0 
Total 37 37 128 135 

    Sursa: Fişa localităţii Dorobanţu 2009‐2012, INS Direcţia Regională de Statistică Călăraşi; prelucrări date autori 

 

 

Figura nr. 18 

Concluzii:  Cele mai multe întreprinderi activează în domeniile: comerţ cu amănuntul, 
agricultură, vânătoare și servicii conexe, și comerţ cu ridicata. Cele mai multe locuri de muncă 
sunt create în domeniul lucrări de geniu civil, reprezentat însă de o singură întreprindere. 
Întreprinderile din domeniul agricol s‐au dovedit stabile și s‐au caracterizat printr‐o creştere 
substanţială a cifrei de afacere. Potenţialul domeniilor pescuit şi acvacultură și turism care 
beneficiază de resurse importante în zonă nu este valorificat, în prezent existând o singură 
întreprindere activă în domeniul pescuitului și acvaculturii.  

 



 

 Întreprinderile de economie socială 
 

În comuna Dorobanţu, economia socială este reprezentată de 10 întreprinderi de economie 
socială: 3 societăţi agricole, 2 cooperative și 5 asociaţii. Dintre acestea, la data documentării, 7 
erau active16. 

Economia socială reprezintă 21, 21% din cele 33 de întreprinderi active ale comunei Dorobanţu. 

Tabel nr. 16 Întreprinderi de economie socială în comuna Dorobanţu 

Nr. Denumire organizaţie 
1. SOCIETATEA AGRICOLĂ "SPICUL" BOSNEAGU 

2. SOCIETATEA AGRICOLĂ COROLA‐DOROBANŢU 

3. SOCIETATEA AGRICOLĂ  20 FEBRUARIE ‐ inactivă din 2013 

4. COOPERATIVA DE CONSUM DOROBANŢU ‐ inactivă din 2011 

5. DOROBANŢU 2009 COOPERATIVA AGRICOLÃ 

6. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE "PASUNEA 2008" 

7. ASOCIAŢIA "ROM ‐ ROMAN" 

8. ASOCIAŢIA "RADULESCU'S GREEN GARDEN" 

9. ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE "BOIANU DOROBANŢU 2012" 

10. ASOCIAŢIA SPORTIVĂ "ATLETIC DOROBANŢU" ‐ inactivă din 2013 
 

Din rândul acestora se remarcă din punct de vedere al veniturilor totale cumulate în perioada 
2012 ‐ 201417: Cooperativa agricolă Dorobanţu 2009 (venituri totale de 23.771.418 lei în 2012‐ 
2014), Societatea agricolă Spicul Boşneagu (venituri totale de 3.119.466 lei în 2012‐ 2014), 
Asociaţia “Rom Roman” (venituri totale de 99.000 lei în 2012‐ 2014) şi Asociaţia crescătorilor de 
animale Boianu Dorobanţu 2012 (venituri totale de 66.099 lei în 2012‐ 2014). Cooperativa 
agricolă Dorobanţu 2009 (cod CAEN Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și 
tutunului neprelucrat) este întreprinderea de economie socială care a obţinut şi cele mai mari 
profituri în perioada 2012 ‐ 2014: profit net al exerciţiului financiar cumulat pe cei trei ani de 
167.030 lei. Cele mai multe locuri de muncă au fost însă generate de Societatea agricolă Spicul 

                                                            
16 cu bilanţ contabil depus la Administraţia financiară, şi disponibil pe site Ministerul Finanţelor Publice 
17 date publice Ministerul Finanţelor Publice ‐ Informaţii fiscale şi bilanţuri,  extrase si prelucrate de autori 



 

Boşneagu, care a avut un număr mediu de 7 salariaţi în anul 2013, și de 6 salariaţi în anii 2012 şi 
2014. 

Principalii indicatori ai întreprinderilor de economie socială 

Analiza principalilor indicatori ai organizaţiilor de economie socială ‐ OES (venituri totale, 
cheltuieli totale, profitul/pierderea net(ă) a exerciţiului financiar, numărul mediu de salariaţi) 
pe tipuri de organizaţii în perioada 2012 ‐ 2014, indică următoarele: 

‐ evoluţie relativ constantă a veniturilor totale generate de asociaţii și de cooperative; evoluţie 
crescătoare a veniturilor totale a cooperativei agricole Dorobanţu 2009 în 2013 comparativ cu 
2012 ‐ au crescut cu 54,58%, urmată de o uşoară scădere de 14%;  

‐ în anul 2014, cooperativa agricolă Dorobanţu 2009 generează 89% din veniturile totale ale 
celor 10 organizaţii de economie socială din comună; evoluţie crescătoare a profitului 
cooperativei Dorobanţu 2009 în perioada 2012 ‐ 2014; 

‐ asociaţiile nu au dovedit eficienţă economică în derularea activităţilor economice, înregistrând 
pierderi în perioada 2012 ‐ 2014; societăţile agricole au înregistrat o evoluţie descrescătoare a 
profiturilor în 2013 faţă de 2012, urmată de o revenire în anul 2014; 

‐ în medie, o societate agricolă a avut 6 ‐ 7 salariaţi, asociaţiile 2 salariaţi, iar cooperativa 
agricolă nu a avut salariaţi. 

Tabel nr. 17 Venituri totale ale OES, pe tipuri de organizaţii, 2012 ‐ 2014 

 2012 2013 2014 
VENITURI TOTALE SOCIETATI 
AGRICOLE (lei) 

1025458 1199402 894612 

VENITURI TOTALE COOPERATIVE (lei) 6132748 9480444 8158226 

VENITURI TOTALE ASOCIATII (lei) 31331 37102 127291 
TOTAL 7189537 10716948 9180129 

                  Sursa: date publice Ministerul Finanţelor Publice ‐ Informaţii fiscale și bilanţuri, prelucrare autori 
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Tabel nr. 18 Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar ale OES, pe tipuri de organizaţii, 
2012 ‐ 2014 

 2012 2013 2014 

Profitul sau pierderea net(a) 
a exercitiului financiar (lei) 

SOCIETĂŢI AGRICOLE 

10440 ‐437 3892 

Profitul sau pierderea net(a) 
a exercitiului financiar (lei) 

COOPERATIVE 

27482 44791 94757 



 

Profitul sau pierderea net(a) 
a exercitiului financiar (lei) 

ASOCIAŢII 

‐13641 ‐25106 ‐1275 

                            Sursa: date publice Ministerul Finanţelor Publice ‐ Informaţii fiscale și bilanţuri, prelucrare autori 

 

Figura nr. 21 

Tabel nr. 19 Număr mediu de salariaţi OES, pe tipuri de organizaţii, 2012 ‐ 2014 

 2012 2013 2014 

NR MEDIU SALARIATI 
SOCIETĂŢI AGRICOLE 6 7 6 

NR MEDIU SALARIATI 
COOPERATIVE 0 0 0 

NR MEDIU SALARIATI 
ASOCIATII 2 2 2 

Sursa: date publice Ministerul Finanţelor Publice ‐ Informaţii fiscale și bilanţuri, prelucrare autori 

 



 

 

Figura nr. 22 

Concluzii:  Comuna Dorobanţu are 10 întreprinderi de economie socială – adică 33% din agentii 
economici activi din comună. Jumătate dintre ace;tia sunt asociaţii.  

Domeniul agricol este bine reprezentat de organizaţiile economiei sociale: 3 societăţi agricole,  
o cooperativă agricolă și două asociaţii de crescători de animale – 60% din actorii eocnomiei 
sociale. Cooperativa agricolă este actorul principal al economiei sociale din comună, 
răspunzând nevoii de organizare a agricultorilor în vederea comerţului cu ridicata a cerealelor, 
seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat. Economia socială este o soluţie şi pentru 
crescătorii de animale din comună,  prin cele două asociaţii ale crescătorilor de animale care au 
reuşit în mod constant să genereze venituri.   

Lipsesc însă alte tipuri de organizaţii de economie socială, precum cooperativele meşteşugăreşti 
care ar putea valorifica munca și îndeletnicirile specifice ale oamenilor din comună, sau casele 
de ajutor reciproc și cooperativele de credit care ar putea fi un real suport pentru localnici prin 
împrumuturi accesibile fie la nivel personal, fie pentru dezvoltarea de mici afaceri.  

 

 

 

 



 

 Agricultura 

Suprafaţa agricolă din localitate este semnificativă de 7471 ha, sub 2% din suprafaţa agricolă a 
judeţului Călărași ‐ unul din judeţele cu cea mai mare suprafaţă agricolă din România. 

Conform Recensământului agricol din 2010 în localitate existau un număr total de 1156 de 
exploataţii agricole, cele mai multe (85%) fiind de dimensiuni mici sub 0,5ha.  

Tabel nr. 20: Exploataţiile agricole şi suprafaţa agricolă utilizată 

    
Exploataţii  

agricole 
(număr) 

Suprafaţa   
agricolă 

utilizată (ha), 

Exploataţii  
agricole (%) 

Suprafaţa   
agricolă 

utilizată (%), 

Clase de 
mărime a 
suprafeţei 
agricole 
utilizate 
(hectare) 

Sub 0,1 185 10.22 16.0 0.1
0,1- 0,3 615 101.27 53.2 1.4
0,3- 0,5 183 67.43 15.8 0.9
0,5 - 1 78 49.24 6.7 0.7

1-2 25 32.90 2.2 0.5
2-5 36 113.92 3.1 1.6

5-10 10 73.57 0.9 1.0
10-20 6 73.39 0.5 1.0

20 - 30 1 26.65 0.1 0.4
30 - 50 3 113.42 0.3 1.6

50 – 100  2 110.01 0.2 1.5
Peste 100 12 6386.19 1.0 89.2

TOTAL 1156 7158.21     
           Sursa:  Recensământ agricol 2010,  Direcţia Judeţeană de Statistică Judeţul Călărași 



 

 

Figura nr. 23 
              Sursa:  Fisa localităţii  Dorobanţu, INS Direcţia Regională de Statistică, Călăraşi 
 

Potenţialul natural de care dispune comuna face ca agricultura să constituie un sector de bază 
în economia localitatii, aceasta fiind susţinută atât de ponderea populaţiei ocupate (peste 72% 
‐ 870 de persoane la Recensământul populaţiei din 2012), cât și de ponderea suprafeţei agricole 
de 73 % din total  suprafaţă.  

Proprietatea asupra terenurilor agricole este puternic concentrată – spre deosebire de alte 
zone din ţară; predomină exploataţiile mari – 1% dintre exploataţii (12) deţin 89% din suprafaţa 
agricolă a comunei.  

Suprafaţa agricolă nu este folosită integral – ponderea suprafeţelor agricole cultivate din total 
suprafaţă teren agricol a variat în perioada 2010‐2015 între o pondere minimă de 72,3% în 
2012, anul cu cea mai mică suprafaţă cultivată și 87,3% din totalul suprafeţei agricole din 
comună în anul 2015.  
 
În această perioadă în comună au fost activi 17 agenţi economici ca fermieri înregistraţi într‐o 
formă juridică cu suprafeţe cultivate variind între 1,9 ha (cel mai mic) și 2350 ha (cel mai mare) 
– desi există 70 exploataţii cu suprafeţe peste 2 ha.  Coroborând aceste informaţii rezultă că 
numeroși deţinători de teren agricol nu sunt fermieri activi preferând să arendeze terenurile pe 
care le au în proprietate.  



 

  

 
Figura nr. 24 

                                                    Sursa:  Primaria Comunei Dorobantu, 2015 
 

Potenţialul agricol al zonei este semnificativ pentru majoritatea culturilor așa cum este 
confirmat și de Studiul de zonare al potenţialului de producţie și procesare din agricultură al 
Ministerului Agriculturii, realizat pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014‐2020.  



 

Tabel  nr. 21  Potenţialul de producţie al terenurilor agricole din comuna Dorobanţu pentru 
fiecare cultură din arabil, păşuni şi fâneţe exprimat prin notele de bonitare medii – cf. Studiului 
de zonare al potenţialului de producţie și procesare din agricultură al Ministerului Agriculturii 

realizat pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014‐2020. 
 

Cereale 
păioase 

ni mijlociu Legume 
ni mijlociu 

i Ridicat i Ridicat 

Porumb 
ni mijlociu Plante 

medicinale
ni mijlociu 

i Ridicat i Ridicat 

Floarea 
Soarelui 

ni mijlociu Flori 
ni mijlociu 

i Ridicat i Ridicat 

Soia 
ni mijlociu Struguri de masă mijlociu 
i Ridicat Hamei scăzut 

Rapită 
ni mijlociu Orez Ridicat 
i Ridicat Hrişcă scăzut 

Cartofi 
ni scăzut Năut Ridicat 
i mijlociu Măzariche 

ni mijlociu 
Sfecla de 

zahăr 
ni mijlociu i mijlociu 
i Ridicat Lupin 

ni mijlociu 

Mazăre 
ni mijlociu i Ridicat 
i Ridicat Ricin 

ni mijlociu 

Fasole 
ni mijlociu i Ridicat 
i Ridicat In pentru 

ulei 
ni mijlociu 

Lucernă 
ni mijlociu i Ridicat 
i Ridicat    

Trifoi 
ni mijlociu    
i mijlociu    

Păşuni 
ni mijlociu    
i mijlociu    

Fâneţe 
ni scăzut    
i mijlociu    

 



 

 

Tabel  nr. 22 Forma de organizare aleasă de fermierii din comuna Dorobanţu 
 

Forma de organizare Nr. Fermieri activi 
Societate comercială SRL 6
Societate agricolă 1
Întreprindere individuală 10 
Persoană fizică autorizată 1

 

Tabel  nr. 23 Principalele rezultate ale principalilor agenţi economici active în agricultură în comuna Dorbanţu 

  Firme locale Firme inregistrate in alte localitati 

DENUMIRE INDICATORI/           
Societate comercială Prodcereal 

Delpprod 
com srl Kart 2001 

Agrirom 
Giurgiu? 

Original 
Oltenita 

Agroyna 
Ciocanesti 

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN:  Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a 
plantelor producatoare de seminte oleaginoase 

Indicatori din BILANŢ             

ACTIVE IMOBILIZATE ‐ TOTAL 13,081,103 7,290,573 621,379 721,556 2,043,517 2,992,403 
ACTIVE CIRCULANTE ‐ TOTAL, 
din care 

10,838,629 2,599,524 1,580,684 51,595,670 2,146,860 1,578,450 

Stocuri  5,428,984 465,339 664,473 3,789,415 419,366 1,027,075 

Creante 4,380,560 1,791,217 878,176 47,532,537 341,859 505,383 

Casa și conturi la banci 1,029,085 342,968 38,035 273,718 1,385,635 45,992 

CHELTUIELI IN AVANS 48,917 23,146 ‐ 132,015 20,631 18,539 

DATORII 2,294,672 2,433,072 1,827,204 73,682,719 432,096 2,479,114 

VENITURI IN AVANS ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 63,506 

PROVIZIOANE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 

CAPITALURI ‐ TOTAL, din care: 21,673,977 7,480,171 374,859 
‐

21,233,478 
3,778,912 2,046,772 

Capital subscris varsat 220 800 15200 500000 21000 210 

Indicatori din CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  

Cifra de afaceri neta 9,775,511 3,332,928 1,540,701 18,032,322 2,679,874 3,086,127 

VENITURI TOTALE 15,254,152 4,409,033 1,428,020 18,719,821 2,773,605 3,328,540 

CHELTUIELI TOTALE 12,630,308 3,522,230 1,335,106 15,420,333 1,981,021 2,751,507 

Profitul sau pierderea brut(a)             

‐Profit 2,623,844 886,803 92,914 3,299,488 792,584 577,033 

‐Pierdere 0 0 0 0 0 0 

Profitul sau pierderea net(a) a 
exercitiului financiar 

            

‐Profit 2,242,873 748,130 79,039 3,299,488 646,593 506,349 

‐Pierdere 0 0 0 0 0 0 
Indicatori din DATE 
INFORMATIVE 

            



 

Numar mediu de salariati 34 9 7 19 8 8 

Sursa: date publice Ministerul Finanţelor Publice ‐ Informaţii fiscal şi bilanţuri; prelucrare date 
autori. 
 
 
Producţia vegetală este orientată în comună cât și în întregul judeţ Călărași18 cu precădere spre 
cultura cerealelor boabe, a plantelor uleioase şi a plantelor de nutreţ. 
 

 

             Figura nr. 25 
               Sursa: Primaria Comunei Dorobanţu 1015, Registrul Agricol 
 

Astfel, pricipalele culturi în anul 2015 au fost cerealele, care au ocupat 59% din suprafaţa agricolă 
cultivată, din care porumbul a reprezentat 26% din suprafaţă, iar grâul 23%. Plantele oleaginoase au 
ocupat 40% din suprafaţă, cu 21% dedicată culturii de soia și 14% rapiţei. S‐au mai cultivat triticale 
(toamnă), grâu pentru semninte, tomate, pepeni, fasole, cartofi de vară, cartofi timpurii și semitimpurii.  

   Figura nr. 26 

 

 

 

 În anii 2014 și 2015,  faţă de anii 2010‐2011 se constată: 
• O creștere a suprafeţei cultivate cu porumb și soia, 
• O scădere a suprafeţei cultivate cu floarea soarelui. 

                                                            
18 Consiliul Judeţean Călăraşi,  Planul de dezvoltare a judeţului Călăraşi pentru perioada 2014‐2020 



 

 Cerealele reprezintă principala sursă de export de produse agroalimentare a României (33%), iar  
seminţele  oleaginoase sunt pe a treia poziţie cu (11%). Evoluţia preţurilor la aceste produse la nivel 
mondial a fost favorabilă în ultimii ani. Conform datelor MADR, în anul 2011, capacitatea totală de 
depozitare autorizată pentru seminţe de consum (cereale, oleaginoase, plante tehnice) era de 16,2 
milioane tone, din care 7,9 milioane tone în silozuri și 8,3 milioane tone în magazii. Din capacitatea 
totală de depozitare autorizată, 25% este capacitate licenţiată, adică circa 4,1 milioane tone. Capacităţile 
de depozitare pentru seminţele de consum au o distribuţie uniformă în teritoriu corelată cu zonele cu 
potenţial de producţie pentru cereale și oleaginoase. 

 Prezentăm mai jos lista  celor 5 proiecte din comună finanţate prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2007 ‐ 2013, precum şi lista plăţilor FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) şi 
FEADR (Fondul European pentru Dezvoltare Rurală). 

 

 

 

 

Tabel  nr. 25 Lista plătilor FEGA și FEADR,  2014 
 

Denumire beneficiar Fond Măsura Cuantum Euro 
DOROBANTU 2009 COOP AGRICOLA FEADR M142 ‐ Grupuri de producatori 3526
DOROBANTU 2009 COOP AGRICOLA FEADR M142 ‐ Grupuri de producatori ‐3526

 

Măsură 
Sesiune: 
Număr 

Sesiune: 
An 

Număr 
de 

ordine 
Solicitant Proiect 

Finanţare 
nerambursabilă 
pentru proiect –

euro 

M121 2 2010 00025 
CHIRITA C.G.G. MARIA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA 

Modernizare ferma de vaci prin achizitie de 
utilaje in com.Dorobantu, jud.Calarasi 

€93.195,00 

M141 2 2010 00024 
FERMA DE SEMI ‐ 

SUBZISTENTA  
GHEORGHE VASILE €7.500,00 

M141 1 2011 00012 
FERMA DE SEMI ‐ 

SUBZISTENTA  
NAN STELUTA €7.500,00 

M312 2 2009 00013 
NAE F.RETA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA 

Crearea și diversificarea serviciilor pentru 
populatia rurala din zona comunei 

Dorobantu, judetul Calarasi prin dotarea cu 
utilaje și echipamente agricole a NAE 
F.RETA INTREPRINDERE INDIVIDUALA 

€154.149,00 

M312 2 2009 00014 
ZAMFIR C.A. GHEORGHE 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA 

Crearea și diversificarea serviciilor pentru 
populatia rurala din zona comunei 

Dorobantu, judetul Calarasi prin dotarea cu 
utilaje și echipamente agricole a ZAMFIR 

C.A. GHEORGHE INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA 

€77.909,00 

Tabel  nr. 24:  Proiecte din comuna Dorobanţu finantate prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007‐
2013



 

DOROBANTU 2009 COOP AGRICOLA FEADR M142 ‐ Grupuri de producatori 2216
DOROBANTU 2009 COOP AGRICOLA FEADR M142 ‐ Grupuri de producatori ‐2216
MOROEANU F.GHEORGHE II FEADR M141 ‐ Agricultura de semisubzistenta 1505
DOROBANTU 2009 COOP AGRICOLA FEADR M142 ‐ Grupuri de producatori 41.766
DOROBANTU 2009 COOP AGRICOLA FEADR M142 ‐ Grupuri de producatori 39.402

"SC PRODCEREAL SRL" "FEGA" 
"Plata unica pe suprafata ‐ R.73/09, 
art.122" 

381.060

 
 

Creşterea animalelor 

 

Recensământul General Agricol 2010 indică următoarele efective de animale (capete) pe specii,  
in comuna Dorobantu în anul 2010: 

Tabel nr. 26 Efective de animale (capete) pe specii,  2010 

Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline Iepuri de 
casă 

Familii de 
albine 

256 1018 170 1554 20578 136 45 406 

Sursa: RGA 2010 

Din totalul de capete de animale, 85% au fost păsări, 6% au fost porcine și 4% ovine. În structura 
efectivelor de păsări, ponderile principale le‐au deţinut: găini pentru ouă (42%), pui, găini și 
cocoşi pentru carne (33%) şi raţe (8%).  

Tabel nr. 27 Efective de păsări (capete) pe categorii, 2010 

Pui găini și cocoşi 
pentru carne 

Găini pentru 
ouă 

Curci Raţe Gâşte Struţi Alte păsări 

6852 8604 1347 1999 1572 30 174 

Sursa: RGA 2010 



 

 

 

Figuri nr. 27 ‐ 28 
 
Din punct de vedere al mărimii efectivelor, în comuna Dorobanţu predomină efectivele mici de 
animale. Procentual, 39% din efectivele de bovine au fost în clasa de mărime între 1 și 2, 
procent similar şi pentru vacile pentru lapte, 41% din efectivele de porcine au fost în clasa de 
mărime între 1 și 2, 44% din efectivele de ovine au fost în clasele de mărime 1‐2 și 3 ‐9, şi 53% 
din efectivele de caprine în clasa de mărime 1‐2. 
De efective  mai mari de animale, se poate vorbi într‐o anumită măsură în cazul bovinelor: 37% 
din total efective bovine au fost în clasa de mărime 50 ‐ 99 (procent similar cu vacile pentru 
lapte), şi în cazul ovinelor, unde 22% din total efective au fost în clasa de mărime 50 ‐ 99.  
 
 
 

Tabel nr. 28 Efective de animale (capete), pe clase de mărime a efectivelor, 2010 
 



 

  Clase de mărime (capete) a efectivelor de bovine TOTAL 
  intre 1 

și 2 
intre 3‐
9 

intre 10 
‐19 

20 ‐ 
29 

30 ‐ 
49 

50 ‐ 
99 

100 ‐ 
499 

500 şi 
peste 

Bovine 100 35 26 0 0 95 0 0 256 
Vaci pentru 
lapte 

77 16 0 0 42 0 0 0 135 

  intre 1 
și 2 

intre 3‐
9 

intre 10 
‐49 

50 ‐ 
99 

100 ‐ 
199 

200 ‐ 
399 

400 ‐ 
999 

1000 și 
peste 

  

Porcine 632 533 389 0 0 0 0 0 1554 
  intre 1 

și 2 
intre 3‐
9 

intre 10 
‐19 

20 ‐ 
49 

50 ‐ 
99 

100 ‐ 
199 

200 ‐ 
499 

500 şi 
peste 

  

Ovine 100 226 78 40 224 0 350 0 1018 
Caprine 90 35 15 30 0 0 0 0 170 

Sursa: RGA 2010 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                          Figuri nr. 29 ‐ 33 



 

Situaţia exploataţiilor agricole cu efective de animale pe specii în anul 2010 conform 
Recensământului General Agricol a fost următoarea:  

Tabel nr. 29 Exploataţii agricole (număr) cu efective de animale pe specii, in comuna 
Dorobantu, 2010 

Nr. exploataţii agricole cu efective animale, pe specii de animale 

Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline Iepuri de casă Familii de 
albine 

92 127 85 626 922 126 15 17 

Sursa: RGA 2010 

Cele mai multe exploataţii agricole cu efective de animale au deţinut: efective de păsări (46% 
din total exploataţii agricole cu efective de animale), porcine (31%), ovine (6%), cabaline (6%), 
bovine (5%).  

 

Figura nr. 34 

Analiza în detaliu a exploataţiilor agricole cu efective de păsări arată că cele mai multe 
exploataţii agricole (36% din total) au crescut găini pentru ouă, 31% pui, găini și cocoşi pentru 
carne, 12% raţe, 11% curci și 9% gâşte.  

 

 



 

Tabel nr. 30 Exploataţii agricole (număr) cu efective de păsări, pe categorii, 2010 

Păsări TOTAL 

Pui găini și cocoşi 
pentru carne 

Găini pentru 
ouă 

Curci Raţe Gâşte Struţi Alte păsări 

630 739 215 254 182 3 21 922 

Sursa: RGA 2010 

Considerând regimul juridic, majoritar, (99%) exploataţiile agricole cu efective de animale au 
fost exploataţii agricole individuale, și numai 1% au fost persoane fizice 
autorizate/intreprinderi individuale şi intreprinderi familiale.  

Tabel nr. 31 Exploataţii agricole (număr) cu efective de animale după statutul  juridic al 
exploataţiilor agricole,  2010 

 Exploataţii agricole fără personalitate juridică 

Exploataţii 
agricole 
individuale 

Persoane fizice 
autorizate/Intreprinderi 
individuale, intreprinderi 
familiale 

TOTAL  

Cu efective de 
bovine 

90 2 92 

Cu efective de 
ovine 

124 3 127 

Cu efective caprine 85 ‐ 85 
Cu efective păsări 916 6 922 

               Sursa: RGA 2010 

Din punct de vedere al mărimii efectivelor de animale deţinute de exploataţiile agricole, 
exeptând ovinele, sunt majoritare exploataţiile agricole care deţin efective mici de animale: 
86% din exploataţiile agricole cu efective de bovine deţin efective în clasa între 1 şi 2, 94% din 
exploataţiile agricole cu efective de vaci de lapte deţin efective în clasa între 1 şi 2, 76% din 
exploataţiile agricole cu efective de porcine deţin efective în clasa între 1 şi 2, 87% din 
exploataţiile agricole cu efective de caprine deţin efective în clasa între 1 şi 2.  

De exploataţii agricole care deţin efective mari de animale se poate vorbi doar izolat: o singură 
exploataţie agricolă deţine efective de bovine între 50 şi 99, și o singură exploataţie agricolă 
deţine efective de ovine între 200 ‐ 499.  



 

Tabel nr. 32 Exploataţii agricole (număr), cu efective de animale, pe clase de marime a 
efectivelor,   2010 

  Clase de mărime (capete) a efectivelor TOTAL 

  intre 1 și 
2 

intre 3‐
9 

intre 
10 ‐19 

20 ‐ 
29 

30 ‐ 
49 

50 ‐ 
99 

100 ‐ 
499 

500 şi 
peste 

Expl. agr. cu 
efective bovine 

79 10 2 0 0 1 0 0 92 

Expl. agr. cu vaci 
pentru lapte 

72 4 0 0 1 0 0 0 77 

  intre 1 și 
2 

intre 3‐
9 

intre 
10 ‐49 

50 ‐ 
99 

100 ‐ 
199 

200 ‐ 
399 

400 ‐ 
999 

1000 și 
peste 

  

Expl. agr. cu 
porcine 

475 128 23 0 0 0 0 0 626 

  intre 1 și 
2 

intre 3‐
9 

intre 
10 ‐19 

20 ‐ 
49 

50 ‐ 
99 

100 ‐ 
199 

200 ‐ 
499 

500 şi 
peste 

  

Expl. agr. cu 
ovine 

61 54 6 2 3 0 1 0 127 

Expl agr. cu 
caprine 

74 9 1 1 0 0 0 0 85 

Sursa: RGA 2010 

Se remarcă faptul  că în comuna Dorobanţu există două asociaţii ale crescătorilor de animale, 
dovedind astfel faptul că structurile de economie socială pot fi o soluţie reală  pentru crescătorii 
de animale de talie mică. Aceste asociaţii sunt: Asociaţia Crescătorilor de Animale “Păşunea 
2008” înfiinţată în anul 2009, şi  Asociaţia Crescătorilor de Animale “Boianu Dorobanţu 2012”, 
înfiinţată în anul 2012.  

Analiza datelor publice extrase de pe site‐ul Ministerului Finanţelor Publice, indică faptul că 
ambele asociaţii au reuşit să obţină venituri importante: 30625 lei venituri totale cumulate pe 
perioada 2012 ‐ 2014 în cazul Asociaţiei Crescătorilor de Animale “Păşunea 2008”, şi venituri 
chiar mai mari, de 66099 lei în anul 2014 ‐ primul său an de funcţionare, în cazul Asociaţiei 
Crescătorilor de Animale “Boianu Dorobanţu 2012”.  Prezentăm mai jos, în baza datelor publice 
extrase de pe site‐ul Ministerului Finanţelor Publice, evoluţia principalilor indicatori economici 
în perioada 2012 ‐ 2014 pentru Asociaţia Crescătorilor de Animale “Păşunea 2008”, unde se 



 

observă trendul pozitiv, de creştere atât a veniturilor totale cât și a profitului în anul 2014, 
comparativ cu anii anteriori.  

 

Figura nr. 35 

Potenţialul de creștere a animalelor în comună atât pentru carne cât și pentrui lapte este însă 
mult mai mare conform Studiului de zonare al potenţialului de producţie și procesare din 
agricultură al Ministerului Agriculturii realizat pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
2014‐2020, aşa cum se poate vedea în tabelele următoare: 

 

Tabel nr. 33 Potenţial creştere animale cf. Studiului de zonare al potenţialului de producţie și 
procesare din agricultură, Ministerul Agriculturii, realizat pentru Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014‐2020 

 
 
                CARNE 

PROCESARE 
IN AFARA 
FERMEI 

SISTEM 
INCHIS 

Bovine Ridicat 
Suine Ridicat 

Ovine / Caprine 
mijlociu 

PASUNAT 
LIBER 

Bovine scăzut 

Ovine / Caprine 
scăzut 

PASARI Ridicat 

PROCESARE 
IN CADRUL 

FERMEI 

SISTEM 
INCHIS 

Bovine Ridicat 
Suine Ridicat 

Ovine / Caprine 
Ridicat 

PASUNAT 
LIBER 

Bovine scăzut 

Ovine / Caprine 
scăzut 



 

PASARI Ridicat 

LAPTE 

PROCESARE IN AFARA FERMEI PROCESARE IN FERMĂ 

SISTEM PASUNAT SISTEM PASUNAT 
INCHIS LIBER INCHIS LIBER 

    
mijlociu scăzut Ridicat scăzut 

 

Pescuitul şi acvacultura 
 

Lacul Mostiştea este folosit pentru piscicultura și irigatii. Ihtiofauna este reprezentata de: crap, 
somn, caras, biban, plătică, lin, caracuda etc. Se poate practica pescuitul sportiv tot timpul 
anului;  acesta este permis de la barajul Gurbăneşti până la staţia de pompare, insă nu din 
barcă. 
Agentul economic principal din acest domeniu este Piscicola Iezer SRL, întreprindere cu 
vechime,  înfiinţată în anul 1999, cu codul CAEN Acvacultura maritimă. Analiza datelor publice 
extrase de pe site‐ul Ministerului Finaţelor Publice indică că este o firmă care funcţioneză 
eficient, cu venituri și profituri ridicate, veniturile (similar şi cheltuielile)  înregistrând însă o 
scădere semnificativă (‐45%) în anul 2014 comparativ cu anul 2013. De asemenea, şi numărul 
mediu de salariaţi ai firmei a scăzut în anul 2014 la 4 persoane, de la 7 în anii 2013 şi 2012. 

 

Figura nr. 36 

Deşi există resurse importante pe plan local, domeniul pescuit şi acvacultură nu s‐a dovedit a fi 
în ultima perioadă un domeniu foarte dinamic. Astfel, în perioada 2009 ‐ 2012 au fost 



 

înregistrate numai 5 persoane fizice autorizate, din care în prezent mai sunt în funcţiune numai 
3.  

Tabel nr. 34 Situaţia PFA domeniul pescuit înregistrate în perioada 2009 ‐ 2012 

Persoane fizice 
autorizate 

Nr. 
înmatriculare 
în Registrul 
Comerţului 

Data 
înmatriculării 

CUI Starea 
firmei la 
zi 

Cod CAEN 
principal 

Denumire 
cod CAEN 

Cazan A. Dumitru 
PFA  

F51/376/2011 6/7/2011 28598592 funcţiune 0322 Acvacultura 
în ape dulci      

Dumitru I. Gh. 
Nicolae PFA 

F51/279/2010 5/21/2010 26967294 funcţiune 0312 Pescuitul în 
ape dulci           

Lazăr D. Daniel 
Florin PFA 

F51/377/2011 6/7/2011 28598606 funcţiune 0322 Acvacultura 
în ape dulci      

Oprea P. Sorinel 
PFA  

F51/26/2009 1/21/2009 24984760 radiată 0312 Pescuitul în 
ape dulci           

Zaharia Gh. Niculae 
PFA 

F51/418/2009 7/21/2009 25799702 radiată 0312 Pescuitul în 
ape dulci           

Sursa: ONRC ‐ Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Călăraşi; date publice disponibile pe 
site Ministerul Finanţelor Publice 

 

Turismul  
 

Deşi comuna dispune de adevărate atracţii turistice ‐ în principal un patrimoniul natural 
deosebit, dar și situri arheologice de valoare, paradoxal, activitatea turistică este inexistentă, în 
prezent neexistând infrastructură de cazare, alimentaţie publică sau agrement turistic.  

Un prim pas pentru valorificarea potenţialului ecoturistic neexploatat a fost făcut în martie 
2015, de către UAT Călăraşi, în cadrul proiectului european “Promovarea patrimoniului natural 
în zona Dunării călărăşene prin ecoturism”, finanţat de Programul Operaţional pentru Pescuit – 
POP 2007‐2013, care  valorifică potenţialul deosebit al zonei, prin realizarea a cinci trasee 
cicloturistice19: două trasee cicloturistice pe şosea (C1 – 48km & C2 – 47km), două trasee 
                                                            
19 A se vedea: http://pop1.calarasi.ro/trasee și http://smartatletic.ro/cicloturismcalarasi 



 

cicloturistice offroad (C3 – 50km & C4 – 35km) și un traseu acvatic, de pescuit, pe Dunăre (P1 – 
18km), din care trei (C2, C3 și C4) includ frumuseţile naturale de pe raza comunei Dorobanţu: 

C2. Mânăstirea – Călăraşi, 47 km. Este un traseu uşor Traseul incepe din dreptul Primăriei din 
Mânăstirea, trece pe langa Mânăstirea Sf Dumitru și Nestor, continuă pe langa Lacul Mostiştei 
(de care cicloturistii se bucură pentru aproximativ 2,5km), intră in Dorobantu (unde, pe partea 
dreapta se poate vedea Canalul Mostistea‐Dunăre; pe partea lui dreaptă este accesibil traseul 
offroad C3 Oltenita‐Dorobantu și pe partea stanga traseul offroad C4 Dorobantu‐Chiciu), se 
trece in continuare prin Vărăşti, Ciocănesti, Bogata, se poate vedea Lacul Gălătui (pe malul 
drept al canalului care varsa lacul Galatui in Dunare, se poate ajunge pe digul Dunarii, in 
aproximativ 7km). 

C3: Olteniţa – Dorobanţu, 50km. Pe lângă Argeş, Dunăre și Mostiştea. Se descoperă locuri 
minunate, se merge pe malul Argeşului până la vărsarea acestuia în Dunăre, se continuă pe 
malul Dunării și apoi, pe malul canalului Mostiştea‐Dunăre. Pe traseu sunt mai multe puncte de 
belvedere, locuri în care cicliştii  sunt la două pedale de Dunăre, locuri în care se poate campa 
sau sta la un picnic. 

C4: Dorobanţu – Chiciu, 35 km offroad. Pe malul Canalului Mostiştea‐Dunăre şi pe malul 
Dunării, spre Chiciu. Este un traseu recomandat în următoarele variante de parcurgere: dinspre 
Dorobanţu (în continuarea traseului C3, Olteniţa‐Dorobanţu sau a traseului C1, Căscioarele‐
Mânăstirea) sau dinspre Călăraşi (cu startul la Chiciu, după punctul de trecere cu bacul).  

 
Traseu cicloturistic C4 

 (Sursa foto: Alerg, deci exist! alerg.ro) 
 

Comuna nu oferă însă în prezent unităţi de cazare pentru a putea păstra în comunitate 
cicloturiştii care traversează zona. Campingul turistic Mostiştea Dorobănţeană care se va 
construi în cadrul proiectului « SOCEC. NET ‐ Reţeaua economiei sociale », este prima unitate 
turistică care va fi dezvoltată în zonă. O altă încercare pare să fi fost făcută în anul 2009, prin 



 

înfiinţarea pensiunii turistice Israela & Liviu Boşneagu SRL, care însă şi‐a și suspendat activitatea 
tot în anul 2009.  

Dezvoltarea activităţii turistice în comună presupune viitoare eforturi integrate pe termen 
mediu‐lung, în primul rând de creare de destinaţie turistică. În zonă sunt posibile multiple 
forme de turism: ecoturism şi turism ştiinţific în ariile protejate, birdwatching ‐ necesită 
construirea de observatoare de păsări, birds foto‐hunting, cicloturism, turism de pescuit sportiv 
etc.  Destinaţia trebuie însă dezvoltată integrat prin viitoare proiecte sau investiţii private 
corelate care să cuprindă crearea de noi unităţi turistice (pensiuni agro‐turistice), unităţi de 
alimentaţie cu specific pescăresc, dezvoltarea de infrastructură de transport acvatic ‐ bărci de 
croazieră pe canalul Mostiştea ‐ Dunăre, bărci de transport omologate către Ostrovul 
Haralambie, crearea unui centru de informare turistică, calificarea localnicilor pentru meserii în 
domeniul turistic ‐ alimentaţie publică, ghidaj şi animaţie turistică.  

 


