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1. Introducere  
 

Planificarea strategică de succes construiește o viziune larg împărtășită bazată pe valorile 

comunității, conduce la acțiune, este un proces participativ pentru părțile interesate, asumă 

responsabilitatea față de comunitatea servită, este concentrată asupra mediului exterior și 

sensibilă față de schimbări, se bazează pe informații de calitate și este un element cheie al 

unui management performant. 

Planificarea strategică este utilă numai dacă sprijină gândirea strategică și conduce la un 

management strategic. “În cadrul administraţiei publice, planificarea strategică se foloseşte 

pentru a reuni într-un singur cadru de management aspecte cum ar fi planificarea politicilor 

publice, elaborarea bugetului, stabilirea priorităților şi planificarea organizaţională.”1 

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 a Comunei Dorobanțu reprezintă documentul 

strategic de dezvoltare durabilă a comunității, document corelat atât cu direcțiile strategice 

asumate în  Strategie de dezvoltare locală a comunei Dorobanțu, Jud. Călărași, 2014 – 2020, 

cât și cu obiectivele documentelor asumate pentru perioada 2021 – 2027 la nivel de județ și de 

regiune, respectiv: 

• Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Călărași pentru perioada 2021-2027; 

• Planul de Dezvoltare Regională 2021 – 2027 al Regiunii Sud Muntenia (draft iunie 2021, 

în consultare publică). 

Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 a Comunei Dorobanțu cuprinde în principal viziunea, 

obiectivul general, obiectivele strategice, obiectivele specifice de dezvoltare locală a comunei, 

Planul de acțiune de dezvoltare locală a Comunei Dorobanțu 2021- 2027 și portofoliul de 

proiecte prioritare 2021 – 2027, stabilite într-un proces participativ cu părțile interesate, având 

la bază analiză diagnostic 2021 – comuna Dorobanțu, județul Călărași, parte componentă a 

strategiei. 

Totodată, strategia este corelată cu potențialele fonduri disponibile pentru mediul rural (atât 

cele guvernamentale, cât și cele europene) pentru perioada 2021 – 2027. 

2.  Cadrul metodologic 
Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 a Comunei Dorobanțu este elaborată în concordanță 

cu „Ghidul pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică 

locală”2 de către Laboratorul de Solidaritate, cu sprijinul UAT Comuna Dorobanțu. 

Strategia s-a elaborat într-un proces participativ care din punct de vedere metodologic a pornit 

de la o analiză diagnostic de profunzime pentru care s-au urmat câțiva pași specifici cercetării: 

1. Documentarea / cercetarea de birou - identificarea și analizarea documentelor relevante. 

 
1 HOTĂRÂRE nr. 1.807 / 2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind 
sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central 
2 Sursa: https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=Ghid+pentru+planificarea+%C8%99i+fundamentarea+procesului+decizional+din+administra%C8%9Bia+publi
c%C4%83+local%C4%83  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ghid+pentru+planificarea+%C8%99i+fundamentarea+procesului+decizional+din+administra%C8%9Bia+public%C4%83+local%C4%83
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ghid+pentru+planificarea+%C8%99i+fundamentarea+procesului+decizional+din+administra%C8%9Bia+public%C4%83+local%C4%83
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Ghid+pentru+planificarea+%C8%99i+fundamentarea+procesului+decizional+din+administra%C8%9Bia+public%C4%83+local%C4%83
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Prin cercetarea de birou s-au identificat documentele relevante (documente strategice și surse 

de finanțare la nivel local / județean / regional / național / european, rapoarte de 

monitorizare / progres, proiecte în implementare, analize, etc.). Au fost de asemenea 

identificate dependențele dintre măsuri, care au urmărit asigurarea unei abordări integrate, 

coerente și realiste. 

2. Elaborarea instrumentelor metodologice de colectare a informațiilor privind perceptia 

factorilor interesați (chestionare) 

3. Cercetarea de teren a cuprins, în principal diseminarea și colectarea chestionarelor (în 

perioada august – noiembrie 2021) 

Chestionarul a fost transmis online către părți interesate consilieri locali, ONG-uri, parteneri 

sociali, reprezentanți mediul de afaceri, și prin rețele sociale (grupuri dedicate din comuna 

Dorobanțu) catre cetățeni.  

4. Analizarea și prelucrarea tuturor informațiilor în vederea elaborării strategiei 

Pe parcursul cercetării au fost corelate toate informațiile obținute ca urmare a analizei de 

birou și a celor colectate pe teren de la factorii cheie. 

Pentru elaborarea strategiei s-au parcurs următoarele etape principale: 

• Etapa 1 - pregătirea elaborării strategiei;  

A fost etapa în care au avut loc două întâlniri (una online și una la sediul autorității locale) 

între echipa de experți și reprezentanții managementului de proiect și factori de decizie din 

primărie, prin care s-au agreat: 

- instrumentele de lucru; 

- modul de lucru/etapele de parcurs; 

- persoanele implicate. 

 

• Etapa 2 – elaborarea analizei diagnostic  

Derularea de investigații analitice finalizate printr-o analiză diagnostic a Comunei Dorobanțu 

la nivelul anului 2021 ce conține analiza situației pentru fiecare domeniu în parte. 

Realizarea acestei etape a presupus culegerea datelor, verificarea, sistematizarea și gruparea 

datelor prin diferite tehnici statistice, inclusiv prin reprezentări grafice, interpretarea datelor, 

analiza critică a rezultatelor, discutarea punctelor critice cu beneficiarul în vederea punerii de 

acord cu rezultatele obținute din analiza datelor, valorificarea analizelor pentru elaborarea 

strategiei. 

Din punct de vedere metodologic, consultantul a utilizat o abordare mixtă, folosind diverse 

metode pentru a colecta și / sau verifica informațiile corespunzătoare. În cadrul analizelor, 

pentru culegerea datelor necesare, echipa de experți a utilizat următoarele metode și tehnici 

de investigare: 

- Cercetarea surselor de date publice – date statistice disponibile în bazele de date 

statistice ala Institutului Național de Statistică – tempo online 

- Cercetarea documentelor oficiale publice, documente strategice publice și a celor puse 

la dispoziție de UAT comuna Dorobanțu; 

- Interviuri; 

- Aplicarea de chestionare -  atât online  cât și pe suport de hârtie . 
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• Etapa 3 - elaborarea strategiei 

În această etapă pe baza rezultatelor investigațiilor analitice finalizate s-a elaborat primul 

draft de strategie - s-au identificat viziunea, obiectivele strategice și obiectivelor specifice și 

a fost elaborarat planul de acțiuni  

Realizarea acestei etape a presupus culegerea și interpretarea datelor, discutarea punctelor 

critice cu beneficiarul în vederea punerii de acord cu rezultatele obținute în urma procesului 

participativ de elaborare a strategiei. 

A fost înființat un grup de lucru - suport pentru identificarea viziunii, obiectivelor și măsurilor 

din Planul de acțiune și identificarea portofoliului de proiecte. Întâlnire a avul loc pe 10 

decembrie 2021. 

• Etapa 4 - Adoptarea Strategia de dezvoltare locală 2021-2027 a Comunei Dorobanțu  

În data de 10 decembrie a avut loc procesul de consultare publică, draftul de strategie fiind 

pus pe site-ul primăriei Dorobanțu. 

3. Cadrul strategic ce stă la baza strategiei de dezvoltare locală  

3.1 Context global și european privind dezvoltarea durabilă 
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată de Adunarea Generală ONU în 

septembrie 2015. Esența Agendei 2030 o reprezintă 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD)3. 

Scopul celor 17 ODD este de a asigura o viață sustenabilă, pașnică, prosperă și echitabilă pe 

pământ pentru toată lumea, în prezent și în viitor. Obiectivele acoperă provocările globale 

care sunt cruciale pentru supraviețuirea umanității. Ele stabilesc limite de mediu și praguri 

critice pentru utilizarea resurselor naturale. Obiectivele recunosc că eradicarea sărăciei 

trebuie să meargă mână în mână cu strategiile care clădesc dezvoltarea economică. Ele 

abordează o gamă de nevoi sociale incluzând educația, sănătatea, protecția socială și 

oportunitățile de locuri de muncă, tratând în același timp schimbările climatice și protecția 

mediului.  

Figura 1 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă – Agenda 2030 

 
3 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/ 

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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Pactul Ecologic European (European Green Deal) 

Pactul ecologic european propune o nouă strategie de creștere care are drept scop 

transformarea UE într-o societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă 

și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de 

gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea 

resurselor.  

Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural 

al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de 

mediu și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și favorabilă 

incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor, industriilor 

și lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți. 

Pactul ecologic european este o parte integrantă a strategiei Comisiei Europene de punere în 

aplicare a Agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite și a obiectivelor de dezvoltare durabilă4. 

 

Figura 2 Obiectivele Pactului Ecologic European 

 
4 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Pachetul Fit for 55 lansat de Comisia Europeană 

Uniunea Europeană și cele 27 de state membre ale UE s-au angajat să ia măsuri pentru ca 

Uniunea să devină primul continent neutru din punct de vedere climatic. 

Pachetul Fit for 55 lansat de Comisia Europeană, transpune în legislaţie obiectivele Green Deal 

privind neutralitatea climatică a Europei.  

Întregul scop al acestui pachet, care practic declanşează o revoluţie industrială, este reducerea 

emisiilor până în 2030 cu 55% faţă de nivelul din 1990, majorat faţă de ţinta iniţială de 40%. 

Obiectivul ar trebui atins într-o perioadă de numai 10 ani de zile. 

Fit for 55 conține un pachet de măsuri care vor remodela energia din UE. Fit for 55 își propune: 

• reducerea emisiilor; 

• crearea de locuri de muncă și stimularea creșterii economice; 

• abordarea problemei sărăciei energetice; 

• reducerea dependenței de energie din surse externe; 

• îmbunătățirea sănătății și asigurarea bunăstării. 

Prin Fit for 55, România trebuie să-şi reducă cu 12,7% emisiile de gaze cu efect de seră. 

Regulamentul privind partajarea eforturilor prevede pentru fiecare stat membru obiective mai 

ambiţioase de reducere a emisiilor în sectoarele clădirilor, transportului rutier şi transportului 

pe căile maritime interne, agriculturii, deşeurilor şi micii industrii. 

 

Politica Agricolă Comună (PAC) 
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În iunie 2021 Consiliul Uniunii Europene a ajuns la un acord provizoriu cu Parlamentul European 

cu privire la reforma politicii agricole comune (PAC) pentru perioada 2023-2027. 

Acordul pregătește terenul pentru o PAC mai simplă, mai echitabilă și mai verde, care va oferi 

un viitor durabil fermierilor europeni. Noua PAC consolidează măsurile de mediu și include, de 

asemenea, dispoziții menite să asigure un sprijin sporit pentru fermele mai mici și să îi ajute 

pe tinerii fermieri să adopte această profesie. 

 

3.2. Context național pentru dezvoltare durabilă  
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României a fost adoptată în 2018 și are la 

bază cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030. Ea se bazează pe cei trei piloni 

ai dezvoltării durabile: 

1. ECHITATEA SOCIALĂ – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă 

posibilitatea de a-și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de 

muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării;  

2. CREȘTEREA ECONOMICĂ – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se 

apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate;  

3. MEDIUL – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin 

schimbarea treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite 

tehnologiile. 

Dezvoltarea   Durabilă   reprezintă, în   contextul   românesc,   dorința   realizării   unui   

echilibru,  o  sinteză  între  aspirațiile  cetățeanului  născut  liber,  societatea  de  care  depinde 

și prin care se definește și contextul  care  permite  realizarea  de  sine. Acest  echilibru  

pornește  de  la  om,  actor  central care  caută  un  echilibru  individual  și  condiții favorabile 

pentru a se realiza.  

Condițiile favorabile  sunt  influențate  de  societatea  care  trebuie  să  îl  susțină  și  să  îl  

motiveze  și  de  mediul  prin  care  se  regăsește  și  își  poate  găsi  echilibrul. Rolul  statului  

în  contextul  dezvoltării  durabile  este  să  ajute  la  realizarea acestui echilibru, nu doar 

pentru cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. 

 

Planul Național Strategic 2023-2027 (PNS) 

Planul Național Strategic 2023-2027, aflat în curs de elaborare, se va axa pe consolidarea 

mediului asociativ și îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul agroalimentar și vizează: 

• administrarea tranziției către un sistem alimentar sustenabil și în încurajarea eforturilor 

fermierilor de a contribui la obiectivele climatice și de mediu, elemente caracteristice 

ale Noii Politici Agricole Comune; 

• necesitatea parcurgerii Pactului Ecologic European și a Strategiei „De la fermă la 

consumator” pentru a dezvolta o economie durabilă; 

• sprijinirea fermelor de familie și întinerirea generațiilor de fermieri, pe consolidarea 

mediului asociativ şi pe îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului 

agroalimentar; 

• definirea măsurilor și intervențiilor care să contribuie decisiv la reducerea 

vulnerabilității veniturilor fermierilor față de factorii externi, inclusiv față de 

schimbările climatice. 
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De asemenea, se va acorda o atenție sporită pentru viitoarea perioadă de programare PAC 

2023-2027 dezvoltării formelor asociative. 

 

3.3. Context regional de dezvoltare durabilă 
Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021-20275 

Planul de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 2021-2027, principalul document strategic al 

dezvoltării regiunii Sud – Muntenia, își propune să continue și să actualizeze direcțiile de 

dezvoltare formulate atât de documentele strategice de la nivel național (Planul Național de 

Dezvoltare 2014-2020), cât și de cele de la nivel regional (Planul de Dezvoltare Regională 2014-

2020 și Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2015-2020). 

Elaborat într-un larg cadru partenerial, Planul de Dezvoltare Regională al regiunii Sud Muntenia 

pentru perioada 2021-2027 propune o nouă abordare în elaborarea de politici regionale și 

anume trecerea la noua generație de politici integrate de dezvoltare, cu o puternică 

componentă de durabilitate. 

Astfel, pe lângă reformularea obiectivelor și instrumentelor, noua politică vizează și o mai bună 

corelare cu documentele strategice europene (Pactul Ecologic European, Noua Strategie 

Industrială, Strategia pentru IMM-uri, Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, etc) și naționale 

(Programul Național de Reformă 2020, Planul Național de Redresare și Reziliență, Strategia 

Națională de Dezvoltare Durabilă), precum și cu acțiunile vizate de politicile naționale 

sectoriale de dezvoltare. Această nouă abordare a fost generată de contextul european și 

național în care s-a desfășurat procesul de planificare, dar și de lecțiile învățate din exercițiul 

de programare 2014 – 2020. 

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială a regiunii Sud Muntenia 2021-20276 

Strategia Integrată de Dezvoltare Teritorială a regiunii Sud Muntenia 2021-2027 oferă cadrul 

strategic general pentru strategiile de dezvoltare teritorială integrate, ca de exemplu Strategia 

Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) și Strategia de Dezvoltare Județeană (SDJ), elaborate 

de către autoritățile teritoriale din regiunea Sud - Muntenia la nivel de municipiu reședință de 

județ sau consiliu județean, în conformitate cu regulamentele europene. 

Abordarea teritorială adoptată de SIDT SM are la bază modelul celor 3P (People, Places, 

Policies) - Oameni (integrat), Teritorii (teritorial) și Politici (strategii). 

  

3.4.  Context județean de dezvoltare durabilă  
Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Călărași pentru perioada 2021-2027 

Viziunea asumată în Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Călărași pentru perioada 2021-

2027este: Județul Călărași -  atractiv pentru mediul de afaceri, cu comunități locale prospere, 

susținute de o administrație modernă și responsabilă. 

 
5 Document aflat în consultare publică https://www.adrmuntenia.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-sud-
muntenia-20212027-si-strategia-integrata-de-d/article/1421  
6 Document aflat în consultare publică https://www.adrmuntenia.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-sud-
muntenia-20212027-si-strategia-integrata-de-d/article/1421  

https://www.adrmuntenia.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-sud-muntenia-20212027-si-strategia-integrata-de-d/article/1421
https://www.adrmuntenia.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-sud-muntenia-20212027-si-strategia-integrata-de-d/article/1421
https://www.adrmuntenia.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-sud-muntenia-20212027-si-strategia-integrata-de-d/article/1421
https://www.adrmuntenia.ro/planul-de-dezvoltare-regionala-sud-muntenia-20212027-si-strategia-integrata-de-d/article/1421


                            
                                                 
 
 
 
UAT COMUNA DOROBANȚU - JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 
 

Page 10 of 53 
 

Pentru atingerea acestei viziuni este propusă o strategie de dezvoltare centrată pe două  

”direcții strategice de dezvoltare”, cărora le sunt asociate două ”obiective de dezvoltare 

comune”.  

Pentru implementarea  acestora  au  fost  identificate  o  serie  de  obiective  strategice,  

fiecare  grupând axe prioritare, transpuse în măsuri concrete de acțiune care vor contribui în 

mod direct la atingerea viziunii de dezvoltare a județului.   

Astfel, dezvoltarea Județului Călărași are în vedere două direcții strategice de dezvoltare, 

prima: ”Dezvoltarea mediului de afaceri local” și a doua: ”Creșterea calității locuirii și 

reducerea decalajelor dintre comunități”, acestora fiindu-le asociate două obiective de 

dezvoltare comun:”Dezvoltarea administrației publice” și ”Dezvoltarea durabilă și sustenabilă 

a teritoriului”  

 

4. Surse de finanțare disponibile  

 

Pentru perioada 2021 – 2027 România ar putea beneficia de la Uniunea Europeană de un buget 

semnificativ, care se compune din alocările prin Cadrul Financiar Multianual, mecanismul de 

finanțare - Next Generation EU aferent Planului de Redresare Economică și fonduri 

nerambursabile, destinate agriculturii. 

Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel național sunt: 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) - 13,62 miliarde de euro 

• Programul Operațional Transport (POT) - 8,368 miliarde de euro, 

• Programul Operațional Creștere Inteligentă şi Digitalizare și Instrumente Financiare 

(POCIDIF) - 2,14 miliarde de euro, cu o contribuție națională de 30% 

• Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS) - 4,7 miliarde euro, reprezentând 

atât fonduri europene nerambursabile, fonduri structurale europene, cât și o 

contribuție națională de la bugetul de stat 

• Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) - 5,775 miliarde euro, din care 3,861 

miliarde euro fonduri structurale europene și 1,913 miliarde euro cofinanțare națională 

• Programul Operațional  Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) - un total de 3,663 

miliarde euro, 2.960 miliarde euro fonduri europene + 703 milioane euro buget de la 

stat 

• Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) – 1,9 

miliarde euro pentru regiunea Sud Muntenia 

• Programul Operațional Asistenţă Tehnică (multifond) (POAT) 

• Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ) (județul Călărași nu este eligibil) 

În iunie 2021 au fost adoptate la nivelul Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului 

European Regulamente cu privire la: 

• instituirea Fondul social european Plus (FSE+), care este alcătuit din două componente: 

componenta cu gestiune partajată („componenta FSE+ cu gestiune partajată”) și 

componenta privind ocuparea forței de muncă și inovarea socială („componenta EaSI”) 

• stabilerea obiectivelor specifice și domeniul de aplicare ale sprijinului oferit din Fondul 

european de dezvoltare regională (FEDR) în ceea ce privește obiectivele Investiții pentru 
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ocuparea forței de muncă și creștere economică și Cooperare teritorială europeană 

(Interreg) 

• stabilirea normelor financiare aplicabile Fondului european de dezvoltare regională 

„FEDR), Fondului social european Plus (FSE+), Fondului de coeziune, Fondului pentru o 

tranziție justă (FTJ), Fondului european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură 

(FEAMPA), Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI), Fondului pentru securitate 

internă (FSI) și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și 

politica de vize (IMFV) (denumite în continuare „fondurile”);  

Propunerea Comisiei Europene pentru Cadrul Financiar Multianual din perioada 2021-2027 

destinat Politicii Agricole Comune se ridică la circa 20,5 miliarde de euro. Din această sumă, 

13.3 miliarde reprezintă plățile directe, în timp ce 6.7 miliarde de euro se vor acorda pentru 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) vizează realizarea de investiții în 

spațiul rural – livezi, legume (inclusiv în spații protejate), procesarea produselor agricole, 

zootehnie, ș.a – au la dispoziție surse de finanțare nerambursabilă prin intermediul Programului 

Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Acesta stabilește liniile de finanțare pentru atingerea 

obiectivelor prioritare ale României  în domeniul dezvoltării rurale, fiind finanțat în cadrul 

Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – instrument financiar, creat de  

Uniunea Europeană, în scopul sprijinirii statelor membre în implementarea Politicii Agricole 

Comune (PAC). 

La momentul actual, cadrul legislativ pentru Politica Agricolă Comună (PAC) pentru noua 

perioadă de programare (2021 – 2027) nu este definitivat. Datorită negocierilor continue dintre 

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene, data provizorie de începere a reformei PAC 

propuse a fost împinsă la 1 ianuarie 2023. În aceste condiții, pentru a nu afecta plățile către 

fermieri și alți beneficiari ai PAC pentru perioada 2021-2022, este în vigoare un regulament de 

tranziție (Regulamentul UE 2020/2220). 

Fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și 

Reziliență 

Suma alocată României încă din 2020 este de 29.2 miliarde euro (13% din PIB), 14,2 miliarde 

de euro sub formă de granturi și 15 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. România a 

elaborat Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR)  iar la data de 31 mai 2021 a depus 

varianta finală a acestuia. PNRR reprezintă un suport bugetar pentru reforme. 

Proiectele ce urmează a se implementa prin acest program vor trebui finalizate până în 2026 

și vor trebui să corespundă unor reforme structurale sectoriale. 

PNRR este structurat pe șase piloni: 

• Pilonul I. Tranziția Verde  

• Pilonul II. Transformarea Digitală  

• Pilonul III. Creștere inteligentă  

• Pilonul IV. Coeziune socială și teritorială  

• Pilonul V. Sănătate și reziliență economică, socială și instituțională  

• Pilonul VI. Politici pentru generația următoare, copii și tineri 

Este de menționat Fondul local pentru tranziția verde și digitală de 2,1 miliarde de euro, ce 

vizează: 

• Legislație pentru zonele metropolitane funcționale, pentru politica urbană a României, 

nouă strategie națională pentru locuire; 
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• Proiecte pentru mobilitate verde (autobuze electrice, piste biciclete, benzi dedicate, 

stații de încărcare) și pentru digitalizare în localități; 

• Program pentru locuințe sociale și pentru tineret; 

• 3.000 de kilometri de trasee velo paneuropene. 

5. Viziunea și obiectivele strategiei de dezvoltare locală a Comunei 

Dorobanțu 
 

5.1. Viziunea de dezvoltare a Comunei Dorobanțu 

Comuna Dorobanțu este o comunitate dunăreană prosperă ce promovează educația de 

calitate pentru toți, ocrotește natura, cu o agricultură sustenabilă în care marii și micii 

fermieri conlucrează eficient, cu mici întreprinderi competitive care oferă locuri de 

muncă de calitate - un model pentru mediul rural de dezvoltare economico-socială 

durabilă, echilibrată în interesul tuturor.  

Comuna Dorobanțu aderă la următoarele valori: 

• Responsabilitate 

• Solidaritate 

• Integritate 

• Profesionalism 

• Excelență în management 

 

5.2. Misiunea UAT comuna Dorobanțu privind dezvoltarea economică locală 

Consiliul Local al Comunei Dorobanțu are atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de 

mediu a comunei  și aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a 

unității administrativ-teritoriale. 

Primarul elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea 

economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale și le supune aprobării 

consiliului local și prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual 

privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale. 

 

5.3. Obiectivul general (OG), obiectivele strategice (OST) și obiectivele 

specifice (OS) de dezvoltare locală a comunei 

 

Obiectiv general OG 2021 - 2027: Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții 

cetățenilor prin servicii publice și utilități accesibile și eficiente energetic, 

dezoltarea durabilă a economiei locale și creșterea semnificativă a nivelului de 
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educație al populației într-un mediu natural în care biodiversitatea este ocrotită 

și cu un patrimonu cultural păstrat viu prin proiecte inovative, localitatea 

Dorobanțu fiind un loc ospitalier și atrăgător. 

Obiectiv strategic OST 1: Infrastructuri, utilități și clădiri publice de nivel european 

accesibile pentru toți cu impact de mediu redus și adaptate  la efectele schimbărilor 

climatice 

Obiectiv strategic OST 2:  Dezvoltarea economică durabilă a comunei cu agenți 

economici performanți în principalele sectoare economice – agricultură și servicii 

Obiectiv strategic OST 3: Consolidarea rolului teritorial al comunei Dorobantu pentru 

zona rurală adiacentă 

Obiectiv 

specific 

OS 3.1. 

Creșterea rolului teritorial al comunei Dorobanțu la nivel  micro-regional pe 

teme cum ar fi valorificarea principalelor resurse naturale comune ale 

zonei – lacul Mostiștea,  canalul Dorobanțu și Dunărea și siturile Natura 

2000 și pe teme conexe pentru care există interese comune cum ar fi 

tranziția verde, agricultura ecologică, eco-turism și turism cultural/ 

arheoturism 

Obiectiv 

specific 

OS 3.2. 

Consolidarea asocierilor actuale cu localitățile din zona adiacentă și crearea 

de asocieri noi în alte domenii – ex educație de excelență ex campus școlar 

rural, servicii financiare, servicii medicale,  programe pentru tineri, 

susținere IMM-uri 

Obiectiv strategic OST 4: Dezvoltarea incluzivă a capitalului uman și a oportunităților 

de ocupare de calitate pentru locuitori 

Obiectiv 

specific 

OS 4.1. 

Creșterea ratei de ocupare și oportunităților de ocupare de calitate pentru 

toți locuitorii comunei 

Obiectiv 

specific 

OS 4.2. 

Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin  servicii de sănătate 

accesibile și performante, capabile să facă față mai bine provocărilor 

actuale 

Obiectiv 

specific 

OS 4.3. 

Creșterea gradului de bunăstare generală inclusiv pentru grupurile sociale 

vulnerabile 

Obiectiv 

specific 

OS 4.3. 

Creșterea nivelului de educație și formare profesională a populației  odată 

cu creșterea ratei de participare la toate nivelele de învățământ 

Obiectiv strategic OST 5: Îmbunătățirea semnificativă a managementului resurselor 

naturale și de patrimoniu cultural  ale comunității 

Obiectiv strategic OST 6: Atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și 

îmbunătățirea calității mediului -reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
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Obiectiv strategic OST 7: Dezvoltarea capacității instituționale a UAT Dorobantu și 

implmenetarea strategiei de dezvoltare 
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6. Planul de acțiune de dezvoltare locală a Comunei Dorobanțu 2021- 2027 
 

Obiectiv strategic OST1:  Infrastructuri, utilități și clădiri publice de nivel european accesibile pentru toți cu impact de 
mediu redus și adaptate la efectele schimbărilor climatice 

Nr. 
crt. 

Măsură Tip intervenție 
Surse posibile 
de finanțare 

Indicatori 
de 

realizare 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil 

1.1 Crearea, 

extindere 

infrastructuri 

și utilități de 

bază apă-

canal, iluminat 

public,  

 

 

1.1.1. Construcție rețea 
canalizare inclusiv 
introducere sisteme 
alternative de 
administrare a apelor 
uzate ex fose septice cu 
creșterea gradului de 
conectare a populației la 
infrastructuri de 
management al apelor 
uzate 

Buget local 

POIM 

PODD 

PNRR 

PNDR 

Fonduri 

europene 

Buget național 

Alte surse 

Nr km rețea 

Nr 
consumatori 
deserviți 

Raportări 

proiecte 

Site-uri 

autorități și 

operatori 

Institutul 

Național de 

Statistică 

Mass media 

2021 – 2027 Operator 

distribuție 

apă potabilă 

UAT 

Dorobanțu 

CJ Călărași 

Operatori 
servicii 

1.1.2. Modernizare și 
extindere sistem de 
iluminat public cu soluții 
eficiente energetic 
inclusiv digitale (ex. 
corpuri de iluminat 
eficiente energetic de tip 
led) 

Buget local 

PNRR 

POR 

Alte surse 

 

Nr km rețea 

Nr 
consumatori 
deserviți 

Raportări 

proiecte 

implementate  

Rapoarte 

anuale 

(raportul 

primarului) 

Site primărie 

Rețele sociale 

2021 – 2027 UAT 

Dorobanțu 
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1.1.3. Introducere gaze 
naturale  

PNRR 

Buget național 

Buget local 

Alte surse 

Nr km rețea 

Nr 
consumatori 
deserviți 

Raportări 

proiecte 

Site-uri 

autorități și 

operatori 

Institutul 

Național de 

Statistică 

Mass media 

2021 – 2027 Operatori de 

distribuție 

gaze naturale 

UAT 

Dorobanțu 

CJ Călărași 

Operatori 
servicii 

1.2 Dezvoltarea 
infrastructurii 
de transport 
rutier  

1.2.1. Reabilitarea 
principalelor drumuri și 
străzi comunale – asfaltare 
50 km,  marcare, 
amenajare trotuare și 
piste de biciclete 

Buget local 

PNDR 

PNDL 

PO Transport 

Alte surse 

Nr. km 
reabilitați / 
asfaltați 

Raportări 

proiect 

Site primărie 

Raporte 

anuale 

Mass media 

2021 – 2027 UAT 

Dorobanțu 

 

1.2.2. Dezvoltare trasee 
pentru biciclete 

Buget Local 

PODD 

Mobilitate 

PNRR  România 

Velo 

Alte surse 

Nr. km 
traseu  

Raportări 

proiect 

Site primărie 

Raporte 

anuale 

Mass media 

2021 – 2027 UAT 

Dorobanțu 

Operatori 
servicii 

1.3 Tranziția 

energetică 

verde a 

localității - 

reducerea 

consumurilor 

energetice 

1.3.1. Dezvoltarea unor 
surse energetice 
alternative pentru 
necesarul de energie 
electrică al comunității  
prin valorificarea 
resurselor comunei în 
beneficiul comunității  ex 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Buget companii 

private 

Buget național 

Alte surse 

KW putere 

instalați  

Nr 
consumatori 
deserviți 

Raportări 

proiecte 

Site-uri 

autorități/ 

instituții și 

operatori 

2021 – 2027 Transelectrica 

Electrica 

UAT 

Dorobanțu 

CJ Călărași 
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prin 

implementarea 

unor soluții 

energetice 

verzi  

 

centrală biogaz, centrală 
panouri fotovoltaice 

Institutul 

Național de 

Statistică 

Mass media 

1.3.2. Promovarea unor 
soluții energetice eficiente 
pentru încălzirea 
locuințelor și spațiilor 
publice – izolare termică, 
panouri fotovoltaice 

Buget local 

Fonduri 

europene 

Buget companii 

private 

Buget național 

Alte surse 

KW putere 

instalați  

Nr 
consumatori 
deserviți 

Raportări 

proiecte 

Site-uri 

autorități/ 

instituții și 

operatori 

Institutul 

Național de 

Statistică 

Mass media 

2021 – 2027 Transelectrica 

Electrica 

UAT 

Dorobanțu 

CJ Călărași 

 

 

Obiectiv strategic OST 2:  Dezvoltarea economică durabilă a comunei cu agenți economici performanți în principalele 
sectoare economice – agricultură și servicii 

Nr. 
crt. 

Măsură Tip intervenție 
Surse posibile 
de finanțare 

Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil 

2.1 Creșterea 
performanțelor 
agriculturii 
locale – 
transformarea 
acesteia intr-o 
agricultura a 
viitorului 
performantă și 

2.1.1. Dezvoltarea unor 
sisteme de irigații 
eficiente din punctul de 
vedere al managementului 
resurselor de apă ale 
localității și energetic cu 
creșterea suprafeței 
agricole deservite  

PNDR 

PNRR 

Alte surse 

 

Număr și 
suprafețe ale 
exploatațiilor 
agricole 
active  din 
localitate 
Suprafața 
agricolă 
totală 
exploatată 

Statistici 

oficiale – 

intreprinderi 

pe domenii 

de activitate 

Statistici 
oficiale INS, 
Rapoarte 
APIA, AFIR 

2024 

 

Organizația 

Utilizatorilor 

de Amenajări 

Irigații OUAI 

Ulmu 

Dorobanțu. 

UAT 

Dorobanțu 
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prietenoasă cu 
mediul 

Suprafata 
agricola 
ecologica 
Rezultate 
financiare 
ale 
exploatațiilor 
agricole din 
localitate 
Număr de 
locuri de 
muncă în 
agricultură 

Fermieri 

2.1.2. Cresterea numărului  
de producatori agricoli / 
explotații de dimensiune 
medie /ferme cu 
capacitate de vanzare 
economic viabile și 
îmbunătățirea 
performanțelor economice 
ale acestora – cu investiții 
comune în capacitățile de 
depozitare valorificare 

PNDR 

PNRR 

Alte surse 

 

Număr și 
suprafețe ale 
exploatațiilor 
agricole 
active  din 
localitate 
Suprafața 
agricolă 
totală 
exploatată 
Suprafata 
agricola 
ecologica 
Rezultate 
financiare 
ale 
exploatațiilor 
agricole din 
localitate 

Statistici 

oficiale – 

intreprinderi 

pe domenii 

de activitate 

Statistici 
oficiale INS, 
Rapoarte 
APIA, AFIR 

2024 

 

Organizatii / 
cooperative/ 
grupuri de 
producatori 
agricoli 
Fermieri  
CL 
 



                            
                                                 
 
 
 
UAT COMUNA DOROBANȚU - JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 
 

Page 19 of 53 
 

Număr de 
locuri de 
muncă în 
agricultură 

2.1.3. Inventarierea 
terenurilor agricole aflate 
în situri Natura 2000 si 
introducerea masurilor de 
mediu ptrevazute de 
legislatia europeana cu 
sprijin financiar european 

PNDR 

PNRR 

Alte surse 

 

Număr și 
suprafețe ale 
exploatațiilor 
agricole 
active  din 
localitate 
Suprafața 
agricolă 
totală 
exploatată 
Suprafata 
agricola 
ecologica 
Rezultate 
financiare 
ale 
exploatațiilor 
agricole din 
localitate 
Număr de 
locuri de 
muncă în 
agricultură 

Statistici 

oficiale – 

intreprinderi 

pe domenii 

de activitate 

Statistici 
oficiale INS, 
Rapoarte 
APIA, AFIR 

2024 

 

Organizatii / 
cooperative/ 
grupuri de 
producatori 
agricoli 
Fermieri  
CL 
 

2.1.4. Extinderea 
culturilor agricole pe 
întreaga suprafață agricolă 
a localității și 
diversificarea acestora 

PNDR 

PNRR 

Alte surse 

 

Număr și 
suprafețe ale 
exploatațiilor 
agricole 

Statistici 

oficiale – 

intreprinderi 

2024 

 

Organizatii / 
cooperative/ 
grupuri de 
producatori 
agricoli 
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pentru creșterea valorii 
adăugate ex agricultură 
ecologică, culturi de 
biomasă,   

active  din 
localitate 
Suprafața 
agricolă 
totală 
exploatată 
Suprafata 
agricola 
ecologica 
Rezultate 
financiare 
ale 
exploatațiilor 
agricole din 
localitate 
Număr de 
locuri de 
muncă în 
agricultură 

pe domenii 

de activitate 

Statistici 
oficiale INS, 
Rapoarte 
APIA, AFIR 

Fermieri  
CL 
 

2.2. Dezvoltarea 

turismului – 

eco-turismului 

si turismului 

cultural -  

Dezvoltarea 

infrastructurii 

de agrement și 

petrecere a 

timpului liber 

2.2.1. Trasee pedestre, 
velo, nautice fără motor și 
ecvestre   

PNRR Romania 

Velo 

PNDR 

PODD 

Alte surse 

Km trasee 

Numar turisti 

Numar 

innoptari la 

campingurile 

si pensiunile 

din zonă 

Rata medie 

de ocupare a 

capacităților 

de cazare 

Statistici 

oficiale – 

intreprinderi 

pe domenii 

de activitate 

Statistici 

oficiale 

ocupare  

Statistici 

oficiale 

2023 CL Asociatia 

Mostistea 

Dorobanteana  

Agenți 

economici 

din turism 

Agentia 

Nationala 

pentru Arii 

Protejate 
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 Ministerul 

Turismului 

Rapoarte 
monitorizare 
Plan de 
management 
al ariilor 
protejate de 
pe suprafata 
localitatii 

ONG de 

mediu 

UAT vecine  

Întreprinderi 

sociale 

 

2.2.2. Construire 

infrastructurii de vizitare 

a destinațiilor de 

ecoturism (centre de 

vizitare ale ariilor 

protejate, trasee tematice 

etc.)  

PNRR Romania 

Velo 

PNDR 

PODD 

Alte surse 

Km trasee 

Numar turisti 

Numar 

innoptari la 

campingurile 

si pensiunile 

din zonă 

Rata medie 

de ocupare a 

capacităților 

de cazare 

Statistici 

oficiale – 

intreprinderi 

pe domenii 

de activitate 

Statistici 

oficiale 

ocupare  

Statistici 

oficiale 

Ministerul 

Turismului 

Rapoarte 
monitorizare 
Plan de 
management 
al ariilor 
protejate de 
pe suprafata 
localitatii 

2023 CL Asociatia 

Mostistea 

Dorobanteana  

Agenți 

economici 

din turism 

Agentia 

Nationala 

pentru Arii 

Protejate 

ONG de 

mediu 

UAT vecine  

Întreprinderi 

sociale 
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2.2.3. Realizarea de 
puncte de 
informare/vizitare in 
localitățile din aria 
siturilor Natura 2000 

PNRR Romania 

Velo 

PNDR 

PODD 

Alte surse 

Km trasee 

Numar turisti 

Numar 

innoptari la 

campingurile 

si pensiunile 

din zonă 

Rata medie 

de ocupare a 

capacităților 

de cazare 

Statistici 

oficiale – 

intreprinderi 

pe domenii 

de activitate 

Statistici 

oficiale 

ocupare  

Statistici 

oficiale 

Ministerul 

Turismului 

Rapoarte 
monitorizare 
Plan de 
management 
al ariilor 
protejate de 
pe suprafata 
localitatii 

2023 CL Asociatia 

Mostistea 

Dorobanteana  

Agenți 

economici 

din turism 

Agentia 

Nationala 

pentru Arii 

Protejate 

ONG de 

mediu 

UAT vecine  

Întreprinderi 

sociale 

 

2.2.4. Dezvoltarea 
serviciilor turistice in 
comuna – noi capacitati de 
cazare, masa si agrement 
si imbunatatirea 
promovarea eficienta a 
celor existente 

PNRR Romania 

Velo 

PNDR 

PODD 

Alte surse 

Km trasee 

Numar turisti 

Numar 

innoptari la 

campingurile 

si pensiunile 

din zonă 

Rata medie 

de ocupare a 

Statistici 

oficiale – 

intreprinderi 

pe domenii 

de activitate 

Statistici 

oficiale 

ocupare  

2025 CL Asociatia 

Mostistea 

Dorobanteana  

Agenți 

economici 

din turism 

Agentia 

Nationala 
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capacităților 

de cazare 

Statistici 

oficiale 

Ministerul 

Turismului 

Rapoarte 
monitorizare 
Plan de 
management 
al ariilor 
protejate de 
pe suprafata 
localitatii 

pentru Arii 

Protejate 

ONG de 

mediu 

UAT vecine  

Întreprinderi 

sociale 

 

2.2.5. Inițierea Primului 
Parc Turistic Arheologic 
din Romania – Neolitic 
Park Boian Dorobantu – 
Parc de aventură si 
cunoastere istorica  

PNRR Romania 

Velo 

PNDR 

PODD 

Alte surse 

Km trasee 

Numar turisti 

Numar 

innoptari la 

campingurile 

si pensiunile 

din zonă 

Rata medie 

de ocupare a 

capacităților 

de cazare 

Statistici 

oficiale – 

intreprinderi 

pe domenii 

de activitate 

Statistici 

oficiale 

ocupare  

Statistici 

oficiale 

Ministerul 

Turismului 

Rapoarte 
monitorizare 
Plan de 
management 
al ariilor 

2024 CL Asociatia 

Mostistea 

Dorobanteana  

Agenți 

economici 

din turism 

Agentia 

Nationala 

pentru Arii 

Protejate 

ONG de 

mediu 

UAT vecine  

Întreprinderi 

sociale 
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protejate de 
pe suprafata 
localitatii 

2.2.6. Includerea 
obiectivelor turistice din 
localitate în traseele 
turistice din zonă inclusiv 
trasfrontaliere7  

PNRR Romania 

Velo 

PNDR 

PODD 

Alte surse 

Km trasee 

Numar turisti 

Numar 

innoptari la 

campingurile 

si pensiunile 

din zonă 

Rata medie 

de ocupare a 

capacităților 

de cazare 

Statistici 

oficiale – 

intreprinderi 

pe domenii 

de activitate 

Statistici 

oficiale 

ocupare  

Statistici 

oficiale 

Ministerul 

Turismului 

Rapoarte 
monitorizare 
Plan de 
management 
al ariilor 
protejate de 
pe suprafata 
localitatii 

2022 

Permament 

CL Asociatia 

Mostistea 

Dorobanteana  

Agenți 

economici 

din turism 

Agentia 

Nationala 

pentru Arii 

Protejate 

ONG de 

mediu 

UAT vecine  

Întreprinderi 

sociale 

 

 

  

 
7 Exemplu: https://audiotravelguide.ro/obiective/calarasi/  

https://audiotravelguide.ro/obiective/calarasi/
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Obiectiv strategic OST 3:   Consolidarea rolului teritorial al comunei Dorobantu pentru zona rurală adiacentă 

Obiectiv specific OS 3.1.: Creșterea rolului teritorial al comunei Dorobanțu la nivel  micro-regional pe teme cum ar fi 
valorificarea principalelor resurse naturale comune ale zonei – lacul Mostiștea,  canalul Dorobanțu și Dunărea și siturile 
Natura 2000 și pe teme conexe pentru care există interese comune cum ar fi tranziția verde, agricultura ecologică, eco-
turism și turism cultural/ arheoturism 

Nr. 
crt. 

Măsură Tip intervenție 
Surse posibile 
de finanțare 

Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil 

3.1.1. Dezvoltarea de 
parteneriate 
colaborării cu 
zonele rurale 
adiacente în 
vederea 
valorificării 
resurselor 
naturale prin 
atragerea de 
resurse - 
protecția și 
conservarea 
biodiversității – 
siturile Natura 
2000 

3.1.1.1. Proiecte în 
parteneriat pentru 
protejarea si 
valorificarea ariilor 
naturale rezervate - 
situl ROSPA0105 Valea 
Mostiştei - arie de 
protecţie specială 
avifaunistică - 
Dorobanţu, Frăsinet, 
Mânăstirea, Ulmu, Valea 
Argovei Și Situl Olteniţa 
- Mostiştea ROSCI0131 

PNRR 

PNDD 

PNDR 

Alte surse  

Număr 

parteneriate 

Valoarea 

proiectelor 

dezvoltate în 

parteneriat 

 

Rapoarte de 

proiect 

 

2021-2024 

 

UAT 

Dorobantu 

ANAAP 

UAT-uri 

vecine 

Mediu 

afaceri – 

întreprinderi 

din zonă 

Operatori 
servicii 

3.1.1.2. Proiecte în 
parteneriat pentru 
agricultura ecologica, 
eco-turism – ex Parcul 
Natural Mostistea, 
Parcul Natural Dorbantu 
Haralambie etc si 
tranzitie verde  

PNRR 

PNDD 

PNDR 

Alte surse  

Număr 

parteneriate 

Valoarea 

proiectelor 

dezvoltate în 

parteneriat 

 

Rapoarte de 

proiect 

 

2021-2024 

 

UAT 

Dorobantu 

ANAAP 

UAT-uri 

vecine 

Mediu 

afaceri – 
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întreprinderi 

din zonă 

Operatori 
servicii 

3.1.1.3. Adoptarea 
planului de management 
al ariilor protejate 
Natura 2000 din comuna 
Dorobanțu 

PNDD 

PNRR 

Ministerul 

Mediului 

Agentia 

Nationala a 

Ariilor 

Protejate 

Alte surse 

Plan de 

management al 

celor 3 situri 

Natura 2000 de 

pe teritoriul 

localitatii 

adoptat 

Administratie a 

ariilor 

protajate 

instituita si 

functionala 

Masuri 
prevazute in 
Planul de 
management  
implementatte, 
monitorizate si 
evaluate 

Ministerul 
Mediului 
Agentia 
Nationala a 
Ariilor 
Protejate 

2022 Agenția 

Națională a 

Ariilor 

Protejate 

Agenția 

pentru 

Protecția 

Mediului 

Calarasi 

UAT 

Dorobantu 

UAT vecine 
de pe 
teritoriul 
ariilor 
protejate 
Natura 2000 

3.1.1.4. Instituirea unei 
administratii a ariilor 
protejate Natura 2000 
care includ comuna 
Dorobantu  - asigurarea 
logisticii si personalului 
ecesare functionarii 

PNDD 

PNRR 

Ministerul 

Mediului 

Agentia 

Nationala a 

Plan de 

management al 

celor 3 situri 

Natura 2000 de 

pe teritoriul 

Ministerul 
Mediului 
Agentia 
Nationala a 
Ariilor 
Protejate 

2024 Agenția 

Națională a 

Ariilor 

Protejate 

Agenția 

pentru 



                            
                                                 
 
 
 
UAT COMUNA DOROBANȚU - JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 
 

Page 27 of 53 
 

acesteia – institutirii 
masurilor de protectie si 
vizitare prevazite de 
planul de management 

Ariilor 

Protejate 

Alte surse 

localitatii 

adoptat 

Administratie a 

ariilor 

protajate 

instituita si 

functionala 

Masuri 
prevazute in 
Planul de 
management  
implementatte, 
monitorizate si 
evaluate 

Protecția 

Mediului 

Calarasi 

UAT 

Dorobantu 

UAT vecine 
de pe 
teritoriul 
ariilor 
protejate 
Natura 2000 

3.1.1.5. Implementarea 
masurilor prevazite de 
planul de management 
al ariilor protejate 
Natura 2000 de pe 
teritoriul localitatii  

PNDD 

PNRR 

Ministerul 

Mediului 

Agentia 

Nationala a 

Ariilor 

Protejate 

Alte surse 

Plan de 

management al 

celor 3 situri 

Natura 2000 de 

pe teritoriul 

localitatii 

adoptat 

Administratie a 

ariilor 

protajate 

instituita si 

functionala 

Masuri 
prevazute in 
Planul de 

Ministerul 
Mediului 
Agentia 
Nationala a 
Ariilor 
Protejate 

2025 Agenția 
Națională a 
Ariilor 
Protejate 

Agenția 
pentru 
Protecția 
Mediului 
Calarasi 

UAT 
Dorobantu 

UAT vecine 
de pe 
teritoriul 
ariilor 
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management  
implementate, 
monitorizate si 
evaluate 

protejate 
Natura 2000 

Obiectiv specific OS 3.2.: Consolidarea asocierilor actuale cu localitățile din zona adiacentă și crearea de asocieri noi în alte 
domenii – ex educație de excelență ex campus școlar rural, servicii financiare, servicii medicale,  programe pentru tineri, 
susținere IMM-uri 

Nr. 
crt. 

Măsură Tip intervenție 
Surse posibile 
de finanțare 

Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil 

3.2.1.  Participarea la 
/ susținerea în 
zonă a 
programelor de 
dezvoltare 
rurală, de 
creștere a 
capacității 
administrațiilor 
locale de a 
dezvolta 
proiecte în 
general și în 
special în 
parteneriat  

3.2.1.1. Participarea / 
sprijinirea Grupurilor de 
acțiune Leader din zona 
de influență 

PNDR 

Surse proprii – 
bugete locale 

Alte surse 

Număr de 
acțiuni 
GAL/Leader la 
care participă 

Rapoarte 
GAL-uri 

2021-2026 UAT-uri din 

zonă 

GAL-uri din 
zonă 

3.2.1.2. Dezvoltarea 
unor servicii locale în 
parteneriat cu alte UAT 
de ex, unui serviciu 
îngrijire vârstnici la 
domiciliu 

Buget local 

POEO 

POR 

POS 

Surse private 

– furnizori de 

servicii 

sociale 

privați, 

sponsori 

Alte surse 

Număr de 

persoane – 

beneficiari 

care 

beneficiază de 

servicii  

Gradul de 
acoperire cu 
servicii a 
diferitelor 
grupe de 
beneficiari cf. 
Legii asistenței 
sociale 

INS 

Rapoarte ale 

serviciilor 

sociale, 

AJPIS 

Evaluări 
periodice ale 
nevoilor din 
comunitate 
și a 
satisfacției 
beneficiarilor 
serviciului 
public social 

2022 - 2027 UAT-uri din 

zonă 

Furnizori de 

servicii 

sociale 

acreditați 

Casa de 

Ajutor 

Reciproc 

pentru 

Pensionari 

DGASPC 
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Obiectiv strategic OST 4:  Dezvoltarea incluzivă a capitalului uman și a oportunităților de ocupare de calitate pentru 
locuitori 

Obiectiv specific OS 4.1.: Creșterea ratei de ocupare și oportunităților de ocupare de calitate pentru toți locuitorii comunei 

Nr. 
crt. 

Măsură Tip intervenție 
Surse posibile 
de finanțare 

Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil 

4.1.1 Sprijinirea crearii 
de locuri de 
munca 
sustenabile / 
formalizarea 
locurilor de 
munca  

4.1.1.1. Cresterea 
oportunitatilor de 
ocupare formala 
sustenabila în 
agricultură prin 
consolidarea 
capacitatilor de 
productie, 
depozitare si 
marketing a 
produselor 
agricole – 
branding de zona 
agricola 

PNDR 
CJ 
CL UAT  

Alte surse 

Nr. de locuri de 
munca din 
sectorul agricol 
si agro-alimentar 
Capacitate spatii 
de depozitare 
produse agricole 
 

 

Statistici 
oficiale – 
intreprinderi 
pe domenii 
de activitate 
Statistici 
oficiale 
ocupare  
Statistici 
oficiale 
Ministere de 
resort – 
agricultura, 
turism  
Rapoarte APL 

Permanent Organizatii / 
cooperative 
ale 
producatorilor 
agricoli 
CL 
CJ 
 

4.1.1.2. Cresterea 
numarului de 
locuri de munca 
din turism prin 
dezvoltarea 
activitatilor 
turistice, servicii 
turistice 
comunitare si eco-

PNDR 
PODD 
POEO 
POCombaterea 
Saraciei 
Alte surse 
 

Nr. de locuri de 
munca din 
sectorul eco-
turistic 

 

Statistici 
oficiale – 
intreprinderi 
pe domenii 
de activitate 
Statistici 
oficiale 
ocupare  

Permanent CL 
CJ 
Agenți 
economici din 
turism 
ONG de mediu 
Întreprinderi 
sociale 
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turism si branding 
de destinatie ex.  

Statistici 
oficiale 
Ministere de 
resort – 
agricultura, 
turism  
Rapoarte APL 

4.1.2. Promovarea 
ocuparii locale 
prin achizitii 
publice social 
responsabile in 
implementarea 
proiectelor de 
investitii publice 
cu creare de 
locuri de munca 
pe plan local 

4.1.2.3. Achizitii 
sociale 
responsabile cu 
generare de locuri 
de munca pe plan 
local –in toate 
planurile de 
achizitii publice 
anuale si a 
criteriilor sociale 
/ de ocupoare in 
derularea  
procedurilor de 
achizitii publice 
judetene, ale 
institutiilor 
publice din 
subordinea CJ, 
alte UAT pentru 
toate proiectele 
cu investitii 
publice Ex. 
Proiecte de 
eficienta 

Bugete proprii 
UAT/CJ 
Institutii 
publice din 
subordine 

Nr contracte de 
achizitie publica 
cu clauze sociale 
de ocupare 
Nr. de locuri de 
munca create pe 
plan local prin 
achizitiile 
publice 
Nr de planuri de 
achizitii publice 

care include 
achizitii cu 

clauze sociale de 
ocupare 

Planurile de 
achizitii 
publice ale 
institutiilor 
Rapoartele 
privind 
achiziile 
publice 
 

Permanent CL 
Institutii din 
subordinea CL 
ONG 
Unitati 
protejate 
autorizate 
(care 
angajeaza 
persoane cu 
dizabilitati) 
Intreprinderi 
sociale de 
insertie care 
angajeaza 
lucratori 
defavorizati 



                            
                                                 
 
 
 
UAT COMUNA DOROBANȚU - JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 
 

Page 31 of 53 
 

energetica a 
cladirilor publice 

4.1.3. Promovarea 
economiei sociale 
– inclusiv a auto-
ocupării pentru 
lucratorii 
informali (la 
negru), zilieri, 
sezonieri si alti 
lucrători 
defavorizati –
vârstnici, cu 
handicap  

4.1.3.1. Crearea 
și dezvoltare 
întreprinderi 
sociale de 
insertie/ferme 
sociale, 
cooperative/firme 
detinute  de 
lucratori 
(mestesugaresti, 
de producatori) in 
sectoare cum ar fi 
deseuri –reciclare, 
agricol, turism, 
întreținere spații 
verzi, îngrijiri la 
domiciliu pentru 
persoane 
varstnice, cu 
dizabilitati  

AJOFM BAS 
POEO 
POCombaterea 
Saraciei 
Bugetul 
asigurărilor de 
șomaj Bugetul 
de stat – 
programul 
national de 
ocupare 
Surse private - 
ONG – 
intreprinderi 
sociale, 
furnizori de 
servicii sociale 
POIDS Program 
Operațional  
Demnitate și 
Incluziune 
2021-2027  
Programului 
Operaţional 
Tranzitie 
Echitabilă 
2021-2027 

Numar persoane 
inactive 
inregistrate la 
agentiile de 
ocupare 
Numar de 
persoane 
inactive 
angajate 
Nr. de 
intreprinderi 
sociale de 
insertie 
Numar de unitati 
protejate 
autorizate 
Numar lucratori 

defavorizati 
integrati socio-
profesional pe 

grupe 

Statistici 
oficiale 
ocupare 
Rapoarte 
anuale 
AJOFM 
Rapoarte 
anuale 
intreprinderi 
sociale de 
insertie 
 

Permanent 
 

AJOFM 
Insp Scolar 
Licee tehnice 
si 
profesionale  
Agenti 
economici 
DGASPC si 
furnizori de 
servicii 
sociale pentru 
lucratori 
defavorizati 
Intreprinderi 
sociale si 
sociale de 
insertie 
Unitati 
protejate 
autorizate 
Producatori 
agricoli 

4.1.4. Creșterea 
numărului 
persoanelor din 

4.1.4.1. Creșterea 
numarului 
persoanelor 

AJOFM BAS 
POEO 

Numar persoane 
inactive 
inregistrate la 

Statistici 
oficiale 
ocupare 

Permanent 
 

AJOFM 
Insp Scolar 
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localitate care 
accesează măsuri 
de ocupare activă  

inactive 
inregistrate  la 
serviciile publice 
de ocupare si care 
beneficiaza de  
masurile si 
serviciile de 
ocupare a fortei 
de munca care 
beneficiaza de  – 
subventionarea 
locului de munca – 
a angajatorilor 
publici si privati 

POCombaterea 
Saraciei 
Bugetul 
asigurărilor de 
șomaj Bugetul 
de stat – 
programul 
national de 
ocupare 
Surse private - 
ONG – 
intreprinderi 
sociale, 
furnizori de 
servicii sociale 
POIDS Program 
Operațional  
Demnitate și 
Incluziune 
2021-2027  
Programului 
Operaţional 
Tranzitie 
Echitabilă 
2021-2027 

agentiile de 
ocupare 
Numar de 
persoane 
inactive 
angajate 
Nr. de 
intreprinderi 
sociale de 
insertie 
Numar de unitati 
protejate 
autorizate 
Numar lucratori 

defavorizati 
integrati socio-
profesional pe 

grupe 

Rapoarte 
anuale 
AJOFM 
Rapoarte 
anuale 
intreprinderi 
sociale de 
insertie 
 

Licee tehnice 
si 
profesionale  
Agenti 
economici 
DGASPC si 
furnizori de 
servicii 
sociale pentru 
lucratori 
defavorizati 
Intreprinderi 
sociale si 
sociale de 
insertie 
Unitati 
protejate 
autorizate 
Producatori 
agricoli 

Obiectiv specific OS 4.2.: Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin  servicii de sănătate accesibile și performante, 
capabile să facă față mai bine provocărilor actuale 

Nr. 
crt. 

Măsură Tip intervenție 
Surse posibile 
de finanțare 

Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil 
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4.2.1. Îmbunătățirea 
accesului pe plan 
local la servicii 
medicale de 
calitate pentru 
locuitori  

4.2.1.1.Creșterea 
numărului de 
medici  - oferirea 
de condiții 
favorabile 
instalării unui 
medic/ specialist  

Bugetul local 

PNRR 

Program 

Operațional de 

Sănătate 

POR 

PNDR 

Alte surse 

Nr. medici 

specialisti la mia 

de locuitori 

Număr  mediu de 
consultații / 
medic în 
ambulatoriu pe 
an -  

INS / DJS 

Rapoarte de 
activitate  

2027 UAT 

Instituțiile de 

învățământ 

Casa 

Județeană de 

Asigurări de 

Sănătate 

Colegiul 
medicilor 
stomatologi 

4.2.1.2. Creșterea 
nivelului de 
pregătire 
profesională a 
personalului 
medical de toate 
gradele – 
participarea la 
programe de 
formare 
profesională 

Bugetul local 

Fonduri 

europene 

Program 

Operațional de 

Sănătate 

Alte surse 

Număr de 

persoane – 

medici, 

asistente 

formate 

Număr de cursuri 
de formare 
absolvite de 
personalul 
medical al 
funziorilor de 
servicii medicale 
din localitate 

INS / DJS 

Rapoarte de 
activitate  

2027 UAT 

Instituțiile de 

învățământ 

Casa 

Județeană de 

Asigurări de 

Sănătate 

Colegiul 
medicilor 
stomatologi 

4.1.1.3. 
Asigurarea 
permanenței / 
triajului în 
grădiniță. școală, 
asistentă 
medicală  

Bugetul local 

Fonduri 

europene 

Program 

Operațional de 

Sănătate 

Număr de copii a 
căror asistență 
medicală este 
asigurați în 
cadrul instituției 
de învățământ 

Rapoarte 

instituții de 

învățământ 

Rapoarte 
instituții de 
învățământ 

2021 

2027 

UAT 

Instituțiile de 

învățământ 

Casa 

Județeană de 
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Bugetul 

asigurărilor de  

sănătate 

Alte surse 

Asigurări de 

Sănătate 

Colegiul 
medicilor 
stomatologi 

4.2.2. Promovarea unui 
stil de viață 
sănătos 

4.2.2.1. 
Dezvoltarea 
facilitatilor 
necesare sportului 
de masa – sală 
/teren  de sport 
in aer liber  

Bugetul local 

PNRR 

Program 

Operațional de 

Sănătate 

Alte surse 

Numar de copii 
si tineri care 

beneficiaza de 
activitati de 

sport de masa – 
cluburi sportive 

INS / DJS 

Rapoarte de 
activitate 
instituții 
publice/ 
cluburi 

Permanent Cămin cultural 

- biblioteca 

Consiliul Local 

– Primaria 

Scoala 

4.2.3. Dezvoltarea unui 
serviciu pentru 
vârstnici și 
bolnavi cronici 

4.2.3.1. 
Dezvoltarea unui 
serviciu de 
îngrijire paliativă/ 
de îngrijire pe 
termen lung- 
pentru varstnici 
sau bolnavi 
cronici, persoane 
cu dizabilitati 
imobilizate 
public, privat  sau 
în parteneriat-
public-privat (de. 
Ex in 
colaborare/co-
finantare cu 
organizatii ale 
varstnicilor /case 

POIDS Program 

Operațional  

Demnitate și 

Incluziune 

2021-2027 

Bugetul local 

Fonduri 

europene 

Program 

Operațional de 

Sănătate 

Alte surse 

Număr de 
vârstnici și 
bolnavi croncii 
deserviți 

 

INS / DJS 

Rapoarte de 
activitate 
Spital 
Municipal 

2027 UAT 

DJASPC/CJ 

Alte UAT din 

comune 

vecine 

Furnizori 

publici sau 

privati de 

servicii de 

ingrijiri la 

domiciliu 
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de ajutor reciproc 
ale pensionarilor 
CARP) 

Obiectiv specific 4.3:  Creșterea gradului de bunăstare generală inclusiv pentru grupurile sociale vulnerabile 

Nr. 
crt. 

Măsură Tip intervenție 
Surse posibile 
de finanțare 

Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil 

4.3.1. Program pentru 
locuințe sociale 
și pentru tineret 

4.3.1.1. Intabulare 
terenuri 
nerevendicate și 
utilizarea acestora 
pentru construirea de 
locuinte 
sociale/tineri 

PNRR 

POIDS 

Alte surse 

Număr de 
locuințe  

Site UAT 

Rapoarte de 
proiect 

2025 UAT 

Dorobanțu  

 

4.3.2. Asigurarea 
accesului la 
servicii sociale 
ca răspuns la 
nevoile din 
comunitate, în 
parteneriat cu 
furnizori de 
servicii sociale 
acreditați 

4.3.2.1. Evaluarea 
periodică a nevoilor 
de servicii sociale din 
comunitate și 
realizarea unei 
strategii specifice de 
dezvoltare 

Buget local 

POEO 

POR  

POS 

Surse private – 

furnizori de 

servicii sociale 

privați, 

sponsori 

Alte surse 

Număr de 

persoane – 

beneficiari care 

beneficiază de 

servicii  

Gradul de 
acoperire cu 
servicii a 
diferitelor 
grupe de 
beneficiari cf. 
Legii asistenței 
sociale 

INS 

Rapoarte ale 

serviciilor 

sociale 

Evaluări 
periodice ale 
nevoilor din 
comunitate 
și a 
satisfacției 
beneficiarilor 
serviciului 
public social 

Anual UAT 

Dorobanțu  

DGASPC 

Furnizori de 

servicii 

sociale 

publici și 

privați 

APL 
partenere 
din zonă 

4.3.2.2. Dezvoltarea 
serviciului public de 
asistență socială a 

Buget local 

POEO 

POR  

Număr de 

persoane – 

INS 2023 UAT 

Dorobantu  

DGASPC 
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localității și a 
colaborării acestuia 
cu serviciile sociale 
din localitățile din 
zonă și de la nivel 
județean 

POS 

Surse private – 

furnizori de 

servicii sociale 

privați, 

sponsori 

Alte surse 

beneficiari de 

servicii  

Gradul de 
acoperire cu 
servicii a 
diferitelor 
grupe de 
beneficiari cf. 
Legii asistenței 
sociale 

Rapoarte ale 

serviciilor 

sociale 

Evaluări 
periodice ale 
nevoilor din 
comunitate 
și a 
satisfacției 
beneficiarilor 
serviciului 
public social 

Furnizori de 

servicii 

sociale 

publici și 

privați 

APL 
partenere 
din zonă 

4.3.2.3. Asigurarea 
unor servicii sociale 
specializate pentru 
copiii și tinerii 
vulnerabili / 
defavorizati în 
parteneriat cu școala 
(ex- centru de zi / 
servicii suport 
material pentru copii 
prescolari si scolari 
defavorizati 

Buget local 

POEO 

PNRR 

PNDR 

POIDS 

Surse private – 

furnizori de 

servicii sociale 

privati, 

sponsori 

Alte surse 

Numar de copii 

prescolari si 

scolari 

defavorizati  

Gradul de 
acoperire cu 
servicii a 
diferitelor 
grupe de 
beneficiari cf. 
Legii asistentei 
sociale 

INS 

Rapoarte ale 

serviciilor 

sociale 

Evaluari 
periodice ale 
nevoilor din 
comunitate 
și a 
satisfacției 
beneficiarilor 
serviciului 
public social 

2022-2027 UAT 

Dorobantu 

DGASPC 

Furnizori de 

servicii 

sociale 

publici si 

privati 

APL 
partenere 
din zona 

Obiectiv specific 4.4:  Creșterea nivelului de educație și formare profesională a populației  odată cu creșterea ratei de 
participare la toate nivelele de învățământ 

Nr. 
crt. 

Măsură Tip intervenție 
Surse posibile 
de finanțare 

Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil 
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4.4.1. Educație 
modernă, 
atractivă, 
adecvată erei 
digitale și 
tranziției verzi 

4.4.1.1. Asigurarea 
logisticii necesare 
școlii  / elevilor 
pentru pentru 
aplicarea de metode 
digitale de învățare –
ex table digitale 

Buget local  

PNRR 

PNDR 

POEO 

Alte surse 

Rata de 
cuprindere / 
participare a 
copiilor/elevilor 
în grădinițe/ 
școli / licee cu 
condiții de 
funcționare 
îmbunătățite 

Rapoarte 

publice  

școli/IS 

Site-uri 
autorități 
/instituții 

Permanent Conducerea  

școlii 

UAT 

Dorobantu 

CJ 

IS 

4.4.1.2. Reabilitarea 
spațiilor de 
învățământ  (Ex- 
școala) 

Buget local  

PNRR 

PNDR 

POEO 

Alte surse 

Număr spații 

Număr 
beneficiari 

Rapoarte 

publice  

școli/IS 

Site-uri 
autorități 
/instituții 

2024 Conducerea  

școlii 

UAT 

Dorobantu 

CJ 

IS 

Amenajare spatii 
verzi si de joaca  

Buget local  

PNRR 

PNDR 

POEO 

Alte surse 

Număr spații 

Număr 
beneficiari 

Rapoarte 

publice  

școli/IS 

Site-uri 
autorități 
/instituții 

2022 Conducerea  

școlii 

UAT 

Dorobantu 

CJ 

IS 

4.4.1.3. Școala din 
Dorobanți va deveni 
un campus școlar 
rural model care va 
deservi și copiii din 
localitățile vecine 

PNRR 

Alte surse 

Număr spații 

Număr 
beneficiari 

Rapoarte 

publice  

școli/IS 

Site-uri 
autorități 
/instituții 

2025 Conducerea  

școlii 

UAT 

Dorobantu 

CJ 

IS 
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4.4.2. Creșterea ratei 

de participare și 

îmbunătățirea 

rezultatelor 

elevilor la 

examenele 

naționale de 

evaluare 

/scăderea 

absenteismului / 

abandonului 

școlar a copiilor 

din zonele / 

mediile 

defavorizate  

4.4.2.1. Program de 
tip after-school 
școala după școală, 
centru de zi pentru 
copii  

POEO- FSE 

Bugete proprii 

UAT/CJ 

POIDS – 

Program 

Operațional 

Incluziune 

sociala  

PNDR 

Alte surse 
publice / 
private 

Număr de locuri 
generate de 
Programe de tip 
after-school 
școala după 
școală, centre 
de zi în zonele 
urbane 
defavorizate 
Numărul anual 
al copiilor care 
utilizează 
infrastructurile 
/ facilitățile 
pentru 
îngrijirea 
copiilor ce 
beneficiază de 
sprijin 

Rapoarte 

conduceri 

școli / IS 

Site-uri 
autorități / 
instituții 

Permanent Conducerea  

școlii 

UAT 

Dorobanțu 

CJ 

IS 

DGASPC  

ONG 

4.4.3. Creșterea ratei 
de participare la 
educația de 
bază, 
învățământul 
liceal și 
profesional 
/scăderea 
absenteismului / 
abandonului 
școlar și 

4.4.3.1. 
Îmbunătățirea 
posibilităților de 
transport pentru elevi 
– dotarea cu 
microbuze școlare, 
finanțarea / 
asigurarea gratuității 
transportului elevilor 
la toate nivelurile 

POEO- FSE 

Bugete proprii 

UAT/CJ 

POIDS – 

Program 

Operațional 

Incluziune 

sociala  

PNDR 

Timpul mediu 
de deplasare al 
elevilor în 
funcție de 
prezența 
mijloacelor de 
transport 

Rapoarte 

conducere 

școli / IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

 

2024 
Permanent 

Școala 

UAT 

Consiliu 

local 

Licee și 

școli 

profesionale 

din zonă 

IS 

DGASPC 
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reducerea 
analfabetismului 

Alte surse 
publice / 
private 

4.4.3.2. Asigurarea 
sprijinului pentru 
elevii din 
învățământul liceal și 
profesional 
defavorizați necesar 
pentru ca aceștia să 
își continue studiile – 
ex. burse sociale, etc 

POEO- FSE 

Bugete proprii 

UAT/CJ 

POIDS – 

Program 

Operațional 

Incluziune 

sociala  

PNDR 

Alte surse 
publice / 
private 

Numărul 
absolvenților 
școlii generale 
care urmează 
învățământ 
profesional și 
tehnic 

 

Rapoarte 

conducere 

școli / IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

 

2024 Școala 

UAT 

Consiliu 

local 

Licee și 

școli 

profesionale 

din zonă 

IS 

DGASPC 

4.4.3.3. Creșterea 
participării tinerilor 
la învățământul 
profesional – tehnic 
de specialitate clase 
de învățământ 
profesional și tehnic 
organizate în 
localitate 

POEO- FSE 

Bugete proprii 

UAT/CJ 

POIDS – 

Program 

Operațional 

Incluziune 

sociala  

PNDR 

Alte surse 
publice / 
private 

Rata de 

participare a 

absolvenților 

școlii generale  

Număr de burse 

sociale pentru 

elevii 

defavorizați 

 

Rapoarte 

conducere 

școli / IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

 

Permanent Școala 

UAT 

Consiliu 

local 

Licee și 

școli 

profesionale 

din zonă 

IS 

DGASPC 
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4.4.3.4. Programe de 
educație de tip a 
doua șansă pentru 
tineri și adulți 

POEO- FSE 

Bugete proprii 

UAT/CJ 

POIDS – 

Program 

Operațional 

Incluziune 

sociala  

PNDR 

Alte surse 
publice / 
private 

Număr de 
persoane 
analfabete care 
participă și 
finalizeaza ci 
succes 
programe de tip 
a doua șansă 

Rapoarte 

conducere 

școli / IS 

Site-uri 

autorități / 

instituții 

 

2024 Școala  

UAT 

Consiliu 

local 

Licee și 

școli 

profesionale 

din zonă 

IS 

DGASPC 

4.4.4. Asigurarea 
condițiilor 
materiale 
necesare 
copiilor extrem 
de marginalizati 
pentru 
frecventarea 
învățământului 
de masă 

4.4.4.1. Asigurarea 
sandwich/pauza de 
pranz la gradinită  - 
Scutirea de taxa 
pentru copiii 
defavorizati la 
gradinita cu program 
prelungit  

POEO- FSE 

Bugete proprii 

UAT/CJ 

POIDS – 

Program 

Operațional 

Incluziune 

sociala  

PNDR 

Alte surse 
publice / 
private 

Numărul anual 
al copiilor care 
beneficiaza de 
sprijin 

Rapoarte 

conduceri 

școli/IS 

Site-uri 
autorități / 
instituții 

Permanent Conducerea 

școlii  

UAT 

Dorobantu 

CJ 

IS 

DGASPC  

ONG 

4.4.4.2. Serviciu de 
consiliere si suport/ 
Centru de zi– 
consiliere 

POEO- FSE 

Bugete proprii 

UAT/CJ 

Numărul anual 
al copiilor care 
beneficiaza de 
sprijin 

Rapoarte 

conduceri 

școli/IS 

Permanent Conducerea 

școlii  

UAT 

Dorobantu 
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POIDS – 

Program 

Operațional 

Incluziune 

sociala  

PNDR 

Alte surse 
publice / 
private 

Site-uri 
autorități / 
instituții 

CJ 

IS 

DGASPC  

ONG 

4.4.4.3. Asigurarea 
de sprijin pentru 
copiii defavorizați din 
învățământul 
preșcolar și general - 
ajutoare materiale/ 
financiare pentru 
bunuri de strictă 
necesitate necesare 
frecventării școlii  
rechizite, 
îmbrăcăminte, etc. 

POEO- FSE 

Bugete proprii 

UAT/CJ 

POIDS – 

Program 

Operațional 

Incluziune 

sociala  

PNDR 

Alte surse 
publice / 
private 

Numărul anual 
al copiilor care 
beneficiaza de 
sprijin 

Rapoarte 

conduceri 

școli/IS 

Site-uri 
autorități / 
instituții 

Permanent Conducerea 

școlii  

UAT 

Dorobantu 

CJ 

IS 

DGASPC  

ONG 

4.4.5. Dezvoltarea 
abilităților de 
viață cheie ale 
populației 

4.4.5.1. Programe de 
educație / dezvoltare 
abilități adulți și copii 
tineri în domenii 
cheie (Ex –educație 
financiară și 
antreprenorială, 
educație sanitară -  

POEO  

Programul 

Erasmus Plus 

Ministerul 

Culturii 

Surse proprii 

 

Număr 

programe 

Număr 
beneficiari 

Rapoarte 
conducere 
școli / IS 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
 

Permanent UAT Camin 

cultural, 

Biblioteca 

ONG  

Muzee 

judetene 

Organizații 
ale 
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pentru stil de viata 
sanatos – hrana 
sanatoasa, sport 
digital) 

economiei 
sociale – 
Case de 
ajutor 
reciproc, 
bănci 
cooperatiste 
Școala 

Programe de educație 
de mediu si culturala 
privind patrimoniul 
cultural si natural al 
zonei 

POEO  

Programul 

Erasmus Plus 

Ministerul 

Culturii 

Surse proprii 

 

Număr 

programe 

Număr 
beneficiari 

Rapoarte 
conducere 
școli / IS 
Site-uri 
autorități / 
instituții 
 

Permanent UAT 

Dorobantu – 

Camin 

Cultural, 

Biblioteca 

Scoala  

ONG-uri 

culturale și 

de protecția 

mediului 

Instituții de 
cultură și 
educație 
județene 
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Obiectiv strategic OST 5 :  Îmbunătățirea semnificativă a managementului resurselor naturale și de patrimoniu cultural  ale 
comunității 

Nr. 
crt. 

Măsură Tip intervenție 
Surse posibile 
de finanțare 

Indicatori 
de realizare 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil 

5.1. Punerea în 

valoare a 

ariilor 

protejate 

Natura 2000 

prin 

colaborare cu 

organizații din 

domeniu – 

marcaje, 

semnalizare, 

informare 

activități eco-

turistice  

 

5.1.1. Amenajari pentru 
colectarea deşeurilor în 
locurile frecventate de 
turişti,  

PNDD 

PNRR 

Ministerul 

Mediului 

Agentia 

Nationala a 

Ariilor 

Protejate 

Buget Romsilva 

Alte fonduri 
publice sau 
private 

Număr de 
amenjari  

colectarea 
deşeurilor în 

locurile 
frecventate 
de turişti 

UAT 

Dorobantu 

Rapoarte 
proiect 

2023 UAT 

Dorobanțu  

ONG de 

protectia 

naturii –  

Romsilva 

Ocolul Silvic  

 

5.1.2. Construirea de 
observatoare ecologice și 
adăpători pentru animalele 
sălbatice  

PNDD 

PNRR 

Ministerul 

Mediului 

Agentia 

Nationala a 

Ariilor 

Protejate 

Buget Romsilva 

Număr de 
observatoare 
și adăpători 
construite 

Rapoarte 

proiecte 

Site 

Romsilva 

Mass media 

2023 – 2025 UAT 

Dorobanțu  

ONG de 

protectia 

naturii –  

Romsilva 

Ocolul Silvic  
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Alte fonduri 
publice sau 
private 

5.1.3. Panouri de 
avertizare/atenţionare, 
panouri de informare și 
panouri cu hărţi pentru 
orientare, puncte de 
informare în comunitate, 
observatoare ornitologice, 
bariere, trasee tematice și 
locuri de campare prevăzute 
cu vetre de foc. 

PNDD 

PNRR 

Ministerul 

Mediului 

Agentia 

Nationala a 

Ariilor 

Protejate 

Buget Romsilva 

Alte fonduri 
publice sau 
private 

Număr de 
Panouri de 
avertizare/ 
atenţionare, 
panouri de 
informare și 
panouri cu 
hărţi pentru 
orientare, 
puncte de 
informare în 
comunitate, 
observatoare 
ornitologice, 
bariere, 
trasee 
tematice și 
locuri de 
campare 
prevăzute cu 
vetre de foc 

Rapoarte 

proiecte 

Site 

Romsilva 

Mass media 

2023 – 2025 UAT 

Dorobanțu  

ONG de 

protectia 

naturii –  

Romsilva 

Ocolul Silvic  

 

5.2. Protejare  si 

punere in 

valoare 

promovare a 

obiectivelor 

culturale 

arheologice 

5.2.1. Reluarea activității 
arheologice in zona - 
Săpături sistematice inclusiv 
prin tabere de voluntariat în 
colaborare cu muzee, 
facultăți de istorie, institute 
arheologice, Institutul 

PNRR 

PNDR 

Ministerul 

Culturii 

Surse proprii 

Numar 

santiere 

arheologice 

initiate 

Suprafete  

Obiective 

excavate 

Rapoarte 

 

2023 UAT 

Dorobantu – 

Camin 

Cultural, 

Biblioteca 

Muzee 

judetene si 



                            
                                                 
 
 
 
UAT COMUNA DOROBANȚU - JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 
 

Page 45 of 53 
 

ale comunei 

in principal 

cele legate 

de cultura 

Boian 

Gumelnita  – 

situri 

arheologice si 

servicii  

publice 

turistice 

conexe 

 

Național al Patrimoniului,  
Academia Română 

Obiective 
deschise 
spre vizitare 
publicului 

nationale 

specializate 

Facultăți de 

istorie, 

institute 

arheologice, 

Institutul 

Național al 

Patrimoniului,  

Academia 

Română 

ONG-uri 

culturale  

Directia 
Cultura 
Instituții de 
cultură 
județene 

5.2.2. Punere in valoare a 
siturilor arheologice din 
localitate - Inițierea 
Primului Parc Turistic 
Arheologic din Romania – 
Neolitic Park – Parc de 
aventură si cuoastere 

PNRR 

PNDR 

Ministerul 

Culturii 

Surse proprii 

Numar 

santiere 

arheologice 

initiate 

Suprafete  

Obiective 

excavate 

Obiective 
deschise 
spre vizitare 
publicului 

Rapoarte 

 

2025 UAT 

Dorobantu – 

Camin 

Cultural, 

Biblioteca 

Muzee 

judetene si 

nationale 

specializate 
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Facultăți de 

istorie, 

institute 

arheologice, 

Institutul 

Național al 

Patrimoniului,  

Academia 

Română 

ONG-uri 

culturale  

Directia 
Cultura 
Instituții de 
cultură 
județene 
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Obiectiv strategic OST 6:  Atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și îmbunătățirea calității mediului -
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera 

Nr. 
crt. 

Măsură Tip intervenție 
Surse posibile 
de finanțare 

Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil 

6.1. Reabilitarea 
termică a 
cladirilor 

6.1.1. Reabilitare 
termică a clădirilor 
aparținând instituțiilor 
publice  

PNRR 

Buget local 

PODD Energie 

Alte surse 

Consum final de 

energie 

Emisii de gaze cu 

efect de seră 

reduse 

Număr beneficiari 

Rapoarte ale 

proiectelor 

implementate 

Site primărie 

Mass media 

2021 - 2027 UAT 

Dorobanțu 

Operatori 
servicii 

6.1.2. Reabilitarea 
termică a locuințelor 
unifamiliale 

PNRR 

Buget local 

PODD Energie 

POR 

Alte surse 

Consum final de 

energie 

Emisii de gaze cu 

efect de seră 

reduse 

Număr beneficiari 

Rapoarte ale 

proiectelor 

implementate 

Site primărie 

Mass media 

2021 - 2027 UAT 

Dorobanțu 

Proprietari 

Operatori 
servicii 

6.2. Construire 
parc 
fotovoltaic  

6.2.1. Realizare studiu 
de fezabilitate parc 
fotovoltaic 

Buget local 

PODD Energie 

POR 

Alte surse 

Studiu realizat Rapoarte ale 

proiectelor 

implementate 

Site primărie 

Mass media 

2021 - 2023 UAT 

Dorobanțu 

Operatori 
servicii 

6.2.2. Construcție parc 
fotovoltaic 

Buget local 

PODD Energie 

POR 

Alte surse 

Cantitate de 

energie generată 

Emisii de gaze cu 
efect de seră 
reduse 

Rapoarte ale 

proiectelor 

implementate 

Site primărie 

Mass media 

2021 - 2027 UAT 

Dorobanțu 

Operatori 
servicii 
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6.2.3. Racordare la 
rețeaua de energie 
electrică 

Buget local 

PODD Energie 

POR 

Alte surse 

private în 

cazul în care 

se optează 

pentru un 

parteneriat 

public – privat 

Alte surse 

Instalație 

funcțională 

Cantitate de 
energie electrică 
injectată în rețea 

Rapoarte ale 

proiectelor 

implementate 

Site primărie 

Raportări  

INS 

Mass media 

2027 - 2027 UAT 

Dorobanțu 

Operatori 
servicii 

6.3 

 

Consolidarea 

capacității de 

reacție în 

situații de 

urgență 

 

6.3.1. Achiziție 
echipament specific 
intervenție ISU 

Buget local 

PODD 

Buget național 

Alte surse 

Populația care 
beneficiază de 
măsuri de 
protecție 
împotriva 
dezastrelor 
naturale  

Rapoarte 

proiecte 

Site IGSU 

Mass media 

2021 - 2027 ISGU 

ISU local 
Operatori 
servicii 

6.3.2. Achiziție 
echipament specific 
DSP 

POS 

Buget local 

Buget național 

Populația care 
beneficiază de 
măsuri de 
protecție 

Rapoarte 

proiecte 

Site DGSP 

Mass media 

2021 - 2027 DGSP 

DSP local 
Operatori 
servicii 

6.4 Protecția și 
conservarea 
zonelor 
forestiere 

6.4.1. Combaterea 
tăierilor ilegale și 
necontrolate 

Buget 

Romsilva 

Alte fonduri 
publice sau 
private 

Suprafețe 
protejate (ha) 

Rapoarte 

proiecte 

Site Romsilva 

Mass media 

2021 - 2027 Romsilva 

Ocolul Silvic 
Dorobanțu 

6.5 Eliminarea 
depozitelor de 

6.5.1. Monitorizarea și 
sancționarea 

Buget local 

Alte surse 

Număr de 
sancțiuni 

Site primărie 

Mass media 

Permanent Poliția 

locală 
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deșeuri 
necontrolate 

depozitării 
necontrolate 

  Rețele 
sociale 

UAT 
Dorobanțu 

6.6. Îmbunătățirea 
sistemului de 
colectare 
separată a 
deșeurilor 

6.6.1. Centru de 
colectare și procesare 
(compostare) deșeuri 
din material vegetal  

PODD 

Buget local 

Buget național 

Cantitatea de 
deșeuri colectate 
și procesate (mii 
tone) 

Rapoarte 

proiecte 

implementate 

Site ADI 

Site primărie 

Mass media 

Rețele sociale 

2021 - 2025 ADI Călărași 

CJ Călărași 

UAT 
Dorobanțu 

6.6.2. Campanii de 

conștientizare la nivel 

local 

Parteneriate cu 
organizațiile 
responsabile cu 
colectarea deșeurilor 
electrice și electronice 
și campanii de 
colectare 

Buget local 

Alte surse de 
finanțare 
publice sau 
private 

Număr de 

beneficiari 

Nr de 

parteneriate 

Nr de campanii 

desfășurate 

Cantități de 
deșeuri colectate 

Rapoarte 

proiecte 

implementate 

Site ADI 

Site primărie 

Mass media 

Rețele sociale 

Permanent 

  

Școala  

UAT 

Dorobantu 

ONG-uri 
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Obiectiv strategic OST 7:  Dezvoltarea capacității instituționale a UAT Dorobantu și implmenetarea strategiei de dezvoltare 

Nr. 
crt. 

Măsură Tip intervenție 
Surse posibile 
de finanțare 

Indicatori de 
realizare 

Surse de 
verificare 

Termen Responsabil 

7.1 Dezvoltare 
infrastructură 
necesară 
funcționării 
instituțiilor 
publice 

7.1.1  Construirea și 
dotarea unui nou sediu 
pentru Primăria UAT 
Dorobantu Construire 
sediu nou eficient din 
punct de vedere 
energetic și dotat cu 
sisteme de producerea 
energiei din surse 
regenerabile 

PNDR 

PODD Energie 

Buget local 

Alte surse  

Construcție 

eficientă 

energetic 

Consum de 
energie 

Rapoarte 

proiect 

Site primărie 

Mass media 

2021 - 2024 UAT 
Dorobanțu 
Operatori 
servicii 

7.2. Îmbunătățirea 
calității și 
eficienței 
furnizării 
serviciilor 
publice 

7.2.1. Perfecționarea 
personalului din 
administrația publică 
locală Cursuri de 
formare și perfecționare 
profesională 

Diverse 

fonduri 

europene 

Buget local 
Alte surse 

Număr de 

angajați care au 

beneficiat  de  

Cursuri 

Tipuri de cursuri 

de schimburi de 

experiență 

Rapoarte 

proiect 

Raportul 

anual al 

primarului 

Site primărie 

Mass media 

 

 

Permanent UAT 
Dorobanțu 
Operatori 
servicii 

7.2.2. Schimburi de 
experiențe cu instituții 
similare din țară și din 
străinătate 

Diverse 

fonduri 

europene 

Buget local 
Alte surse 

Număr de 

angajați care au 

beneficiat  de  

Cursuri 

Rapoarte 

proiect 

Raportul 

anual al 

primarului 

Site primărie 

Permanent UAT 
Dorobanțu 
Operatori 
servicii 
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Tipuri de cursuri 

de schimburi de 

experiență 

Mass media 

 

 

7.3. Dezvoltarea 
de 
parteneriate 
cu alte 
entități 
publice și 
private 

7.3.1  Dezvoltarea de 
parteneriate cu alte 
instituții publice (CJ, 
UAT-uri etc.) 

Buget local 
Alte surse 

Număr de 
parteneriate 

Rapoarte 

proiect 

Raportul 

anual al 

primarului 

Site primărie 

Mass media 

Permanent UAT 

Dorobantu  

Autorități / 
instituții 
publice 

7.3.2. Dezvoltarea de 
parteneriate cu mediul 
de afaceri 

Buget local 
Alte surse 

Număr de 
parteneriate 

Rapoarte 

proiect 

Raportul 

anual al 

primarului 

Site primărie 

Mass media 

Permanent UAT 

Dorobantu  

Autorități / 
instituții 
publice 

7.3.3. Dezvoltarea de 
parteneriate cu ONG-
uri, media, etc. 

Buget local 
Alte surse 

Număr de 
parteneriate 

Rapoarte 

proiect 

Raportul 

anual al 

primarului 

Site primărie 

Mass media 

Permanent UAT 

Dorobantu  

Autorități / 
instituții 
publice 

7.4. Managementul 
implementării 
strategiei 
pentru 

7.4.1. Constituire 
comitet pentru 
implementarea 

Buget local 

Alte surse 

 

Număr de 
întâlniri de 
analiză 

Raportul 

anual al 

primarului 

Site primărie 

2022 UAT 

Dorobanțu 
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dezvoltare 
locală 
Implementare, 
monitorizare, 
revizuire și 
comunicare 
rezultate 
implementare 
strategie 

strategiei și a planului 
de acțiune 

Mass media 

7.4.2. Monitorizarea 
implementării strategiei 
și planului de acțiune 

Buget local 

Alte surse 

 

Raport anual de 
evaluare a 
implementării  

Raportul 

anual al 

primarului 

Site primărie 

Mass media 

Permanent UAT 

Dorobanțu 

 

7.4.3. Evaluarea și 
revizuirea periodică a 
strategiei și planului de 
acțiune 

Buget local 

Alte surse 

 

Cel puțin 4 
evaluări/revizuiri 

Raportul 

anual al 

primarului 

Site primărie 

Mass media 

La doi ani UAT 

Dorobanțu 

 

7.4.4. Comunicarea 
rezultatelor intern și 
extern 

Buget local 

Alte surse 

 

Număr de 
comunicate de 
presă și 
informări 

Raportul 

anual al 

primarului 

Site primărie 

Mass media 

Permanent UAT 

Dorobanțu 
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7. Cadrul de implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a 

strategiei 
 

Conducerea UAT Comuna Dorobanțu are responsabilități în coordonarea strategică a procesului 

de implementare a strategiei la nivelul comunității. Responsabilii nominalizați în Planul de 

măsuri de dezvoltare locală a Comunei Dorobanțu 2021 - 2027 au responsabilități în coordonarea 

operațională a implementării planului. 

Persoanele responsabile din cadrul UAT Comuna Dorobanțu și din partea celorlalte părți 

interesate nominalizate în planul de măsuri vor comunica în permanență angajaţilor, părților 

interesate și comunității locale stadiul implementării măsurilor prioritare din plan (prin 

mijloacele specifice utilizate – şedinţe operative, sistem intranet, buletine informative, rețele 

sociale, comunicate de presă, afişe etc.). 

Monitorizarea strategiei de dezvoltare locală este procesul de colectare periodică şi analiză a 

informațiilor, cu scopul de a fundamenta procesul de luare a deciziei de către UAT Comuna 

Dorobanțu și alte părți interesate, asigurând transparenţă în luarea deciziei şi furnizând o bază 

pentru viitoarele acţiuni de evaluare, presupunând resurse considerabile alocate (sisteme de 

colectare, prelucrare şi raportare) şi o pregătire specifică (definirea indicatorilor cantitativi și 

calitativi, corelat cu potenţialele surse de colectare / producere a acestora). 

Scopul monitorizării și evaluării implementării strategiei constă în evaluarea atingerii 

obiectivelor în timp util și în bugetul alocat, precum și în constatarea durabilității proiectelor 

implementate. 

Este recomandabil să se desfășoare o monitorizare continuă pentru a susţine procesul de fixare 

a obiectivelor şi pentru a se da posibilitatea ajustării unor aspecte ale planului de măsuri. 

Monitorizarea va avea ca rezultate rapoarte de progres semestriale / anuale pe baza 

indicatorilor cantitativi / calitativi prevăzuți în planul de măsuri, ținându-se cont și de sursele 

de verificare ale acestora. 

Evaluarea strategiei se bazează pe elemente structurale riguroase, ținând cont de 

caracteristicile comunității și va aprecia atât performanța în realizarea obiectivelor / măsurilor 

propuse, cât și procentul în care au fost atinse obiectivele generale / specifice. 

Este recomandabil ca Planul de măsuri 2021 - 2027 să fie actualizat / revizuit la trei ani printr-

un proces participativ care să asigure atât înțelegerea importanței unei abordări integrate 

bazate pe cooperare la nivelul comunei Dorobanțu, cât și suportul și implicarea părților 

interesate pentru implementarea cu succes a strategiei 

 


