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I. AȘEZARE, PREZENTARE GEOGRAFICĂ ȘI FIZICĂ, RELAȚII
TERITORIALE
I.1 Aşezare și relief
Comuna Dorobanţu este situată în partea central-sudică a județului Călăraşi, la granița cu
regiunea Silistra, Bulgaria.
Coordonatele comunei Dorobanțu (latitudine, longitudine) sunt: 44.22, 26.95. Se invecinează
la est cu comuna Ciocănesti, în sud cu lunca Dunării, în vest cu comuna Mânăstirea de care este
desparţită de lacul Mostiştea, iar la nord cu comuna Ulmu.
FIGURA 1 Amplasarea comunei Dorobanţu în cadrul jud. Călăraşi

Sursa https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harta_comune_jud_Călărași.png
Cu o suprafață totală de 103 kmp comuna Dorobantu este una din comunele mari ale judetului
Călărași fiind a 14-a comuna ca suprafață dar sub media suprafeței comunelor din județ care
este de 183 kmp.
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Relieful
Relieful comunei este de câmpie, lunci și bălţi localitatea fiind situata la limita Câmpiei
Bărăganului Mostiştei (Bărăganul Sudic) ca și Lunca Dunării. 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 situeaza 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. Astfel începând de la vărsarea râului Mostiştea, în Dunăre prin intermediul canalului
Scoiceni ?? lunca Dunării are lăţimi cuprinse între 5 şi 12 km ??
Lunca din interiorul câmpiei, este tânară - 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 (poziţie submersă) ??
Raportat la marile unitaţi de relief comuna este situată pe terasele Dunării. Satele Dorobanţu
și Varaşti sunt situate pe terasa I Călărași cu altitudinea de 21 m, iar satul Boşneagu pe terasa
a II - a - Corabia cu altitudinea de 35m.

I.2 Accesibilitatea și conectivitatea
Comuna este traversată de șoseaua națională DN31 care leagă Călărașiul de Oltenița și de
Bucureşti, fiind situată la aproximativ 36 km de reşedinţa judeţului Călărași, la 33 km de
municipiul Olteniţa și pe drumul judetean DJ304 Dorobanţu-Boşneagu-Ulmu-Chirnogi-FăureiZimbru-Plevna-Dâlga Gară-Pelinu care face legatura cu satul Bosneagu. Accesibilitatea zonei a
crescut odata cu deschiderea autostrazii A2 Bucuresti 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 țării fiind legată de aceasta printr-o rețea de
drumuri dupa cum urmeaza
- distanta totala 84 km pe traseul DN 4 care leagă Bucuresti de Oltenița până la Luica –
46 km continuând 30 km pe DJ 403 pana in Manastirea și apoi 6 km pe DN 31 care leagă
Călărași de Oltenița
- 102 km din care 53 km pe autostrada A2 pana la Lehliu Gara și restul pe DN3 care leagă
Lehliu de Călărași și DJ 304 Dorobanţu-Boşneagu-Ulmu-Pelinu
-
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FIGURA 2 Harta infrastructurii de transport jud. Călărași – conectarea comunei la calea ferată

Sursa Strategia de dezvol tare durabilă a județului Călărași pentru perioada 2021-2027
Poziţia comunei în raport cu importante căi rutiere de acces a permis și favorizat dezvoltarea
infrastructurii generale şi a utilităţilor de bază.
FIGURA 3 Conectarea localității la A2 Bucuresti Constanta, parte a reţelei europene de transport TEN-T - DJ 304
Dorobantu – DN 31 – A2
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Sursa Googlemaps
Drumul județean 304 este și drum de coastă/contur pentru lacul Mostiștea – având un potențial
turistic deosebit. Acesta ar putea fi continuat cu un drum de-a lungul Canalului Dorobanțu până
la Dunăre.
Zona nu dispune de cale ferată, ceea ce poate constitui un handicap din punct de vedere al
accesibilităţii, cele mai apropiate staţii de cale ferată care pot deservi zona fiind Lehliu Gara
situat la 37 km sau Oltenița la 35 km.
FIGURA 4 Schema rețelei feroviare de transport a județului Călărași

Sursa Studiu de trafic Consiliul Judetean Calarasi 20201
Zona este străbătută de câteva trasee de transport public rutier prezentate în Tabelul 2.
Tabel 1 Structura de trasee care traversează comuna Dorobanțu existentă în 2020

Traseu
007 Călărași Ulmu 008 Călărași Mânăstirea
009 Călărași Oltenița

Stații pe teritoriul comunei
Dorobanțu
Vărăști 17
Dorbanțu 18
Boșneagu 19
Vărăști 19
Dorbanțu 20
Vărăști 19
Dorbanțu 20

Număr curse pe zi
5
2
4

1

Sursa Studiu de trafic privind identificarea si evaluarea fluxurilor de calatori si a cerintelor de mobilitate ale
colectivitatilor locale in cadrul serviciului public de transport judetean prestat intre localitatile județului Călărași –
Certrans Level SRL Consiliul Judetean Calarasi 2020
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017 Mânăstirea Călărași
022 Oltenița Dorobanțu
027 Oltenița Călărași

Dorbanțu 1
Vărăști 2
Dorbanțu 17
Vărăști 17
Dorbanțu 18

2
1
5

Sursa Studiu de trafic 2 Consiliul Judetean Calarasi 2020
După cum se poate observa în 2020 comuna Dorobațu era deservită în tranzit cu excepția
traseului 022. Operatorul de transport care deține licență de traseu și prestează în baza
contractului de delegare încheiat cu Consiliul Județean Călărași, serviciul de transport public
județean prin curse regulate pe traseul 022 Olteniţa-Dorobanţu este S.C. RAPID TRANS S.RL.,
operator care mai deservește și alte 4 trasee dintre care unul 027 Olteniţa-Călăraşi traversează
și deservește și comuna Dorbanțu.3
Alți operatori cu trasee prin comuna Dorobanțu sunt:
- S.C. GEO TRANS S.R.L. – traseul 008 Călăraşi-Mânăstirea
- S.C. VASILE TRANS S.R.L. – traseul 017 Mânăstirea-Călăraşi
Se observă că nu există nici un operator traseu care să lege Dorobanțu de Lehliu Gară.
Studiul de trafic al Județului Călărași 20204 constată că polul judeţului avand in vedere valorile
distanțelor rutiere între localități este reprezentat de localitatea Mânăstirea 2.323 km cumulat
către toate localităţile, cea mai mică. Prin situarea în apropierea localității Mânăstirea, este
de apreciat că și Dorbanțu se bucură de un oarecare grad de centralitate.
Comuna Dorobațu este favorabil poziționată pe o linie prinicipală a transportului la nivel
județean și anume cu iniţiere din Oltenița și Călărași, această axa Est-Vest: Călărași – Oltenița
având o preponderenţă în faţa axei Sud-Nord care ar avea ca punct de pornire Călărași sau
Oltenița către Lehliu-Gară.
Secțiunea Călărași – Dorobanțu – traseul județean 022 - făcea parte din structura de bază a
sistemului de deservire cu transport public a publicului călător, dar aceasta nu se regăsește
între propunerile pentru perioada următoare comuna Dorobanțu urmând a fi deservită doar în
tranzit. Localitatea Boșneagu este deservită de DJ 304 Dorobanţu (DN 31) – Bosneagu – Ulmu –
Chirnogi – Făurei – Zimbru – Plevna – Dâlga Gară – Pelinu cu o lungime totală de 33,700 km.
Structura de trasee propusă începând cu 2021 reduce numărul traseelor care traversează
comuna Dorobanțu de la 6 în 2020 la 3 – vezi Tabelul 3.
Tabel 2 Structura de trasee propusă care traversează comuna Dorobanțu începând cu
2021
Traseu

Stații pe teritoriul
comunei Dorobanțu

Număr călători
coborâți medie

Număr curse
pe zi

2

Sursa Studiu de trafic privind identificarea si evaluarea fluxurilor de calatori si a cerintelor de mobilitate ale
colectivitatilor locale in cadrul serviciului public de transport judetean prestat intre localitatile județului Călărași –
Certrans Level SRL Consiliul Judetean Calarasi 2020
3
Sursa Studiu de trafic privind identificarea si evaluarea fluxurilor de calatori si a cerintelor de mobilitate ale
colectivitatilor locale in cadrul serviciului public de transport judetean prestat intre localitatile județului Călărași –
Certrans Level SRL Consiliul Judetean Calarasi 2020
4
Idem

Pagina 12 din 146

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI UAT COMUNA DOROBANȚU

007 Călărași Ulmu 008 Călărași Mânăstirea
0014 Oltenița Călărași

Vărăști 17
Dorbanțu 18
Boșneagu 19
Vărăști 19
Dorbanțu 20
Vărăști 17
Dorbanțu 18

3
2
3

5
2
4

Sursa Studiu de trafic 5 Consiliul Judetean Calarasi 2020
Reţeaua de drumuri judeţene asfaltate este degradată datorită depăşirii duratei de exploatare,
a traficului intens şi greu şi a condiţiilor meteo nefavorabile. Pentru asigurarea unei circulaţii
în conditii de siguranţă şi confort, s-au executat lucrări de plombări îmbrăcăminţi asfaltice pe
drumurile judeţene asfaltate, astfel: DJ 306 Cuza Vodă-Dragoş Vodă, DJ 310 Cuza Vodă-DN 21,
DJ 403 Dorobanţu-Ulmu-Plevna.
I.3 Relații teritoriale
•

Relațiile cu polii urbani

Comuna se găsește în zona de influență a capitalei, cel mai important pol urban din țară. Zona
de captare a capitalei se întinde până la 100 km. Localitatea se găsește în vecinătatea ,Centurii
verde – galbenă’ a Capitalei, prezentă în județele Ilfov, Ialomița, Călărași, Giurgiu şi
Dâmboviţa, sub forma unei benzi continue în jurul municipiului București, a cărei lățime de
cca. 20-30 Km. şi care cuprinde elemente necesar a fi ocrotite precum tronsonul cursului de
apă Mostiştea.6
Comuna este situată la distanțe aproximativ egale de reşedinţa judeţului Călărași la 36 km și la
33 km de municipiul Olteniţa. Comuna este la o distanță relativ mare de Călărași – cel mai
apropiat pol local din zona sa - nefiind printre UAT de proveniență a majorității navetiștilor
către această localitate.7 Călărași este considerat pol județean.

5

Sursa Studiu de trafic privind identificarea si evaluarea fluxurilor de calatori si a cerintelor de mobilitate ale
colectivitatilor locale in cadrul serviciului public de transport judetean prestat intre localitatile județului Călărași –
Certrans Level SRL Consiliul Judetean Calarasi 2020
6
Studiu de fundamentare în vederea actualizării PATN – secţiunea reţeaua de localităţi - Universitatea De
Arhitectură Şi Urbanism “Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting 2013
7
Banca Mondială, „Orașe Magnet” 2017
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FIGURA 5 UAT de proveniență a majorității navetiștilor către Călărași

Sursa Banca Mondială, „Orașe Magnet”; datele utilizate sunt cele de la Recensământul
Populației și al Locuințelor, 2011
FIGURA 6 UAT de proveniență a majorității navetiștilor către Oltenița

Sursa Banca Mondială, „Orașe Magnet” 2017
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• Relațiile la nivel județean - județul Călărași și asocieri intercomunale
Comuna face parte din Județul Călărași, un județ preponderent rural. Comuna este cuprinsă în
grupurile de acțiune locală GAL Leader și de pescuit FLAG.8
Comuna a făcut in perioada 2007-2013 parte din GAL Bărăganul de Sud Est alături de alte 22
de localități în parteneriatul respectiv participând și Asociația Rom – Român din Dorobanțu,
precum și Dorobanțu 2009 – Cooperativă agricolă. În aceiași perioadă Comuna Dorobanţu a

făcut parte din teritoriul FLAG Grupului Local de Pescuit “Dunărea Călărăşană”9,
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.
Figura 1 Participarea UATurilor la Grupuri de AcțiuneLocală Jud. Călărași 2020

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Bărăganul de Sud Est www.baraganse.ro din care face parte
Dorbanțu include localitățile Alexandru Odobescu, Borcea, Ciocăneşti, Cuza Vodă, Dichiseni,

8

Lista Grupurilor de Acţiune Locală pentru Pescuit contractate de AM POPAM în cadrul POPAM 2014 -2020,
consultare la data de 11.08.2020 www.ampeste.ro
9
http://www.dunareacalaraseana.ro/index.php/despre-flag/structura-flag
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Dragalina, Dragoş, Vodă, Grădiştea, Independenţa, Jegălia, Lupşanu, Modelu, Perişoru, Roseţi,
Ştefan cel Mare, Ştefan Vodă, Ulmu, Unirea, Vîlcelele, Vlad Ţepeş.
Localitățile din jurul lacului Mostiștea cu excepția Dorbanțu și Ulmu sunt parte în Grupul de
Acţiune Locală ”Valea Mostiștei” www.valeamostistei.ro include comunele Valea Argovei,
Frăsinet, Mănăstirea, Nana, Sohatu, Plătăreşti, Gălbinaşi, Vasilaţi, Tămădău Marea, Săruleşti,
Gurbăneşti, Ileana, Lehliu, Nicolae Bălcescu, Dor Mărunt și orașul Lehliu Gară
Dorobanțu este de asemenea în Asociatia Grup Local de Pescuit Dunărea Călărășeană
www.dunareacalaraseana.ro alături de localitățile: Chirnogi, Oltenița, Ulmeni, Spanțov,
Chiselet, Mânăstirea, Ulmu, Vlad Țepeș, Independența, Ciocănești, Grădiștea, Cuza – Vodă,
Modelu, Roseți, Dichiseni, Unirea, Jegălia, Borcea, oraș Călărași parțial.
Celălalt FLAG din județul Călărași Asociaţia”Valea Mostiștei” www.flagvaleamostistei.ro
include localitățile Fundulea, Lehliu-Gară, Frăsinet, Gubernești, Ileana, Luica, Lupșanu, Nana,
Nicolae Bălcescu, Sărulești, Tămădăul Mare, Valea Argovei
•

Relații transfrontaliere

Poziția geografică la granița cu Bulgaria în vecinătatea a 2 porturi la Dunăre – Oltenița și Călărași
oferă un avantaj competitiv deosebit. Acestea au și orașe pereche în țara vecină și anume
Oltenița – Tutrakan și Călărași – Silistra, perechi cu potențial de dezvoltare integrată,
cu caracteristici și nevoi comune de dezvoltare.
•

Dunărea

Riveranitatea la Dunăre a comunei creează o atractivitate turistică deosebită, datorită
ostroavelor sălbatice, cu floră şi faună deltaice, a lacurilor şi bălţilor.
•

Râul și lacul Mostiștea

Comuna Dorobanțu este riverană Mostiștea râului / lacului Iezer Mostiștea, Lacul Mostiştea
constituie limita dintre comunele Dorobanţu şi comuna Mânăstirea, ambele fiindu-i riverane.
Canalul Dorobanțu constituite revărsarea acestui râu în Dunăre.
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Figura 2 Localități riverane Iezerului – Lacului Mostiștea

Următoarele localități sunt, începând din nord, situate de-a lungul râului Mostiștea de la
punctul de izvorâre până la cel de vărsare prin Canalul Dorobanțul: Dascălu, Petrăchioaia,
Sinești, Belciugatele, Fundulea, Tămădău Mare, Sărulești, Gurbănești, Valea Argovei, Frăsinet,
Dorobanțu, Mânăstirea.
Următoarele localități sunt riverane strict iezerului – lacului Mostiștea comuna Frăsinet cu
satele Curătești și Tăriceni, comuna Mânăstirea - satele Sultana, Coconi și Mânăstirea, comuna
Dorobanțu cu satul aparținător Boșneagu, comuna Ulmu cu satele Ulmu, Făurei și Chirnogi.
Lacurile mari generează o serie de oportunități și provocări pentru dezvoltarea localităților
riverane. Acestea pot fi, de exemplu, atractive ca destinații turistice, zone rezidențiale și
locații pentru activități industriale și pot avea, de asemenea, activități de pescuit. În același
timp, ecosistemele lacurilor pot fi deosebit de fragile. Păstrarea calității apelor respective
necesită o planificare atentă și acțiuni coordonate în rândul unei game largi de actori. Lacul
poate fi un obstacol în calea transportului. Atractivitatea zonelor de teren din apropierea
lacului și coexistența diferitelor activități pe lac pot genera conflicte de interese. Pentru a
aborda astfel de probleme și pentru a identifica și exploata mai bine potențialele de dezvoltare,
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au fost dezvoltate mecanisme instituționale inovatoare sau inițiative de cooperare într-o serie
de regiuni mari de lacuri. 10
Politici publice cu impact asupra dezvoltării localităților riverane lacurilor – o perspectivă
europeană 11
Raportul european Lakes - Progresul spațial și oportunitățile integrate de dezvoltare a lacurilor
mari din Europa a identificat, studiind situatia comunităților din jurul câtorva din cele mai mari
lacuri din toate regiunile Europei cum ar fi Balaton din Ungaria și Constance din Elveția
politicile acre afectează perspectivele de dezvoltare ale regiunilor acestor lacuri. Au fost
identificate opt domenii de politică publică și un număr de 18 aspecte legate de lac:
Gospodărirea apelor: Nivelul apei; calitatea apei
Managementul ecosistemelor: Protecția ecosistemelor; biodiversitate specifică lacului
Agricultură și pescuit: Branding pentru produse alimentare; reglementarea capturilor de
pește și sprijinirea pescuitului pe bază de lacuri
- Dezvoltarea economică: Atracția demografică; antreprenoriat; servicii de interes
general
- Turism: Dezvoltarea și crearea de rețele în industria turismului; lacul ca destinație
- Patrimoniul cultural și natural: Protecția și valorificarea patrimoniului
- Transport: Trafic maritim; transportul public; mobilitatea zilnică; trafic de tranzit
- Amenajarea teritoriului: Extinderea urbană și etanșarea solului; dezvoltarea
policentrică
Diferite niveluri administrative au un cuvânt de spus în proiectarea și furnizarea politicilor
menționate mai sus. Fiecare politică are un aranjament instituțional specific.
-

Lacul Mosiștea este unul dintre cele mai mari din România – al 10 lea ca suprafață și al 3lea ca
volum de apă.
Tabel 3 Primele 10 lacuri ca suprafață din România
Nr.
crt

Lac

Judeţ

Suprafaţă
(ha)

Volum
(mil. m³)

Tip lac

1

Razim

Tulcea

41500,0

909,0 lagună marină

2

Sinoie

Constanţa

17150,0

210,7 lagună marină

3

Zmeica

Tulcea

5460,0

45,6 lagună marină

4

Oltina

Constanţa

2509,0

60,0 liman fluviatil

5

Taşaul

Constanţa

2335,0

57,0 liman fluvio-maritim

10
11

LAKES - Spatial progress and integrated development opportunities of large lakes in Europe ESPON, 2020
idem
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Nr.
crt

Lac

Judeţ

Suprafaţă
(ha)

Volum
(mil. m³)

Tip lac

6

Dranov

Tulcea

2170,0

21,7 lac din Delta Dunării

7

Brateş

Galaţi

2111,0

30,0 lac de luncă

8

Siutghiol

Constanţa

1900,0

88,7 lagună marină

9

Bistreţ

Dolj

1867,0

28,0 lac de luncă

1860,0

160,0 liman fluviatil

10 Iezerul Mostiştei Călăraşi

Sursa http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Index:Principalele_lacuri_naturale

II. RESURSE NATURALE
Comuna Dorobanțu dispune de importante resurse naturale printre care importante terenuri
agricole și o retea hidrografica consistenta precum și cateva situri naturale protejate la nivel
european Natura 2000 pentru diversitatea florei și faunei.
În prezent acestea sunt insuficient valorificate. Comuna ar putea avea în vedere o abordare
nouă ca bioeconomia - producția de resurse biologice regenerabile și conversia acestor resurse
și fluxuri de deșeuri în produse cu valoare adăugată cum sunt alimentele, hrana pentru animale,
produsele bio și bioenergia. Bioeconomia poate include sectoarele agriculturii, silviculturii,
pescuitului, producției de alimente și celulozei și hârtiei, precum și de părți ale industriilor
chimice, biotehnologice și energetice. Sectoarele acestea au cumulate la nivelul UE o cifră de
afaceri anuală de 2 trilioane EUR și reprezintă peste 22 de milioane de locuri de muncă și
aproximativ 9 % din forța de muncă (2012).
II.1. Terenuri agricole, intravilan și păduri
Comuna deține suprafețe importante de teren agricol și de pădure, și de asemenea suprafețe
importante ocupate de ape și bălți. În intervalul studiat se constată
- Reducerea suprafeței de teren agricol cu 154 ha între anii 2013-2014 – odată cu creșterea
suprafeței ocupate de căile de comunicații - drumuri.
- Reducerea suprafeței de păduri cu 52 ha în perioada 2010-2014.
- Creșterea suprafeței de fânețe
- Suprafața agricolă privată a crescut de la 6078 ha în 2013 la 7052 ha în 2014, terenurile
agricole fiind acum în proporție de aproape 100% în proprietate privată. Se constată în
comună suprafețe importante de teren în proprietate publică. Astfel aproape 16% din
terenurile agricole sunt în proprietate publică aflate în gestiunea Administrației
Domeniilor Statului.
- În schimb suprafețe cu păduri sunt în proporție de 100% în proprietatea publică.
Suprafețele de pădure care reprezintă 14,5% din suprafața comunei sunt proprietatea
ROMSILVA fiind administrate de Ocolul Silvic Călărași. Pădurile acestui ocol silvic au o
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amplitudine redusă, fiind situate cu o pondere majoritară în etajul silvostepei Ss
(100%).12

Tabel 4 Suprafata fondului funciar dupa modul de folosinta 1990-2014
Suprafata fondului
funciar dupa modul de
folosinta ha
Total
Agricola
Arabila
Pasuni
Finete
Vii si pepiniere viticole
Terenuri
neagricole
total
Paduri si alta vegetatie
forestiera
Ocupata cu ape, balti
Ocupata cu constructii
Cai de comunicatii si cai
ferate
Terenuri degradate si
neproductive

Ani
1990

2000

2010

2011

2012

2013

2014

10,289
7,634
7,453
24
:
157

10,289
7,587
7,206
219
:
162

10,289
7,471
7,215
195
:
61

10,289
7,471
7,216
195
:
60

10,289
7,471
7,216
195
:
60

10,289
7,471
7,216
195
:
60

10,265
7,423
7,062
177
136
48

:

:

2,818

2,818

2,818

2,818

2,842

:
:
:

:
:
:

1,496
973
180

1,496
973
180

1,496
973
180

1,496
973
180

1,444
973
153

:

:

167

167

167

167

270

:

:

2
2
Sursa INS Tempo

2

2

2

12

Regia Naţională A Pădurilor – Romsilva Institutul de Cercetări si Amenajări Silvice Staţiunea De CercetareDezvoltare si Experimentare - Producţie Piteşti – Raport de Mediu Pentru Amenajamentul Ocolului Silvic Călăraşi
Direcţia Silvică Călăraşi
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Figura 3 Comuna Dorobanțu Bilanțul teritoriului

Ocupata cu
Cai de
constructii
comunicatii si
2%
cai ferate
3%
Ocupata cu ape,
balti
9%

Terenuri
degradate si
neproductive
0%

Paduri si alta
vegetatie
forestiera
14%
Vii si pepiniere
viticole
0%

Arabila
69%

Finete
1%
Pasuni
2%

Comuna Dorobanțu Bilanțul teritoriului
Sursa INS Tempo

Pădurile
Suprafețele de pădure reprezintă 14,5% din suprafața comunei Dorobanțu. Pădurea exercită un
rol pozitiv asupra naturii şi mediului prin funcţiile de protecţie pe care le îndeplineşte:
-

funcţia hidrologică (de conservare a resurselor de apă, de protecţie a surselor, a
regimului cursurilor şi a acumulărilor de apă);
funcţia antierozională a pădurii (de protecţie a solului şi de asigurare a stabilităţii
terenului, împiedicând eroziunea solului şi alunecările de teren);
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-

funcţia climatică a pădurii (de ameliorare a factorilor climatici cum ar fi: reglarea
umidităţii, reducerea vitezei vântului sau a excesului de temperatură din timpul verii);
- funcţia de purificare a atmosferei;
- funcţia recreativă şi sanogenă;
- funcţia estetică-peisagistică;
- funcţia ştiinţifică.
La nivelul județului Călărași, se evidențiază în anul 2019 creșterea suprafeței terenurilor cu
destinație de teren agricol și a suprafețelor construite față de anul 2014 . În schimb se constată
scăderea suprafețelor acoperite de păduri și vegetație forestieră.
Principalele ameninţări13 care afectează pădurile în județul Călărași sunt:
-

defrişările (în exces, în scopuri industriale sau pentru obţinerea de energie sau
biocombustibili, dar mai ales cele ilegale; de asemenea, tăierile datorate conversiei
pădurilor la terenuri agricole au rol important);
- fragmentarea ecosistemelor;
- degradarea pădurilor, din cauza dăunătorilor sau bolilor sau a speciilor invasive;
- schimbările climatice, inclusiv incendiile de pădure;
- turismul negestionat.
Amenajarea pădurilor se bazează pe conceptul dezvoltării durabile, respectând următoarele
principii: principiul continuităţii, principiul eficacităţii funcţionale şi principiul conservării şi
ameliorării biodiversităţii.
Printr-o gestionare durabilă a pădurilor, administrarea şi utilizarea ecosistemelor forestiere se
realizează astfel încât să li se menţină şi amelioreze biodiversitatea, productivitatea,
capacitatea de regenerare, vitalitatea, sănătatea şi să li se asigure pentru prezent şi viitor
capacitatea de a exercita funcţiile multiple ecologice, economice şi sociale, fără a genera
prejudicii altor ecosisteme.
Condiţii de fundare. Seismicitate
În partea de nord-vest a satului Bogneagu se remarcă o zonă in care malul acumulării Mostiștea
prezintă o eroziune constantă spre localitate, in special datorita vântului care favorizează prin
efectul valurilor eroziunea. Aceasta reprezintă un risc natural al zonei. Planul Urbanistic
General al localității a indicat în 2008 necesitatea protejarii zonei, cu potențial natural valoros,
prin lucrari antierozionale. Sunt necesare observaţii geotehnice aprofundate pentru a vedea
dacă zona este afectată de alunecări, procese erozionale sau alte fenomene fizico-geologice
defavorabile inundaţii.
La limită cu lacul ......... se observă degradări locale ale piciorului malului datorită acţiunii
valurilor, dar în ansamblu, malul este stabil.
Sunt necesare de asemenea foraje pentru a studia terenul și condițțile geologice şi geotehnice
și adecvarea acestoa la fundare pentru clădiri de locuit, sociale şi industriale.

13

Raport privind starea factorilor de mediu în județul Călărași în anul 2019, pg. 113.
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II.2. Resurse de apa - rețeaua hidrografică
Localitatea Dorobanțu beneficiază de importante resurse de apă, 9% din suprafața localității
fiind ocupată de ape și bălți.
Pe raza comunei existi o rețea hidrografică permanentă de suprafață reprezentată de
acumularea Mostiștea situată in partea de vest a satelor Dorobanțu și Boșneagu, precum și prin
privalul Andolina ce separă satele Dorobanțu și Varăști. De asemeni este de menționat râul
Dunărea care traversează teritoriul administrativ al comunei în partea de sud, acesta fiind
navigabil dar datoritd distantei față de satele aparținătoare comunei nu prezintă influențe
majore asupra acestora. Apele subterane se află cantonate in depozitele cuaternare ale
câmpiei.
Apa este element determinant şi esenţial pentru existenţa umană. Nu se poate concepe o
activitate umană, existenţa unei forme de viaţă sau actualul echilibru al planetei, fără apă.
Apa reprezintă o resursă naturală regenerabilă, dar vulnerabilă şi limitată, element
indispensabil pentru viaţă şi pentru societate, materie primă pentru activităţi productive, sursă
de energie şi cale de transport, factor determinant în menţinerea echilibrului ecologic.
Bună gospodărire a apei prezintă o importanţă deosebită în condiţiile în care resursele de apă
ale României sunt relativ reduse, cifrându-se doar la aproximativ 1700m3 de apă timp de un an
pentru un locuitor, în timp ce în alte ţări din Europa aceste rezerve sunt, în medie, de 2,5 ori
mai mari. Directiva Cadru 60/2000/CEE în domeniul apei constituie o abordare nouă în domeniul
gospodăririi apelor, bazându-se pe principiul bazinal şi impunând termene stricte pentru
realizarea programului de măsuri. Obiectivul central al Directivei Cadru în domeniul Apei (DCA)
este acela de a obţine o „stare bună” pentru toate corpurile de apă, atât pentru cele de
suprafaţă cât şi pentru cele subterane, cu excepţia corpurilor puternic modificate şi artificiale,
pentru care se defineşte „potenţialul ecologic bun”.14
Reteaua hidrografică a comunei este reprezentată de:
1. Lacul/iezerul Mostiştea – Comuna Dorobanţu este una dintre comunele aflate pe malul
său – pe mai puțin de jumătate din malul estic al lacului – o lungime de aproximativ 3
km.
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. Canalul Dunăre-Dorobantu – asigură legătura între
Dunare și lacul Mostiştea și are o lungime de aproximativ 12 km

14

Raport anual - Starea factorilor de mediu în România
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Tabel 5 Suprafata ocupata cu ape, balti 2014 în Dorbanțu și comunele vecine Mânăstirea
și Ulmu
Suprafata ocupata cu ape, balti 2014

Ha

DOROBANTU

973

MANASTIREA

1,595

ULMU

1,035
Sursa INS Tempo

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.

II.2.1 Mostiștea
Râul Mostiștea este un curs de apă din România, afluent al Dunării după ce alimentează Lacul
Iezerul Mostiștea. Bazinul hidrografic al Văii Mostiștea are o suprafață de 1734 km², ceea ce-l
califică a fi cel mai mare bazin din Câmpia Română. În ziua de astăzi, cursul râului este unul
lin datorită lucrărilor de amenajare hidrografică din anii ’80 care s-au făcut și care l-au
transformat într-un sistem de circa 150 de lacuri artificiale. Lungimea totală a cursului este de
92 km. Numele văii vine de la cuvântul de origine slavă most, cu înțelesul de pod, fapt care
induce sensul de vale cu poduri.
Figura 4 Bazinul hidrografic al raului Mostistea
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Sursa https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Mosti%C8%99tea
Iezerul Mostiştea face parte dintr-o serie de acumulări Figura 5 Arondarea lacului Mostiștea
situate pe cursul Mostiştei construite în cascadă. Conform față de cele 4 comune riverane
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului Lacul
Mostiştea are 5.670 ha luciu de apă administrat de
Administraţia Bazinală de Apă Buzău – Ialomița. Acumularea
Valea Mostiștea (lac de acumulare) este monitorizată prin
patru secțiuni: mijloc lac, Baraj (Acumularea Iezer) și
mijloc lac, Baraj (Acumularea Frăsinet). 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 autorităților
în domeniul apelor acumularea Iezer are suprafaţa de 2850
ha, 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.
O mare parte a lacului – cu un drum de contur de peste 7,6 km se regăsește pe teritorul comunei
Ulmu, comuna Mânăstirea ocupând o mare parte din malul vestic al lacului. Din punct de vedere
administrativ comuna Dorobanțu deține cea mai mică suprafață din lacul Mostiștea.
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În nordul iezerului - Lacul Mostistea15 este un liman fluviatil situat pe cursul inferior al raului
Mostistea, localitatea Bosneagu, ce ocupa o suprafata de peste 8,6 kmp. Lacul este folosit
pentru piscicultura si irigatii. Ihtiofauna este reprezentata de: crap, somn, caras, biban,
platica, lin, caracuda etc.
Mostiştea curge la suprafaţa corpului de apă subterană ROIL17 - Feteşti

II.2.2 Dunărea și Canalul Dunăre-Dorobantu
Dunărea este o destinație de călătorie promițătoare și neconvențională, care nu cunoaște
limite. Cu o distanță de 2.888 km de la izvor până la deltă, Dunărea este al doilea cel mai lung
fluviu din Europa și leagă o multitudine de oameni, culturi și țări. Fiecare secțiune a râului
exercită propria sa atracție magică: de la minuni naturale impresionante la marturii
arhitecturale ale unui trecut bogat și turbulent, la sate fermecătoare și metropole vibrante pe
malurile Dunării. Atracțiile excepționale de-a lungul Dunării se aliniază ca perlele pe o sfoară.16

15

https://www.infopensiuni.ro/cazare-frasinet/obiective-turistice-frasinet/laculmostistea_4546?utm_source=harta&utm_medium=harta-google&utm_campaign=Harta-obiectiv#harta
16
https://www.danube-pearls.eu/en/
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• Canalul Dunăre – Dorobanțu
Canalul Dunăre – Dorobanțu asigură legătura între Dunare și lacul Mostiştea și are o lungime de
aproximativ 12 km de la km 401 al Dunării până la Mostiștea si lățime de 100 m.
Canalul este deschis pescuitului sportiv fiind dat către Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi
Pescarilor Sportivi Călăraşi prin autorizația nr.571/04.11.2013.
Canalul a fost concesionat si inchis la capete cu grătare – amenajarea piscicolă cu o suprafață
de 48,5 ha – relativ mica față de cele din comunele alăturate pe iezerul Mostiștea - fiind din
2009 a OltFish SRL. Au existat planuri de populare si deschidere a pescuitului, acesta putând
deveni o adevarată atracție atât pentru pescarii de staționar cat si pentru pescarii de răpitor.
Pe canal se găsesc locuri frumoase de pescuit cu posibilitate de campare deși nu există nici un
loc amenajat, având si padure pe maluri, mai ales aproape de vărsarea in Dunare. Speciile de
pesti care se pot găsi crap,somn,caras,salau,rosioara,oblete,platica,stiuca.
II.3 Gospodărirea resurselor de apă- lacuri, fluvii, canale
Raportul european Lakes - Progresul spațial și oportunitățile integrate de dezvoltare a lacurilor
mari din Europa a identificat, studiind situatia comunităților din jurul câtorva din cele mai mari
lacuri din Europa a identificat Gospodărirea apelor ca prima temă de politică publică pe care
localitățile trebuie să o aibe în vedere cu două aspecte cheie gestionarea nivelului apei și
monitorizarea calității acesteia.
- Gestionarea nivelului apei poate avea consecințe asupra țărmurilor lacurilor, calității
apei lacului și dezvoltării regionale. În funcție de nivelul lacului și de variația prevăzută
a acestui nivel pe tot parcursul anului, activitățile pot fi sau nu dezvoltate și anumite
biotopuri pot prospera sau nu. Gestionarea nivelului apei are, de asemenea, implicații
asupra activităților din aval și din amonte (de exemplu, pentru reglementarea
inundațiilor sau pentru irigații în agricultură).
Pânza freatică se gaseste la adâncimea de 18-20 m. Această bogată rețea hidrografică atrage
după sine și riscuri crescute de inundații. Astfel, în perioadele în care apele fluviului Dunărea
depăşesc cotele de inunsaţii există riscul inundării unor comunităţi aflate de-a lungul fluviului.
Astfel, în anul 2006, o serie de gospodării inclusive 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.
- Monitorizarea și conservarea pe termen lung a calității apei a fost identificată ca o
problemă importantă legată de lacuri în jurul aproape tuturor lacurilor mari. Calitatea
bună a apei stă la baza ecosistemelor înfloritoare și permite anumite utilizări asociate
lacului.
Evaluarea calității apei se realizează pe corp de apă, acesta fiind unitatea de bază care se
utilizează pentru stabilirea, raportarea şi verificarea modului de atingere al obiectivelor de
mediu ţintă ale Directivei Cadru a Apei. Prin „corp de apa de suprafaţă” se înţelege un element
discret şi semnificativ al apelor de suprafaţă ca: râu, lac, canal, sector de râu, sector de canal,
ape tranzitorii, o parte din apele costiere.
Starea ecologică este o expresie a calităţii structurii şi funcţionării ecosistemelor acvatice
asociate apelor de suprafaţă, clasificate în concordanţă cu Anexa V a Directivei Cadru Apă.
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Pentru categoriile de ape de suprafaţă, evaluarea stării ecologice se realizează pe 5 stări de
calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă, cu codul de culori
corespunzător (albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu).
Elementele de calitate ale apei includ elementele biologice: flora acvatică – fitoplancton,
elementele fizico - chimice suport generale: condiţii termice: temperatură, condiţii de
oxigenare: oxigen dizolvat, starea acidifierii: pH, condiţiile nutrienţilor: N-NO3, N-NO2, N-NH4,
P-PO4, Ptotal, poluanţi specifici - Cu, Zn, As, Cr, Xileni, PCB-uri, toluen, acenaften şi fenol.
La nivelul spatiului hidrografic Buzău-Ialomița, fenomenul de poluare difuză este accentuat
datorită faptului că la sfârşitul anului 2019, numai un procent de 49,01% din populaţia
echivalentă (a aglomerărilor mai mari de 2.000 l.e.) era racordată la sistemele centralizate de
canalizare și epurare. Din cele 259 aglomerări (>2.000 l.e.) identificate în anul 2019, un număr
de 87 aglomerări erau dotate cu sisteme de canalizare. La poluarea difuză contribuie un număr
de 171 aglomerări mai mari de 2.000 l.e. care nu beneficiază de sisteme de colectare a apelor
uzate, precum şi un număr de 697 aglomerări mai mici de 2.000 l.e. fără sisteme de colectare,
considerate presiuni potențial semnificative pentru corpurile de apă care nu ating obiectivele
de mediu.
Managementul necorespunzător al deşeurilor menajere la nivelul localităţilor constituie o sursă
de poluare difuză locală. De asemenea, modul de colectare/eliminare a nămolului provenit de
la staţiile de epurare poate conduce la poluarea resurselor de apă.
În urma analizei tuturor presiunilor generate de aglomerările umane fără sisteme de colectare
și epurare, a fost stabilit un număr de 968 presiuni potențial semnificative de tip 2.6. Difuz –
Evacuări neconectate la rețele de canalizare.
Calitatea apei pentru scăldat este monitorizată pe majoritatea lacurilor mari din Europa nu și
în România. Calitatea apei este monitorizată în scopuri de băut în lacuri din Scandinavia (Mjøsa,
Päijänne, Vänern) și din jurul Alpilor (Geneva, Constance, Maggiore);
Resursele de pescuit sunt, de asemenea, afectate de calitatea apei. Principalele surse de
poluare menționate sunt legate de activitățile urbane și agricole.
Comuna Dorobanțu face parte din zonele sensibile la poluarea cu nutrienţi şi la poluarea cu
nitraţi din bazinul Mostiștea. În anul 2017 pe teritoriul județului Călărași situat în jurisdicția
Administrației Bazinale de Apă Buzău–Ialomița au fost monitorizate şi evaluate din punct de
vedere al stării ecologice/potenţialului ecologic un număr total de 8 corpuri de apă de tip râu,
monitorizate prin 9 secțiuni:
Tabel 6 Încadrarea din punct de vedere ecologic a corpurilor de apă de suprafață
Denumire corp de apă
Mostiștea - Dorobanțu
Secțiune de monitorizare
Dorobanţu
Evaluare d.p.d.v. biologic
Moderată
Evaluare dpdv fizico-chimic
Moderată
Stare ecologică
Moderată
Sursă: Raport anual ”Starea factorilor de mediu în județul Călărași”, 2018
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Potenţialul ecologic a fost evaluat17 din punct de vedere al elementelor biologice rezultând
încadrararea apei în potenţialul moderat element determinat fiind fitoplanctonul. Elemente
fizico-chimice 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. Din punct de vedere al indicatorilor fizico-chimici generali corpul de apă
s–a încadrat în potenţialul moderat. Evaluarea integrată a elementelor de calitate
monitorizate au încadrat apa corpului de apă Acumulari Valea Mostiștea în potenţialul ecologic
moderat.
Punerea în aplicare a activităților de monitorizare și a măsurilor de remediere implică o gamă
largă de actori. Este nevoie atât de o putere executivă puternică pentru a pune în aplicare
deciziile și procesele de jos în sus pentru a gener-mâncat consens și de proprietate. Autoritățile
naționale și regionale sunt principalele organisme executive. Implicarea autorităților locale, a
actorilor neguvernamentali și de afaceri prin procese ascendente favorizează asumarea asupra
planurilor de gestionare a bazinelor hidrografice.
Poluarea apelor este un proces de alterare a calităţii fizice, chimice sau biologice a acesteia,
produsă de o activitate umană, în urma căreia apele devin improprii pentru folosinţă.
În anul 2018 pe teritoriul județului Călărași situat în jurisdicția Administrației Bazinale de Apă
Buzău – Ialomița au fost monitorizate şi evaluate din punct de vedere al stării
ecologice/potenţialului ecologic un număr total de 8 corpuri de apă de tip râu, monitorizate
prin 9 secțiuni, inclusive canalul de legatură Dunăre_Iezer_ Mostiștea_ Dorobanțu – monitorizat
prin secțiunea Dorobanţu.
În ceea ce privește încadrarea din punct de vedere ecologic a corpurilor de apă de suprafață la
nivelul anului 2018, Can. Leg. Dunăre_Iezer_Mostiștea_ Dorobanțu era încadrat ca moderat din
punct de vedere biologic, fizico-chimic și respectiv starea ecologică.

II.4 Irigații
În conformitate cu Strategia Investiţiilor în Sectorul Irigaţiilor 2011 pentru Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Proiectul de Reabilitare şi Reformă a Sectorului de Irigaţii, în
zona Mostiștea au fost identificate un număr de amenajări hidrotehnice pentru irigaţii aflate
în administrarea ANIF care ocupă o suprafaţă netă totală de ha.
Tabel 7 Amenajările pentru irigaţii din administrarea ANIF1
Nr.
crt.
1.

17

Amenajare
hidrotehnică
Mostiştea I

Suprafaţă
netă (ha)
20.000

Gravitaţional
(ha)
0

Viabil (ha)
20.000

Neviabil (ha)
0

Sursa Sinteza calităţii apelor din România în anul 2013
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2.
3.
4.
5.

Mostiştea VI
Mostiştea II I - VI
Mostiştea II VII
Mostiştea II I - IV

54.416
90.741
6.913
38.876

0
0
6.913
18.282

19.267
16.725
6.913
38.876

6.

Mostiştea II

11.688

2.820

11.688

35.149
74.016
0

Sursa Planul de Management al spațiului hidrografic Buzău – Ialomița 2016-2021
Din datele ANIF rezultă că pe teritoriul Comunei Dorobanțu există Amenajarea 11 Mostiștea VI
cu o Suprafața contractată: 11.586 ha, cu 17 km de canale de irigații umplute care pot deservi
o suprafața de 3.212 ha, suprafața irigată fiind de 4.102 ha, culturi irigate: grâu, orz, rapiță,
porumb, floarea soarelui cu o stație de bază și de repompare, fără stație de punere sub presiune
în funcțiune, cu 6 motopompe pe canal. Irigarea se face pe baza de contract cu Organizația
Utilizatorilor de Amennajări Irigații OUAI Ulmu Dorobanțu. Astfel zona Dorobanțu Ulmu este a
1a suprafață irigată ca mărime după Borcea din Județul Călărași.
Canalul de legătură Dunăre-Iezer-Mostiştea-Dorobanţu nu si-a atins obiectivele de mediu până
în 2021.18
•

Evoluția pieței imobiliare – dezvoltări rezidențiale sau turistice care au în vedere
poziția de lângă lac
Zona de lângă lacul Mostiștea are priveliști frumoase și, poate fi vizată pentru eventuale
dezvoltări imobiliare de tip case de vacanță sau turistice, după exemplu altor lacuri din jurul
Bucureștiului sau din alte zone din Europa. Anunțurile de vânzare ale unor proprietăți de pe
mal se înmulțesc.

Comunele vecine de ex Ulmu care dispun de teren in proprietate privata riveran Lacului
Mostistea, au déjà în vedere concesionarea in vederea punerii in valoare a potentialului turistic
al zonei.

18

Planul de Management al spațiului hidrografic Buzău – Ialomița 2016-2021
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Din păcate pe apele din localitate autoritățile în domeniu nu au identificat zone de îmbăiere.
Acestea ar fi de mare interes în eventualitatea dezvoltării unor zone de agreement care să
include locuri de îmbăiere naturale – ștranduri.
Practica europeană a turismului în zonele de coastă ale unor lacuri
Lacul Mostistea este considerat unul dintre cele mai importante obiective turistice din
Muntenia. Turismul este privit în multe din regiunile costiere ale unor laculuri ca o pârghie
importantă pentru dezvoltarea regională sau locală. În Europa întâlnim lacuri cu intensitate
turistică ridicată, de exemplu Lacul Maggiore, Lacul Balaton sau Lacul Constance. Aceste lacuri
s-au dezvoltat ca destinații turistice bine identificate, cu o ofertă turistică diversificată atât în
ceea ce privește atracțiile (patrimoniul natural și cultural, infrastructurile de scăldat și
navigație), cât și ospitalitatea (cazare, restaurante, servicii de catering) care vizează clienții
internaționali cu putere mare de cumpărare pentru a-și consolida poziția pe piața turistică
europeană. O abordare interesantă au avut autoritățile locale din zona lacului Balaton din
Ungaria care au elaborat programul de dezvoltare a zonei prioritare Balaton (2021-2027) sunt
singurul caz înregistrat al unei abordări cu drepturi depline a dezvoltării turismului.
Există însă multe lacuri unde turismul este insuficient dezvoltat ca și Lacul Mostiștea –
localitățile costiere confruntându-se cu dificultăți cum ar fi insuficente conexiuni între
diversele facilități turistice din zona lacului respectiv sau competiția cu alte zone de interes
turistic. Alți factori structurali cum ar fi accesul dificil – zona este la aproximativ 80 km distanță
de București care este principala piață potențială – pot de asemenea să reprezinte provocări
importante în dezvoltarae turismului în jurul lacului Mostiștea.

II.5 Pescuitul și acvacultura
O caracteristică importantă a spaţiului hidrografic Mostiștea o reprezintă existenţa a numeroase
iazuri piscicole, precum şi acumulări care au folosinţă piscicolă.
Planul de management al spaţiului hidrografic Buzău-Ialomiţa 19 precizează că practicarea
activităţilor de piscicultură pot constitui presiune asupra corpului de apă atunci când:
-

-

-

19

pescuitul comercial atunci când 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, când pot apare 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.

PLANUL DE MANAGEMENT AL SPAŢIULUI HIDROGRAFIC BUZĂU-IALOMIŢA
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Acvacultura este o activitate a cărei dezvoltare este susținută de necesitatea protecției
stocurilor de pește și a organismelor acvatice din mediul natural, dar care este vulnerabilă la
impactul schimbărilor climatice, iar adaptarea trebuie să reprezinte un element important al
politicii naționale.
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 se regăsește și o pepiniera piscicolă – Iezer, dar nici una pe teritoriul comunei
Dorobanțu. Spre exemplificare in comuna Ulmu există mai multe bazine bazine piscicole,
unde se produce atat peste de cultura in vederea consumului dar si puiet in vederea popularii
altor lacuri si balti : crap romanesc, fitofag, caras, teno, somn. Amenajări similar există și în
alte comune din zonă cum ar fi Frăsinet.
Tabel 8 Extras pentru comuna Dorobanțu din Registrul Unitaților de Acvacultură
actualizat la 15.04.2021
Nr.

290

292

349

Amenajarea

Amenajarea

Amenajarea
Piscicolă
Crescatorie
Dunare- Canal
Dorobantu

Adresa
amenajare

Com. Dorobantu

Sat Sultana, Com.
Manastirea

Com. Dorobanţu

Proprietar

Administratia
Nationala "Apele
Romane Directia
Apelor Buzau Ialomita "

Administratia Nationala
"Apele Romane Directia
Apelor Buzau - Ialomita
"/ S.C. OLTFISH S.R.L.
Oltenița

Consiliul Local Dorobanţu

Piscicola Iezer
(Ferma Sultana) Crescatorie

Amenajarea Andolina

SC PISCICOLA IEZER SRL
Dorobanțu
Administrator

RUA
Crescatorie

S.C. OLTFISH S.R.L. Oltenița

0 791

CALARASI
0

Administrator de
asemenea al unei
amenajări de 90,3 ha în
comuna Ulmu
999 0

Pagina 32 din 146

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI UAT COMUNA DOROBANȚU

Suprafata
totala

48,5

1549

Licenţă de
acvacultură

0032/19.06.2009

Autorizaţie de
mediu

184/26.10.2012 val.
25.10.2022

Autorizaţie
Gosp. Ape

45/04.05.2016 val.
01.05.2021

113/2011 val. 31.07.2016

SPECII

CA, CAs, R

CA, Cas

33,84

0068/15.07.2009
184/26.10.2012
val. 25.10.2022

0110/26.11.2012
214/2011 val. 15.11.2021

După cum se poate vedea amenajările piscicole sunt organizate pe ape concesionate de la stat
de doouă societăi comrciale SC OltFish SRL si SC Piscicola Iezer. Se pune problema în ce mîsură
aceste concesiuni sunt eficiente din punct de vedere economic și social – de exemplu prin
locurile de muncă create, impozitele vărsate la bugetele locale, etc.
Societatea Oltfish are rezultate financiare pozitive în ultimii ani – atât ca cifră de afaceri cât
și ca profit net - cu toate acestea numărul de lucrători este în scădere. Rămâne îndoielnică
capacitatea acesteia de a genera locuri de muncă în industria piscicolă din zonă. S.C. OLTFISH
S.R.L. 2/2.2 a beneficiat de proiectul „Acvacultură durabilă în situl Natura 2000 – ROSPA 0105
Mostiştea – Acumularea Iezer” cu valoarea totală de 1.549.000 RON proiect finalizat.
Tabel 9 Rezultatele economico-financare ale societății cu domeniul de activitate
acvacultură OltFish SRL 2010-2020

An
2020

Cifra
Afaceri

Profit
Net

Datorii

Active
Imobilizate

Active
Circulante

Capitaluri
Proprii

Angajați
(nr.
mediu)

926 799

296 084 808 036

513 045

3 705 245

3 418 752

6

2019

715 581

1 627 586 151 919

382 583

3 183 229

3 413 893

5

2018
2017

303 949
185 972

638 974 41 551
914 371 155 385

532 677
633 577

4 463 445
4 666 881

3 405 571
3 596 073

6
8

2016

297 148

22 431

52 494

543 506

3 011 753

3 502 765

8

2015
2014

283 526
156 027

16 860
2 801

41 725
41 440

638 903
739 923

3 859 470
3 911 542

4 456 648
4 610 025

9
17

2013

350 225

1 537 696 419 815

818 135

4 490 375

4 888 695

18

2012

337 723

551 448

3 392 597

3 891 912

18

4 154

52 133
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2011

467 172

2010

382 109

4 153 262 381 507

626 061

4 143 204

4 387 758

16

16 513 907 942
408 415
2 283 024
Sursa Listafirme.ro

234 497

12

Cealaltă societate activă în domeniul acvaculturii pe apele din localitate Piscicola Iezer are
de asemenea indicatori economico-financiari pozitivi cu beneficii superioare pentru
comunitate, societatea fiind înregistrată pe teritoriul comunei Dorobanțu. Și în cazul acestei
societăți însă numărul lcourilor de muncă a scăzut în ultimii ani, posibil și sub influența crizei
Covid, deși scăderea este anterioară acesteia.
Tabel 10 Rezultatele economico-financare ale societății cu domeniul de activitate
acvacultură Piscicola Iezer SRL 2010-2020

An
2020
2019
2018

Cifra
Afaceri

Profit
Net

Angajați
Active
Active
Capitaluri
(nr.
Imobilizate Circulante Proprii
mediu)
343 116
1 067 889 2 620 267 2 492 524
5
414 215
1 061 107 1 818 549 2 465 441
6
393 630
1 196 543 1 321 143 2 124 056
7

Datorii

549 418
29 020
1 170 525
341 385
398 138 1 781 624

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

654
537
529
356
264
790
622

471
785
265
366
473
563
299

2010

525 726

102
10
9
38
32
38
23

316
606
846
635
045
444
118

3 520

1
1
1
1
1
1

998
014
373
662
468
351
076

549
494
332
409
783
005
418

599
629
569
619
598
512
356

270
270
549
248
164
117
650

803 161
356 211
Sursa Listafirme.ro

1
1
1
1

658
538
916
233
290
226
068

874
001
631
773
246
469
905

772 968

259
152
112
190
419
387
349

595
777
848
612
627
581
137

7
4
4
4
7
7
4

326 018

3

II.6. Patrimoniul natural – biodiversitatea - zone protejate situri
Natura 2000
Comuna Dorobanţu dispune de un bogat patrimoniu natural, reprezentat de trei situri Natura
2000:
1. Situl ROSPA0105 Valea Mostiştei - arie de protecţie specială avifaunistică ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000, desemnată totodată şi sit IBA,
posibil candidat sit RAMSAR,
2. Situl Olteniţa - Mostiştea - Chiciu Cod sit: ROSCI0131 sit Natura 2000 (incluzând
rezervaţia naturală IV.20. Ostrovul Haralambie)
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Din punct de vedere administrativ situl se află în partea central-sudică a județului Călărași, pe
teritoriul comunelor: Alexandru Odobescu, Chiselet, Ciocănești, Cuza Vodă, Dorobanțu,
Frăsinet, Grădiștea, Independența, Mânăstirea, Spanțov, Ulmu, Valea Argovei și al orașului
Oltenița.In plus tot pe teritoriul comunei se găsește Ostrovul Haralambie - arie protejată de
interes naţional categoria IV IUCN. Informatiile legate de acoperirea siturilor, activitatile care
se desfasoara in sit și recomandarile sunt preluate din Site-ul infonatura 200020. Rezervaţia
naturală Ostrovul Haralambie este situată în dreptul localității Dorobanțu, pe cursul fluviului
Dunărea la km 399.
3. Aria naturală protejată ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni – sit Natura 200
Este o arie de protecţie specială avifaunistică, declarată prin HOTĂRÂRE nr. 971/2011 din 5
octombrie 2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind
declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice
europene Natura 2000 în România.Situl se întinde pe raza localităţilor Chiselet, Dorobanțu,
Mânăstirea, Oltenița, Spanțov și Ulmeni şi are o suprafaţă de 12405 ha.
Limita sudică a sitului, urmăreşte graniţa de stat cu Bulgaria, între kilometrul 401 în aval şi
kilometrul 425 în amonte. Situl cuprinde atât suprafaţa reprezentată de cursul Dunării, cât şi
ostroavele din această zonă. În partea de nord, situl include terenurile agricole ce fac parte
din incinta îndiguită Surlarii-Dorobanţu (din sudul localităţilor Ulmeni-Spanţov-Mânăstirea).
Biodiversitatea este o resursă importantă – ea se află sub amenințare: multe dintre speciile
indigene de păsări și animale- unele în pericol de dispariție globală iar majoritatea stocurilor
de pește se află sub limitele de siguranță.
Există multe motive pentru a acționa acum în vederea stopării pierderii biodiversității. Natura
ne oferă relaxare, plăcere și inspirație. „Serviciile ecosistemice” generează aer curat, apă,
alimente, medicamente și materii prime vitale pentru sănătatea noastră și pentru calitatea
vieții. Iar mediul natural oferă locuri de muncă pentru nenumărați europeni, prin agricultură,
turism, pescuit și multe alte ocupații. Este foarte greu să atribuim o valoare financiară acestor
resurse,însă estimările indică sute de miliarde de euro pe an. Natura se află la baza tuturor
lucrurilor și depindem de ea pentru a supraviețui.
Natura 2000 se află în centrul politicii UE privind biodiversitatea: un program unic și ambițios
de dezvoltare sustenabilă și conservare a moștenirii naturale extrem de bogate a Europei.
Atunci când statele membre și Comisia Europeană identifică și adoptă situri de o valoare
deosebită în vederea includerii în cadrul rețelei, aceasta nu înseamnă că oamenii și activitățile
economice sunt excluse – dimpotrivă. Activitățile sustenabile sunt încurajate. Printre
activitățile economice se numără agricultura, turismul, pescuitul, silvicultura, vânătoarea
sustenabilă, activitățile de agrement și proiectele de infrastructură. Statele membre trebuie
însă să asigure faptul că siturile sunt protejate de schimbări dăunătoare și administrate în
conformitate cu normele stabilite în Directiva Habitate.
Părțile interesate de la nivel local trebuie să fie implicate integral - proprietari de terenuri,
agenți economici, autorități locale, grupuri comunitare și de protecție a mediului sau persoane
particulare – pentru a obține sprijinul public necesar – totul în condiții de transparență totală.
20

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.
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Protejarea biodiversității va fi mai importantă decât oricând în anii care vin. Sprijinul financiar
al UE pentru Natura 2000 a crescut substanțial de-a lungul anilor.
Natura 2000 Comisia Europeană, 2009
Cu 1861,24 ha arii protejate pe suprafața sa, care reprezintă aproape 1/5 din suprafață
putem spune că această localitate este un paradis natural și al speciilor ocrotite.
Asociația Echilibru, o asociație din București înființată în anul 2002 ca organizație
nonguvernamentală de protecție a mediului a avut în custodie a ariilor protejate de pe tritoriul
comunei Dorobanțu până în noiembrie 2018. În prezent aceste arii naturale protejate sunt
administrate de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate.
În calitate de custode, Asociația Echilibru a implementat proiectul „Planificarea
managementului conservării biodiversității în 5 situri Natura 2000 dintre care trei sunt cele de
pe teritoriul comunei Dorobanțu ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu (incluzând rezervația
naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0105 Valea Mostiștea și ROSPA0136 OltenițaUlmeni” cu finanțare din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. Planul
de management finalizat a fost pus în consultare publică de Ministerul Mediului în noiembrie
2020 și nu a fost adoptat nici până în prezent.
Tabel 11 Suprafața cuprinsă în arii protejatele din care face parte și UAT Dorobanțu
Suprafața
Procent din UAT
Suprafață din ANP
Procent din ANP în
UAT
UAT
inclus în ANP
în UAT (ha)
fiecare UAT (%)
(ha)
ROSCI0131 Oltenița - Mostiștea - Chiciu
Olteniţa
7.82
10351.24
809.27
7.02
Alexandru
1.47
6086.07
89.60
0.78
Odobescu
Chiselet
13.47
8565.05
1153.35
10.01
Ciocăneşti
10.86
13238.04
1437.90
12.48
Cuza Vodă
1.33
13284.28
177.19
1.54
Dorobanţu
11.86
10263.66
1217.14
10.56
Frăsinet
9.62
8681.05
834.76
7.25
Grădiştea
7.69
18250.12
1402.66
12.17
Independenţa
0.44
5740.30
25.05
0.22
Mânăstirea
18.05
12242.64
2210.34
19.18
Spanţov
7.62
6497.80
495.29
4.30
Ulmu
12.77
6966.57
889.72
7.72
Valea Argovei
9.08
8579.96
778.90
6.76
ROSPA0105 Valea Mostiștea
Dorobanţu
2.61
10263.66
268.10
4.05
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Frăsinet
Gurbănești
Mânăstirea
Sărulești
Sohatu
Ulmu
Valea Argovei

19.14
5.53
12.40
5.62
0.28
20.03
11.06

8681.05
1661.68
25.12
7514.36
415.70
6.28
12242.64
1517.59
22.94
6835.63
383.93
5.80
8315.65
23.62
0.36
6966.57
1395.49
21.10
8579.96
948.68
14.34
ROSPA0136 Oltenița - Ulmeni
Oltenița
41.81
10351.24
4327.51
34.89
Chiseleț
31.35
8565.05
2685.04
21.64
Dorobanțu
3.28
10263.66
336.33
2.71
Mânăstirea
26.37
12242.64
3227.84
26.02
Spanţov
28.14
6497.80
1828.24
14.74
Ulmeni
0.00
5542.02
0.00001
0.00
IV.20. Ostrovul Haralambie
Călărași
Dorobanţu
0.39
10263.66
39.67
100.00
Sursa Planul de Management al Siturilor Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea – Chiciu
(Incluzând Rezervația Naturala Iv.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre
(Incluzând Rezervația Naturală Iv.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul Gălățui,ROSPA0105
Valea Mostiștea, Și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni – document supus consultării publice de
Ministerul Mediului în noiembrie 2020
Pădurea Vărăști, parte a Comunei Dorobanțu este cuprinsă în categoria arii protejate.
Calitatea biodiversității poate fi afectată parțial de sistemul natural al managementului
deșeurilor prin depozitarea necontrolată a acestora în locuri neamenajate, neautorizate.
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FIGURA 7 Harta localizării ariilor naturale protejate de pe teritoriul comunei Dorobantu

Sursa Planul de Management al Siturilor Natura 2000 ROSCI0131 Oltenița – Mostiștea – Chiciu
(Incluzând Rezervația Naturala Iv.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0021 Ciocănești – Dunăre
(Incluzând Rezervația Naturală Iv.21 Ostrovul Ciocănești), ROSPA0055 Lacul
Gălățui,ROSPA0105 Valea Mostiștea, Și ROSPA0136 Oltenița – Ulmeni
1. Aria de protecţie specială avifaunistică Natura 2000 ROSPA0105 Valea Mostiştea este o
arie de protecţie specială avifaunistică, declarată prin HG nr. 1284/2007 privind declararea
ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene
Natura 2000 în România, modificată prin HG nr. 971/2011. Suprafaţa sitului este de 6.614 ha.
Din punct de vedere geografic şi administrativ, situl se situează pe Valea Mostiştea, în aval de
Comuna Sărulești, în dreptul comunelor Frăsinet şi Mânăstirea pe malul drept, respectiv Valea
Argovei, Ulmu şi Dorobanţu pe malul stâng. Accesul în sit se face de pe drumul naţional DN 3
Olteniţa-Călăraşi, respectiv pe drumurile locale şi cele de câmp.
Hidrografia zonelor cuprinse în arii protejate
La nivel regional, teritoriul ariilor naturale protejate ROSCI0131 Oltenița-Mostiștea-Chiciu
(incluzând rezervația naturală IV.20. Ostrovul Haralambie), ROSPA0105 Valea Mostiştea și
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ROSPA0136 Olteniţa – Ulmeni, include segmentul din Dunăre cuprins între Olteniţa şi Călăraşi,
împreună cu râul Mostiştea, lacul Dorobanţu şi canalul de legătură Dunăre-Iezer-MostişteaDorobanţu.
Ecosistemele
Spaţiul analizat nu se limitează la arealul celor trei situri Natura 2000 suprapuse parțial ci ia
în considerare şi zonele de proximitate, respectiv teritoriul unităţilor administrativ teritoriale
care au terenuri în sit. Serviciile ecosistemice nu pot fi evaluate decât în raport cu localitățile
din proximitatea ecosistemelor care le furnizează, aflate în perimetrul ariei protejate. De
asemenea, ecosistemele nu pot fi segmentate și analizate strict în limitele ariilor protejate,
dată fiind continuitatea lor și extinderea pe suprafețe care au condiții fizico-geografice
specifice, cu limite diferite de cele fixate administrativ.
Economie
La nivelul comunităţilor vizate de proiect activează un număr mare de societăţi agricole ce
deţin în exploatare cca 30% din suprafaţa ariei naturale protejate. Aceste societăţi agricole
sunt localizate (ca sediu social) atât la nivelul unităţilor administratice din interiorul ariei
naturale protejate, dar şi la nivel naţional. Suprafaţa individuală deţinută de fiecare din aceste
societăţi agricole nu a putut fi identificată (suprafeţele variază de la an la an, în funcţie de
contractele de administarre încheiate cu proprietarii privaţi). Printre cele mai importante
societăţi agricole ce administrează suprafeţe din interiorul ariei protejate este Dorobantu 2009
– Cooperativă Agricolă culturi cereale.
Situl Valea Mostiştei - ROSPA010521, 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%).
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 - Călărași, 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.
Stârc galben (Ardeola ralloides), Foto: V.
Olteanu Sursa Planul de Management

21

Valea Mostiştea - Formular standard Natura 2000, extras din
http://natura2000.mmediu.ro/upl//formulare/ROSPA0105%20-%20F.pdf
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Stârc pitic (Ixobrychus minutus) Foto: Viorel
Olteanu,

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 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 RAMSAR . Totodată, este sit desemnat ca IBA
(Birdlife Important Bird and Biodiversity Programme) conform criteriilor C1, C2, C4, C6
elaborate de BirdLife International.
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),
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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.
-

Foto 1 Apus de soare pe Lacul Mostiştea

(Sursa foto: Panoramio, panoramio.com)
2 Situl Olteniţa - Mostiştea - Chiciu Cod sit: ROSCI0131;
Localitatile cuprinse : 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.
Situl de importanţă comunitară ROSCI0131 Olteniţa – Mostiştea – Chiciu se înscrie în categoria
ariilor speciale de conservare (SAC). Aceste categorii de arii naturale protejate au fost
desemnate la nivelul Uniunii Europene în baza Directivei pentru Habitate 92/43/CEE, pentru
siturile care protejează speciile şi habitatele ce sunt sub incidenţa Directivei.
Ariile de protecţie specială avifaunistică se înscriu în categoria ariilor de protecţie specială
avifaunistică (SPA). Aceste categorii de arii naturale protejate au fost desemnate la nivelul
Uniunii Europene în baza Directivei pentru Păsări 2009/147/CE, pentru siturile care protejează
speciile de păsări ce sunt sub incidenţa Directivei.
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.
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Buhai de baltă (Botaurus stellaris), Foto: Szabó József
Sursa Planul de Management al Siturilor Natura 2000

• 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.
• Activitati care se desfasoara in sit
Tăierea stufului, golirea şi umplerea neadecvată a bazinelor piscicole, dragarea și braconajul
au un impact negativ asupra sitului.
Rezervaţia naturală Ostrovul Haralambie este o arie protejată de interes național ce
corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip floristic și faunistic) situată pe
teritoriul administrativ al Judeţului Călăraşi (amonte de Municipiul Călărași, în dreptul
localității Dorobanțu, pe cursul fluviului Dunărea între km 399 și km 400). Ostrovul Haralambie
este un ostrov simplu, aflat în stadiul I de evoluţie, având o suprafaţă de 44,9 ha.
Această arie naturală cu o suprafață de 44,90 hectare se află pe Dunăre, în partea sud-estică a
satului Vărăști, în imediata apropiere de rezervația naturală Ostrovul Ciocănești din zona Luncii
Dunării. Rezervaţia este încadrată în ecoregiunea Lunca inundabilă a Dunării. Ostrovul22
Haralambie23 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
22
23

Notă: ostrov - insulă pe fluviul Dunărea.
pe plan local, ostrovul Haralambie este cunoscut sub denumirea Insula Reni
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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.
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.
Principalele tipuri de habitate din aria protejată sunt habitatele de apă dulce/zone umede.
Speciile protejate menționate în formularul standard pentru caracterizarea rezervației Ostrovul
Haralambie sunt:
amfibieni: Hyla arborea (Brotăcelul)
păsări: Pelecanus onocrotalus (Pelicanul comun), Pelecanus crispus (Pelicanul creț),
Phalacrocorax pygmeus (Cormoranul mic), Ardea cinerea (Stârcul cenușiu), Ardeola ralloides
(Stârcul galben), Nycticorax nycticorax (Stârcul de noapte), Ixobrychus minutus (Stârcul pitic),
Botaurus stellaris (Buhaiul de baltă), Plegadis falcinellus (Țigănușul), Anser erythropus (Gârlița
mică), Anas strepera (Rața pestriță), Anas crecca (Rața mică), Aythya nyroca (Rața roșie), Netta
rufina (Rața cu ciuf), Oxyura leucocephala (Rața arămie), Aquila clanga (Acvila țipătoare),
Accipiter nisus (Uliul păsărar), Accipiter gentilis (Uliul porumbar), Buteo buteo (Șorecar), Falco
cherrug (Șoimul dunărean), Falco peregrinus (Șoimul călător), Falco subbuteo (Șoimul
rândunelelor), Falco naumanni (Vânturelul mic), Gallinula chloropus (Găinușa de baltă), Rallus
aquaticus (Carstelul de apă), Haemantopus ostralegus (Scoicarul), Himantopus himantopus
(Piciorongul), Charadrius dubius (Prundărașul gulerat mic), Vanellus vanellus (Nagâț), Larus
genei (Pescărușul rozalb), Larus melanocephalus (Pescărușul cu cap negru), Larus canus
(Pescărușul sur), Gelochelidon nilotica (Pescărița râzătoare), Sterna caspia (Pescărița mare),
Sterna hirundo (Chira de baltă), Chlidonias niger (Chirighița neagră), Chlidonias leucopterus
(Chirighița cu aripi albe), Chlidonias hybridus (Chirighița cu obraji albi), Asio otus (Ciuful de
pădure), Athene noctua (Cucuveaua), Strix aluco (Huhurezul mic), Caprimulgus europaeus
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(Caprimulgul), Coracias garrulus (Dumbrăveanca), Alcedo atthis (Pescărușul albastru), Upupa
epops (Pupăza), Dendrocopos major (Ciocănitoarea pestriță mare), Dendrocopos minor
(Ciocănitoarea), Riparia riparia (Lăstunul de mal), Delichon urbica (Lăstunul de casă), Motacilla
flava (Codobatura galbenă), Lanius excubitor (Sfrânciocul mare), Erithacus rubecula
(Macăleandu), Passer hispaniolensis (Vrabia neagră), Sturnus roseus (Lăcustarul), Oriolus
oriolus (Grangurul), Corvus corax (Corbul).
Ostrovul Haralambie este zona de cuibărire a speciilor protejate. Este interzis accesul oricăror
persoane în zona de cuibărire a speciilor protejate şi în zonele perimetrale fără acordul
administratorului siturilor. În zona de cuibărire a speciilor protejate şi în zonele perimetrale se
poate pătrunde cu acordul administratorului, pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:
- ştiinţifice şi educative;
- activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
- intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii,
grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, în
conformitate cu planului de management;
- intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării
unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, la propunerea administraţiei şi cu
avizul consiliului ştiinţific, în baza aprobării de către autoritatea publică centrală pentru
protecţia mediului;
- acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, la propunerea administratorului
ariilor naturale protejate, în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia
mediului;
- acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri şi acţiunile de
monitorizare a acestora;
- intervenţiile care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii
existenţei obiectivelor pentru care au fost constituite şi unele activităţi de valorificare
durabilă a anumitor resurse naturale;
Foto 2 Ostrovul Haralambie

(Sursa foto: Garda Nationala de Mediu, gnm.ro)
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3. Aria naturală protejată ROSPA0136 Olteniţa-Ulmeni - În perioada când nivelul Dunării este
scăzut, bancurile de nisip care apar în zonele de depunere ale fluviului sunt zone importante
de aglomerare pentru exemplarele de Pelecanus crispus (Pelican creț), adăpostind în anumite
perioade cel puţin 1% din populaţia europeană a speciei. Aceste bancuri de nisip care apar
odată cu scăderea nivelului apei, sunt adesea folosite ca zone de cuibărit de către anumite
specii de păsări acvatice. În acest tip de habitat apar colonii de Sterna hirundo (Chira de baltă),
alături de care cuibăreşte în număr redus de exemplare şi speciile Sterna albifrons (Chira mică)
şi Charadrius dubius (Prundăraş gulerat mic). Populaţia europeană a speciei Sterna albifrons
(Chira mică), este relativ mică fiind cuprinsă între 35.000-55.000 de perechi.
Conform Raportului Anual privind Starea Mediului în județul Călărași în anul 2019 principalele
amenințări la adresa naturii și biodiversității sunt:
- Poluarea și încărcarea cu nutrienți
- Reducerea habitatelor naturale și semi-naturale
- Schimbările climatice
- Fragmentarea habitatelor
Biodiversitatea este afectată de schimbările climatice, cu consecinţe negative pentru
umanitate. În acelaşi timp, biodiversitatea, prin serviciile de ecosistem pe care le susţine, are
o contribuţie importantă atât la atenuarea, cât şi la adaptarea la schimbările climatice.
Adaptarea la schimbările climatice și situațiile de risc reprezintă o altă prioritate importantă a
localității alături de îmbunătățirea calității mediului. Din acest punct de vedere o estionare
durabilă a deșeurilor care să conducă la o rată cât mai scăzută de depozitare și o rată cat mai
ridicată de reciclare este esențială atât pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
cât și pentru sporirea calității vieții.
• Agricultura în ariile naturale protejate Natura 2000
În siturile Natura 200024 accentul se pune foarte mult pe promovarea măsurilor de conservare
pozitive în cadrul unor sisteme agricole durabile atât din punct de vedere ecologic, cât și
economic. Specii Natura 2000 se găsesc și pe terenurile agricole folosite intensiv. Aici ne
referim și la unele efective de importanță internațională de gâște și lebede care iernează pe
aceste terenuri, de exemplu, gâsca călugăriță (Branta leucopsis) și lebăda de iarnă (Cygnus
cygnus). Hârciogul european (Cricetus cricetus), care este inclus în anexa IV din directiva
privind habitatele, deci necesită protecție strictă conform articolului 12, trăiește pe terenuri
arabile unde există suficiente resurse de hrană și refugii în culturile furajere și în vegetația
sălbatică de pe margini.
Folosirea erbicidelor și/sau a pesticidelor afectează într-un fel sau altul numeroase specii. La
plante, cauza directă este impactul produselor agrochimice, dar și pierderea speciilor cu funcții
de polenizare și/sau controlul dăunătorilor. În cazul a numeroase specii de reptile, amfibieni,

24

Agricultura în beneficiul rețelei Natura 2000 - Ghid pentru susținerea sistemelor agricole Natura 2000 în vederea
atingerii obiectivelor de conservare pe baza exemplelor de bune practici din statele membre
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păsări și mamifere, impactul este adesea indirect și se datorează declinului speciilor de plante
sau nevertebrate folosite ca surse de hrană. Produsele agrochimice pot afecta direct și
sănătatea reptilelor și a amfibienilor prin poluarea cursurilor de apă și prin creșterea
vulnerabilității acestora la paraziți și boli. Rodenticidele anticoagulante folosite pentru
controlul populațiilor de șoareci sunt otrăvitoare atât pentru rozătoare, cât și pentru răpitorii
care le consumă drept hrană și sunt responsabile pentru numerele semnificative de decese din
cadrul speciilor Natura 2000.
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Analiza SWOT RESURSE NATURALE
Puncte tari
Suprafața agricolă extinsă și irigată
Surse multiple de apă – Mostiștea, Canalul Dorbanțu, Lacul Andolina,
Dunărea - pentru alimentarea populației, pescuit, agricultură irigații, turism
Canalul Dorobanțu asigură legătura zonei locuite ale comunei cu
Dunărea și există déjà un drum de acces, este bine amenajat și poate
fi utilizat pentru pescuit sportiv – ca pista de concurs, baza de
antrenament și pistă de concurs pentru sporturi nautice
Comuna Dorobanţu dispune de un bogat patrimoniu natural,
reprezentat de trei situri Natura 2000: 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 și Situl Olteniţa - Mostiştea ChiciuCod sit: ROSCI0131 și Ostrovul Haralambie - arie protejată de
interes naţional categoria IV IUCN.

Puncte slabe
Partea din iezerul Mostiștea aflată pe teritoriul UAT este
relativ mică
Toate apele din localitate sunt ineficient exploatate
Amenajări piscicole de suprafețe mici – față de alte
localități din zonă- și cu rezultate modeste
Terenuri în proprietate publică puține în zonele cu potențial
de dezvoltare turistică ???
Custodele ariilor protejate nu are nici un fel de activități
de conservare a speciilor amenințate, nu are un plan de
management al ariilor protejate adoptat și nu a
implementat nici un fel de măsuri de valorificare a
potențialului natural al zonei

Oportunități

Amenințări

Programe de finanțare cu fonduri europene și naționale pentru
agricultură și dezvoltare rurală, irigații, piscicultură, turism, arii
protejate, conservarea naturii, etc

Lipsa unui plan de management adoptat pentru ariile
protejate de pe teritoriul localității

Dezvoltarea bioeconomiei - producția de resurse biologice
regenerabile și conversia acestor resurse și fluxuri de deșeuri în
produse cu valoare adăugată cum sunt alimentele, hrana pentru
animale, produsele bio și bioenergia.

Și
Lipsa unei administrații active a zonelor naturale protejate
și a implementării unor măsuri de protecție a speciilor
amenințate
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riscă să ducă la compromiterea majoră și posibil definitivă
a potențialului turistic natural al localității
Agricultura intensivă, ne-ecologică în zonele aflate în arii
protejate Natura 2000 reprezintă de asemenea o amenințare
constantă pentru speciile protejate
Deteriorarea în continuare a calității apei
Pescuitul necontrolat și posibil ilegal/braconaj duc la
scăderea populației de pește
Inatractivitatea zonei pentru pescari sportivi și iubitori de
natură, ecoturism
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III. SOCIETATE
III.1. Populația
Comuna Dorobantu are în componenţă 3 sate (Dorobanţu, Vărăşti și Boşneagu), populaţia
după domiciliu la 1.01.2021 fiind de 2,662 de locuitori, aceasta fiind una din localitatile cu
populatie mica din judet – pe locul 32 din 49 de localitati, în scădere cu un loc față de 2014.
Figura 6 Populația comunei Dorobanțu și comunelor limitrofe 1992-2021
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Sursa INS Tempo
Populatia a inregistrat o evolutie constant descendenta in perioada 1992-2021 (cu exceptia
anilor 1996, 2000 cand au avut loc usoare cresteri posibil datorate migratiei din mediul urban
dupa inchiderea capacitatilor industriale din zona și ulterior în 2013 și 2017) perioadă în care
aceasta a scăzut de la 3,651 locuitori la 2,662, cu 27.1% in 29 ani conform datelor Institutului
National de Statistica – baza de date Tempo, a 3a scădere dintre comunele din zona sa – vezi
tabelul .
Media evolutiei populatiei in aceasi perioada in judetul Călărași a fost de -11,8%, în mediul
urban fiind 10,7% și în mediul rural de 12,6%.
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Tabel 12 Evoluția populatiei Comunei Dorobanțu și comunelor limitrofe 1992 - 2021

Localitati
MANASTIREA
CIOCANESTI
DOROBANTU
VLAD TEPES
ULMU

1992
6,613
5,225
3,651
2,960
2,252

2021

Evolutia
populatiei %
2021 vs 1992

5,193
-21.5
3,851
-26.3
2,662
-27.1
1,952
-34.1
1,210
-46.3
Sursa INS Tempo

Evolutia
populatiei
2021 vs
2011
-11.0
-11.1
-10.6
-15.3
-19.9

Densitatea populatiei in Comuna Dorobantu era de 28, 3 locuitori pe km2 la 1 iulie 2013 fiind
una din cele mai mici din judet, comuna situându-se pe locul 39 din 49 localitati din judet ca
densitate. Conform datelor privind populaţia pe etnii RPL 2011, majoritatea populaţiei este de
etnie română, şi 1,46% de etnie romă.
Numărul anual de născuți vii este în scădere de la 37 în anul 1992 la 13 în anul 2020, cu evoluții
fluctuante de la an la an, dar dinamica în comună este negativă, comuna trecând de pe locul 3
la număr anual de născuți pe locul 4.
Figura 7 Născuții vii comuna Dorobanțu și limitrofe 1990-2021

Sursa INS Tempo
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Dacă avem în vedere rata de natalitate - numarul de nascuti-vii dintr-un an raportat la populatia
de la 1 ianuarie exprimată in numar de nascuti-vii la 1000 locuitori – declinul natalității în
comuna Dorobanțu este și mai evident.

Rata natalității în comuna Dorobanțu și
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Sursa INS Tempo
Căsătoria și familia ca instituție trec în ultima perioadă prin schimbări profunde în majoritatea
societăților. Stabilitatea familiei este un element important in bunăstarea copiilor, iar din acest
punct de vedere, căsătoria pare să aducă un plus de stabilitate cuplurilor și deci și un plus de
bunăstare copiilor născuți în cupluri căsătorite.
Dorobanțu se remarcă printr-un număr relativ mare al căsătoriilor față de comunele limitrofe
ceea ce conferă mai multă stabilitate cuplurilor, și, probabil un grad superior de bunăstare
copiilor.
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Figura 8 Număr anual de căsătorii în comuna Dorobanțu și comunele limitrofe 1990-2021
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În ce privește mișcarea migratorie a populației constatăm o dinamică pozitivă a stabilirilor în
comuna Dorobanțu – fie prin întoarceri din emigrație, căsătorie sau alte cauze. Numărul
persoanelor sosite a crescut constant începând din 2018, ajungând la un maxim de 50 în 2020.
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Figura 9 Stabiliri de reședință în comuna Dorobanțu și cele limitrofe 2010-2020
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Soldul schimbarilor de resedinta - diferenta algebrica intre numarul persoanelor sosite si
plecate intr-o unitate administrativ-teritoriala – indică evoluția pozitivă a comunei Dorobanțu,
aceasta având după comunca Ciocăneși, comună cu populație mai mare – cea mai mare creștere
a populației prin schimbări de reședință începând cu 2019.
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Figura 10 Soldul schimbarilor de resedinta în comuna Dorobanțu și comunele limitrofe
2010-2020
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III.2. Capitalul uman – educație și formare profesională
Capitalul uman25 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.

25

CAPITALUL UMAN: COMPONENTE, NIVELURI, STRUCTURI.ROMÂNIA ÎN CONTEXT EUROPEAN, BOGDAN VOICU CALITATEA VIEŢII, XV, nr. 1–2, p. 137–157, Bucureşti, 2004
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capital biologic (abilităţi fizice ale indivizilor, sintetizate, cel mai adesea, prin starea
de sănătate).
Potentialul resurselor umane din localitatea Dorobantu este redus de nivelul de educatie.
-

Tabel 13 Nivelul de educație al populației din comuna Dorobanțu la Recensământul 2011
Media
nationala

Media
Judetul
CĂLĂRAȘI
6.9
2.4
65.2
20.1

Media Judetul
Călărași rural
comune

Comuna
DOROBANTU

Superior
14.4
2.9
2.3
Post-liceal și de maistri 3.2
1.2
1.7
Secundar total
65.3
64.8
59.4
Liceal
24.4
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
Sursa Directia Judeteana de Statistica Călărași Fisa localitatii 2013
Comuna Dorobantu era la Recensământul din 2011 comuna cu unul din cele mai reduse nivele
de educatie din Judetul Călărași și anume:
- comuna cu una din cele mai mici ponderi ale populatiei cu studii superioare 2,3% fata
de media judeteana din mediul rural de 2,9%, de 3 ori mai mica decat media judeteana
generala de 6,9% și de aproape 7 ori mai mica decat media nationala 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 nationala de 1,4%. O situatie similara se
inregistreaza și pentru persoane fara scoala primara absolvita.
La analiza evoluției populației școlare putem însă observa că numărul elevilor din comuna
Dorobanți a avut cea mai buna dinamică în comparativ cu comunele limitrofe. Astfel populația
școalară în Dorobanțu chiar a crescut atât în intervalul 1992-2000 urmând tendința generală a
localităților din zonă, dar și din nou cu începere din 2016.
Tabel 14 Populația școlară în comuna Dorobanțu și comunele limitrofe 1992-2019
Localitati

1992 2010 2019

Variatia
1992-2019
%

Variatia
2010-2019
%
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CIOCANESTI
DOROBANTU
MANASTIREA
ULMU
VLAD TEPES

570
473
344
-39.6
291
346
296
1.7
649
743
556
-14.3
180
162
113
-37.2
235
264
206
-12.3
Sursa INS Baza de date Tempo

-27.3
-14.5
-25.2
-30.2
-22.0

Figura 11 Populația școlară comuna Dorobanțu și limitrofe 1992-2019
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Evoluția pozitivă din ultimii ani se datorează mai ales creșterii numărului de copii înscriși la
gradiniță. În ultimii ani comuna Dorobanțu a ajuns a 2a comună din zona sa după numărul de
copii înscriși la grădiniță.
Tabel 15 Populatia scolara pe niveluri de educatie comuna Dorobanțu
Niveluri de educatie
Total
Copii inscrisi in
gradinite

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
320
312
310
278
271
285
296
81

77

72

62

60

71

77
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Elevi inscrisi in
invatamantul primar
Elevi inscrisi in
invatamantul
gimnazial

125

126

128

120

114

109
110
96
Sursa INS Tempo

112

113

110

99

101

109

Figura 12 Copii înscriși în grădinițe în comuna Dorobanțu și comunele limitrofe 1992-2019
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Figura 13 Elevi inscrisi in invatamantul primar si gimnazial în comuna Dorobanțu și limitrofe
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Sursa INS Tempo
Comuna Dorobanțu cu al treilea număr de elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial din
zona sa, a avut cea mai mica scădere a numărului de elevi înscriși, de numai 8,2%. Comunele
din zonă au avut scăderi mult mai mari - Mânăstirea sau Ulmu înregistrând scăderi de 20%,
respectiv 25,9% în numai 6 ani 2013-2019.
Tabel 16 Personalul didactic pe niveluri de educatie 2010-2019
Personalul didactic
pe niveluri de
educatie

An

Niveluri de educatie 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Invatamant prescolar 5

5

4

4

4

4

3

3

4

4

Invatamant primar

:

:

:

8

8

8

8

7

7

7

Invatamant gimnazial :

:

:

14

6

14

17

14

14

13

Sursa INS Tempo
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Numărul de săli de clasă din localitate a crescut începând cu 2014 – prin construirea/darea în
folosință a unei grădinițe
Tabel 17 Sali de clasa (cabinete scolare) pe niveluri de educatie 2013-2019
Sali de clasa (cabinete scolare)
pe niveluri de educatie

An

Niveluri de educatie

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

13

21

21

20

20

20

20

Invatamant prescolar

:

6

6

5

5

5

5

Invatamant primar si gimnazial

13

15

15

15

15

15

15

Sursa INS Tempo
Cămin cultural - Sat Dorobanțu
Beneficiar:Primăria Dorobanțu
Localitate:Dorobanțu
Sursa finanțării:FONDURI NAȚIONALE
Valoarea totală a proiectului:3.254.647 lei
Data finalizării:31/03/2022
Dintre școlile din zona sa – cele 5 comune din zona de referință – numai Dorobanțu, Ciocănești
și Mânăstirea au laboratoare. Aceași este situația și în ce privește sălile de sport. Cu 2 terenuri
de sport Dorobanțu este a doua comună din zonă după Mânăstirea, terenuri de sport mai
existând doar unul la Vlad Țepeș.
Numărul de calculatoare din instutuțiileșcolare din comună a scăzut de la 40 în 2012 la 24 în
2019, al 2lea cel mai mic din zonă după comuna Vlad Țepeș.

Tabel 18 PC-uri pe localitati comuna Dorobanțu și comune limitrofe 2007-2019
PC-uri pe localitati

An

Localitati

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CIOCANESTI

16

15

26

24

17

24

24

21

22

39

50

50

50

DOROBANTU

10

24

32

40

17

40

33

23

23

24

21

21

24

MANASTIREA

49

70

74

59

46

39

54

55

62

62

62

62

62

ULMU

7

20

20

19

25

19

22

25

26

26

28

26

26
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VLAD TEPES

20

35

32

22

7

12

12

13

14

14

14

15

16

Sursa INS Tempo
La nivelul localității în anul 2020 funcționează o școală gimnazială.
Conform Site evaluare.edu.ro numărul de elevi înscriși la evaluarea națională sesiunea 2021 la
Scoala Gimnaziala ”Prof.Univ.Dr. Adrian V Radulescu” Dorobantu
a fost de 25 din
totalul de elevi care au frecventat clasa a VIII-a în anul școlar 2020-2021.
Rezultatele acestora la evaluarea națională au fost următoarele
•

1 elev a fost absent–

•

14 elevi au avut nota peste 5 la limba română, cea mai mare notă fiind 8.5;

•

Doar 7 dintre elevi au avut nota peste 5 la matematică, cea mai mare notă fiind 7.25.

În anul 2020 situația a fost următoarea
-

numărul de elevi înscriși la evaluarea națională sesiunea 2021 la SCOALA GIMNAZIALA
din localitate a fost de 28 din totalul de elevi care au frecventat clasa a VIII-a în anul
școlar 2019-2020

-

12 elevi a fost absenți–

-

12 elevi au avut nota peste 5 la limba română, cea mai mare notă fiind 9,2;

10 elevi au avut nota 5 sau peste 5 la matematică, cea mai mare notă fiind 9,1.
Prin comparație cu situația la nivel național26 în 2020
•

Rata de participare a elevilor de clasa a VIII-a din comuna Dorobanțu la examenul de
evaluare națională a fost de 57% - 16 candidați prezenți dintr-un total de 28 elevi
înscriși, mult sub media națională de 93.10%;

•

După rezultatele la proba de Limba și literatura română, ponderea candidaților care au
obținut note peste sau egale cu 5 (cinci) a fost de 75%, sub media națională de 84%;

•

După rezultatele la proba de Matematică, ponderea candidaților care au obținut note
peste sau egale cu 5 (cinci) a fost de 62,5%, sub media națională de 70.2

Continuarea parcursului educational al elevilor din localitate pentru învățîmântul secundar
liceal și respective profesional depinde de facilitățile de transport ale acestorqa către licee și
școli porfesionale.

26

https://www.edu.ro/rezultatele-finale-%C3%AEnregistrate-de-absolven%C8%9Bii-clasei-viii-care-ausus%C8%9Binut-evaluarea-na%C8%9Bional%C4%83-2020
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Conform Studiului ….numărul elevilor navetiști către Municipiul Călărași din comuna Dorobanțu
era printre cele mari dintre comunele din județ de 39 de elevi, 4 elevi fâcând naveta către
Oltenița.
Tabel 19 Număr elevi care au circulat cu abonamente pe traseele de transport judeţean la
nivelul anului şcolar 2019/2020 – prelucrarea consultantului
Nr. abon. 2019/2020

6

TRASEUL
Nr.
Mânăstirea
Călărași

DOROBANȚU

VĂRĂȘTI

– 100

8

Călărași - Ulmu

13

Oltenița
Dorobanțu

Bosneagu

80

28

2

Alte STAȚII

Total

Sultana, Coconi,
Mânăstirea,
Ciocănești, Bogata,
Rasa, Cunești,
Grădiștea
Ulmu
Ciocănești
Rasa
Vaidomir
Grădiștea

64

- 21

850

224

21

Sursa Studiu de trafic privind identificarea si evaluarea fluxurilor de calatori si a cerintelor de
mobilitate ale colectivitatilor locale in cadrul serviciului public de transport judetean prestat
intre localitatile județului Călărași – Certrans Level SRL Consiliul Judetean Calarasi 2020
Participarea la educație și rata abandonului școlar
La nivel național fenomenul de neparticipare la educaţie s-a accentuat în mod evident în
perioada recentă, rata netă de cuprindere în învăţământ înregistrând o tendinţă
descrescătoare, de la 92,3% în anul şcolar 2000/2001, la 82,8% în anul şcolar 2018/2019.
Tabel 20 Populația de vârstă preșcolară din comuna Dorobanțu cu vârste între 3-5 ani 20132019 și gradul de cuprindere al acesteia în învățământul preșcolar
2013
Copii inscrisi
in gradinite
Populația de
vârstă
preșcolară 3-5
ani

2014

2015

2016

2017

2018

2019

81

77

72

62

60

71

77

73

73

65

62

69

71

67

Pagina 61 din 146

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI UAT COMUNA DOROBANȚU

Gradul de
cuprindere în
învățământul
preșcolar %

111.0

105.5

110.8

100.0

87.0

100.0

114.9

Sursa INS Tempo on-line calculele autorilor
Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar în comuna Dorobanțu era în 2019 de 114,% - la
grădinița din localitate erau înscriși mai mulți copii decât populația în vârstă de 3-5 ani din
localitate. Media la nivel național era de 89,6% conform Education and Training Monitor 2019 –
Country analysis September 2019 Romania al Comisiei Europene.
Strategia Europa 2020 subliniază creșterea ratelor de participare a copiilor mici în vederea
pregătirii pentru începerea învățământului obligatoriu. Unul dintre obiectivele sale principale
este de a crește ponderea copiilor care participă la învățământul preșcolar la cel puțin 95%
până în anul 2020. Se poate constata că municipiul Moreni se află aproape de atingerea acestei
ținte.
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III.3. Forța de muncă și ocupare
Resursele de munca reprezintă acea categorie de populație care dispune de ansamblul
capacitatilor fizice și intelectuale care ii permit sa desfasoare o munca utila in una din
activitatile economiei nationale includ populatia in varsta de munca, apta de a lucra, precum
și persoanele sub și peste varsta de munca aflate in activitate.
Resursele aproximative de muncă – populația cu vârsta cuprinsă între 15 și 59 de ani erau la 1
ianuarie 2021 de 1,518 persoane, 57% din totalul populației.
Figura 14 Populatia cu domiciliu în comuna Dorobanțu pe grupe de vârstă 2021
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Sursa INS Tempo
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Populația este îmbătrânită - cea mai numeroasă este populația din intervalul de vârstă 50-54
ani corespunzătoare ‘decrețeilor’ – celor născuți în perioada 1966-1968.
Vârsta medie a populației
Vârsta medie a populației din comuna Dorobanțu este de 43,7 ani în 2021, mult peste cea de la
nivelul regiunii și județului – atât din mediul rural cât și cel urban.
Tabel 21 Vârsta medie a populației județul Călărași și Regiunea Sud Muntenia pe medii
Medii de
rezidenta
Total
Urban
Rural

Regiune de dezvoltare si
judet
Regiunea SUD-MUNTENIA
Calarasi
Regiunea SUD-MUNTENIA
Calarasi
Regiunea SUD-MUNTENIA
Calarasi
Sursa INS Tempo

Varsta medie
Ani
42,8
41,7
43
41,8
42,6
41,6
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Figura 15 Piramida vârstelor comuna Dorobanțu 2021
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Numarul mediu al salariatilor cuprinde persoanele angajate cu contract de munca/raport de
serviciu pe durata determinata sau nedeterminata (inclusiv lucratorii sezonieri, managerul sau
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administratorul), al caror contract de munca/raport de serviciu nu a fost suspendat in anul de
referinta.
Numarul mediu al salariatilor reprezinta o medie aritmetica simpla rezultata din suma
efectivelor zilnice de salariati (exclusiv cei al caror contract de munca/raport de serviciu a fost
suspendat), inclusiv din zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si alte zile nelucratoare,
impartita la numarul total al zilelor calendaristice (365/366 zile).
Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga se includ in numarul mediu proportional cu
timpul de lucru prevazut in contractul de munca. In efectivul de salariati luat in calculul
numarului mediu se includ numai persoanele care au fost platite.
În ceea ce privește numărul salariaților comuna Dorobanțu a avut în ultimii zece ani o evoluție
fluctuantă – în scădere în perioada 2012-2016 de la un maxim de 277 în 2012 și în creștere
ușoară în perioada 2017-2018, în 2019, ultimul an pentru care sunt disponibile date fiind din
nou în scădre ușoară. Ca număr de locuri de muncă salariate dinamica este inferioară celor din
comunele mai mari din zona sa Măăstirea și Ciocănești.
Figura 16 Numarul mediu al salariatilor comuna Dorobantu si comunele limitrofe 2010-2019
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Sursa INS Tempo
Numărul șomerilor a scăzut constant în ultimii 10 ani pânăaul trecut când evoluțiile de pe piața
muncii locale au fost posibil influențate și de criza Covid. Numărul șomerilor are în vedere
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acele persoane apte de muncă, care se află în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de
minimum 16 ani şi până la pensionare, nu au loc de muncă, nu realizează venituri din activităţi
autorizate sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, sunt
disponibile să înceapă lucrul în perioada următoare dacă s-ar găsi un loc de muncă, și sunt
înregistrate la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) ca persoană aflată în căutarea
unui loc de muncă. Numărul persoanelor inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă este
cu siguranță mult mai mare.
Figura 17 Șomeri înregistrați la sfârșitul lunii în comuna Dorobanțu
medii anuale 2010-2020
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Sursa INS Tempo
Numărul salariaților din comună a avut o evoluție fluctuantă în ultimii ani. Numărul
salariaților din firmele cu sediul în comună a crescut constant semnificativ, mai ales în
domeniul agricol.
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Figura 18 Salariați din comuna Dorobanțu sector privat - alte sectoare public, obștesc
2016-2019
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Sursa Salariati sector privat listafirme.ro, alte sectoare – estimarea consultantului pe baza
datelor INS – număr total salariați si lista firme.ro
Numărul navetiștilor către Călărași în total populație este relativ mic – sub 200, dar semnificativ
pentru comună egal cu numărul salariaților din localitate.
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Figura 19 Fluxuri de navetiști către Călărași din zonele din aria de influență inclusive
comuna Dorobanțu
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III. 4 Sănătate
Starea de sănătate constituie o resursă esenţială pentru dezvoltarea individuală, înspecial
pentru producerea de venit. Deprecierea stocului de sănătate al unui individ/gospodării
conduce la diminuarea forţei de muncă, pe care actorul social în cauză o poate utiliza pentru
a-şi satisface necesităţile.
În perioada 2015-2020 au funcționat în comună constant următoarele unități medicale – un
cabinet medical de familie,un cabinet stomatologic, un cabinet medical de specialitate și o
farmacie, toate private.
Figura 20 Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, comuna Dorobantu
2015-2019
Ani
Categorii de cadre
2015 2016 2017 2018 2019
medico-sanitare
UM: Numar persoane
Medici
1
2
1
1
1
din total medici: medici
de familie
1
1
1
1
1
Stomatologi
1
1
1
1
1
Farmacisti
:
1
1
1
1
Personal sanitar mediu
2
3
3
3
3
Sursa INS Tempo
În comună nu s-a înregistrat nici un născut mort în perioada analizată.
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III.5. Patrimoniul cultural
III.5.1 Civilizaţii străvechi
Comuna este situată într-o zonă 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.

Cultura
Gumelnita

Cultura
Coslogeni

Cultura
Boian

Cultura
Dudesti
Patrimoniul cultural al comunei Dorobanţu este reprezentat de situri arheologice (culturile
neolitice Dudeşti, Boian, Gumelniţa,și din epoca fierului culturile Latene, Dridu), monumente
istorice din categoria arhitectură (biserici), precum şi de monumente memoriale din epoca
modernă.
Cercetările arheologice pe teritoriul comunei au fost efectuate de-a lungul timpului de către
numeroși arheologi Vasile Christescu, Niţă Anghelescu, Eugen Comşa, Sebastian Morintz, Marian
Neagu, Vasile Oprea, Valentin Parnic ş.a., reprezentând instituţii de prestigiu în domeniu din
ţara noastră. Cele mai vechi descoperiri arheologice pe teritoriul comunei aparţin neoliticului
dezvoltat, cultura Boian, datată în mileniul V a. Ch. Descoperirile arheologice de pe grindul
Grădiştea Ulmilor, lacul Boian au dat numele culturii neolitice reprezentative pentru preistoria
României. Grădiştea Ulmilor este una dintre cele mai importante staţiuni arheologice de pe
teritoriul judeţului Călăraşi. Situată pe teritoriul comunei Dorobanţu, Grădiştea Ulmilor
reprezintă de fapt un fost grind de pe fostului lac Boian. Staţiunea arheologică constă în mai
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multe aşezări aparţinând culturilor Bolintineanu, Dudeşti, Boian, Gumelniţa. În perioada 1955
- 1965 a avut loc o cercetare sistematica a acestor situri.27
Datorită numărului mare de sit-uri arheologice descoperite pe teritoriul localității întinse pe o
axă a timpului de la neolitic, epoca bronzului, culturile fierului Dorobanțu poate fi considerat
o adevărată perlă arheologică care așteaptă în cea mai mare parte să fie descoperită și pusă în
valoare. La nivel național și internațional, siturile arheologice au o mare valoare socială,
culturală și economică. Siturile arheologice fac parte integrantă din istoriile, moștenirile și
identitățile regionale. De asemenea, sunt adesea atracții turistice majore. Potențialul
economic a crescut presiunea asupra siturilor arheologice pentru a găzdui afluxuri mai mari de
turiști și asupra autorităților responsabile pentru a deschide mai multe situri pentru turism.
Turismul extinde oportunitățile locale și aduce venituri, dar poate avea și impacturi grave
asupra site-urilor. Arheoturismul trebuie luat în considerare cu atenție și intrat cu prudență.
Trebuie luate măsuri pentru a menține integritatea site-ului, atât ca resursă culturală, cât și
ca subiect de cercetare și bursă. Dacă sunt negociate corespunzător, multe posibilități viitoare
constau în cooperarea dintre managerii culturali și experții în turism.28
Cultura Boian aparține Eneoliticului timpuriu (5500-4500). Cultura Boian prezentă în Câmpia
Română, s-a extins pe un spațiu larg, cuprins între
FIGURA 8 vas aparținând culturii Boian – muzeul
Munții Carpați și Balcani, a fost răspândită pe ambele
din Piatra Neamt – sursa
maluri ale Dunării, în toată Muntenia şi în Bulgaria
de nord. Ocupaţiile purtătorilor civilizaţiei Boian https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_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. Se mai
caracterizează prin răspândirea toporului cu gaură pentru
coadă, utilizarea frecventă a aramei pentru producerea
podoabelor și uneltelor și pictură cu grafit. 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. 29
Faza Giuleşti a culturii Boian, a fost documentată doar prin câteva fragmente ceramice izolate.
Cel mai bine este reprezentată faza Vidra, a culturii Boian, printr-un strat de cultură continuu,
conţinând numeroase fragmente ceramice specifi ce fazei, unelte din silex şi topoare de tuf
vulcanic, obiecte de aramă şi aur, fi gurine antropomorfe, urmele unor locuinţe de suprafaţă,

27

DOROBANŢU - Studiu istorico - arheologico - etnografic - - Ediţie revizuită, 2019 - Valentin Parnic, et all Muzeul
Dunării De Jos
28
https://core.tdar.org/collection/29589/archaeology-and-tourism
29
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
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rectangulare, cu verandă şi cu podea de lut, vatră aşezată în mijlocul locuinţei.Faza Petru Rareş
a culturii Boian este reprezentată în staţiunea Boian A, de pe
Grădiştea Ulmilor prin diferite fragmente ceramice, rare.30
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
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.”31
Cultura Dudeşti aparține de asemenea Neoliticului dezvoltat (5500-5000).

30

DOROBANŢU - Studiu istorico - arheologico - etnografic - - Ediţie revizuită, 2019 - Valentin Parnic, et all Muzeul
Dunării De Jos
31
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
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Valea Mostiștei a făcut obiectul unui program de fotografiere aeriană, derulat de cIMeC după
anul 2010, prin care s-a dorit depozitarea tuturor datelor privitoare la numeroasele situri
arheologice care se regăsesc pe întregul curs al râului. S-a avut în vedere starea de conservare
a acestora, impactul pe care factorul antropic îl are asupra regiunii, implicit al mediului,
precum și crearea unei baze de date ArcGis pentru facilitarea accesului la datele culese din
teren. Se regăsesc aici urme ale culturilor Boian, Gumelnița, La Tène, Cernavodă, Hallstatt și
Cultura Sântana de Mureș-Cerneahov. Toate punctele cu materiale arheologice identificate se
află pe terasele înalte din văile bălţilor formate de râul Mostiştea. Forma de relief
predominantă este câmpia Mostiştei compusă din soluri aluvionare, nisipuri, depozite de loess
şi aluviunile din zona inundabilă.32
Locuirea gumelniţeană din valea Mostiştei capătă noi dimensiuni în faza A2 a acestei culturi.
Astfel, aşezări din această fază întâlnim la Chirnogi, Lunca, Săruleşti, Şeinoiu, Făurei, situate
pe terasa înaltă a Mostiştei , dar în imediata apropiere a apei. Dealtfel, toate cele cinci aşezări
au suferit distrugeri în urma eroziunii malurilor. Descoperiri Gumelniţa A2, au mai fost făcute
la Boşneagu, Dorobanţu şi Tăriceni.
Cu excepţia staţiunii de la Şeinoiu (unde au fost efectuate cercetări în perioada 1981 – 1984)
toate celelalte aşezări sunt “virgine”.
Zona Mostiştei a fost locuită de comunităţi destul de bine organizate, dacă ţinem cont de
materialele descoperite în teren. Locuinţele erau construite din lemn şi chirpic ars, una sau
două camere, dotate cu vatră sau cuptor. Inventarul arheologic este foarte bogat. Ceramica
este deosebit de variată ca forme şi decor, întâlnindu-se vase de la cele miniaturale care par
simple degetare, până la marile vase de provizii. Locuitorii văii Mostiştei se ocupau atât cu
creşterea animalelor cât şi cu o agricultură incipientă. Predomină încă animalele sălbatice din
familia bos, iar dintre cele domestice oaia şi câinele. Analizele preliminare arată că erau
cultivate grâul, orzul, secara şi leguminoasele.

32

http://www.cimec.ro/Arheologie/gumelnita/3arii/2/ValeaMostistei_VParnic.htm

Pagina 74 din 146

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI UAT COMUNA DOROBANȚU

Figura 21 Situri arheologice Mostiștea

Sursa https://map.cimec.ro
Cod RAN

Denumire

Categorie

Localitate

93478.01 Situl arheologic de la Vărăşti locuire
Vărăşti,
Grădiştea Ulmilor. Situl se află la 3
civilă aşezare
km S de şoseaua Călăraşi-Olteniţa pe şi necropolă
malul fostului lac Boian, în zona
martorului de eroziune, Grădiştea
Ulmilor-Boian.

Cronologie
Neolitic, Epoca
bronzului,
Epoca fierului,
Eneolitic / sf.
Mil. II î.Hr.
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93450.03 Aşezarea Coslogeni de la Dorobanţu. locuire civilă
Aşezarea se află ăn marginea de Sud Vest a localităţii Dorobanţu, între
aceasta şi canalul care face legătura
între lacul Mostiştea şi Dunăre.

Dorobanţu Epoca
bronzului

93478.02 Aşezarea Coslogeni de la Vărăşti.
locuire
Aşezarea este situată La 1 km Est de
satul Vărăşti (comuna Dorobanţu),
între şoseaua Călăraşi-Olteniţa şi
malul fostului lac Boian.

Vărăşti,

93450.02 Aşezarea eneolitică de la Dorobanţu- locuire
La Pescărie. Staţia de pompare a
apei, malul sud-estic al lacului
Mostiştea

Dorobanţu, Eneolitic

93450.01 Aşezarea Coslogeni de la Dorobanţu - locuire civilă
La Belu. Aşezarea este situată la 350
m S de şoseaua Olteniţa-Călăraşi, pe
malul de E al lacului Mostiştea, în
partea de V a satului Dorobanţu, în
dreptul cotului pe care îl face
privalul Bătrâna (care asigura
legătura între lacul Mostiştea şi fostul
lac Boian), î

Dorobanţu, Epoca
bronzului / sf.
Mil. II î.Hr.

93469.05 Situl arheologic de la Boşneagu-Vatra locuire
satului. În marginea de sud a satului,
sub actuala vatră a satului, pe malul
de est al lacului Mostiştea

Boşneagu, Epoca
medievală

93469.03 Aşezarea medievală din vatra satului locuire civilă
Boşneagu. În marginea vestică a
satului, sub actuala vatră a satului
Boşneagu, pe terasa joasă de pe
malul stâng al lacului Mostiştea

Boşneagu, Epoca greacă,
Epoca
medievală,
Epoca
migraţiilor,
Epoca romană
/ sec. III-II,
sec. IX-XI, sec.
V p.Chr, sec.

Epoca
bronzului / sf.
Mil. II î.Hr.
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XIV-XVIII,
neprecizată
93469.02 Situl arheologic de la Boşneagu. La N locuire civilă
de satul Boşneagu, spre Ulmu, pe
malul stâng al lacului pe locul unde a
fost staţia de irigaţie

Boşneagu, Epoca
medievală,
Latène / sec.
IX-X, sec. II-I
a.Chr.

93469.04 Aşezarea eneolitică de la Boşneagu. locuire civilă
La 250 m SE de sat, pe terasa malului
estic al lacului Mostiştea

Boşneagu, Eneolitic

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-B14590
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 Călărași-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 sitului33, 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

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
33
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cultură care aparţine celei de a doua epoci a fierului. Data descoperirii descoperirii sit-ului este
anul 1923.

Istoric. 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/județului Călaraşi.

III.5.2 Monumente istorice de cult
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.
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.
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Fig. 4 Monumente istorice din categoria arheologie şi arhitectură
(Sursa foto: Direcţia Judeţeană pt Cultură și Patrimoniul Naţional Călăraşi)
Monumente istorice existente pe teritoriul comunei Dorobanţu, care nu au fost trecute pe
lista monumentelor istorice34
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
Evenimente culturale locale şi ansambluri folcorice

conform Arheolog Expert Dr. Done Şerbanăescu - Studiu de evaluare arheologică - istorică a comunei
Dorobanţu şi a satelor component Vărăşti şi Boşneagu, Primaria Dorobanţu
34
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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.
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“.
Ziua Comunei Dorobanţu

• Ansamblul folcoric “Spicul” al comunei Dorobanţu
Ansamblul folcoric “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 septembrie 2019 a participat la Festivalul Internaţional al Copiilor din
Turcia, oraşul Zonguldak, iar în septembrie 2021 au participat Festivalul Răvăşitul Oilor – la
poalelele Castelului Bran.
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Analiza SWOT Societate - populație, educație, sănătate
Puncte tari

Puncte slabe

Dinamică pozitivă a populației școlare - al treilea număr de elevi
înscriși în învățământul primar și gimnazial din zona sa, cea mai mica
scădere a numărului de elevi înscriși.
Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar în comuna Dorobanțu
era în 2019 de 114,% - la grădinița din localitate erau înscriși mai
mulți copii decât populația în vârstă de 3-5 ani din localitate mMedia la nivel național era de 89,6%.
Dotare bună a școlii comparativ cu comunele din zonă cu laboratoare
Numărul salariaților din firmele cu sediul în comună a crescut
constant semnificativ, mai ales în domeniul agricol.
Existența unor servicii medicale de bază medic de familie,
stomatolog, farmacist ș 3 cadre medicale medii.
Patromoniul cultural istoric extrem de bogat
Existenta unui ansamblu folcloric puternic in cadrul scolii
Mișcarea migratorie a populației are o dinamică pozitivă a stabilirilor
în comuna Dorobanțu – fie prin întoarceri din emigrație, căsătorie
sau alte cauze. Numărul persoanelor sosite a crescut constant
începând din 2018, ajungând la un maxim de 50 în 2020.
Oportunități

Rezultate școlare slabe ale elevilor la examenele de capacitate
Populația este îmbătrânită - cea mai numeroasă este populația din intervalul
vârstă 50-54 ani corespunzătoare ‘decrețeilor’ – născuți în perioada 1966-196
Vârsta medie a populației de 43,7 ani în 2021, mult peste cea de la nivelul re
și județului – atât din mediul rural cât și cel urban.
Populatia în scădere vertiginoasă – de 27.1% in 29 ani, a 3a scădere dintre
comunele din zona sa – mult peste media județului inclusiv pentru mediul rur
Numărul salariaților din comună a avut o evoluție fluctuantă în ultimii ani.
Nivelul de educație al populației relativ scăzut - Comuna Dorobantu era la
Recensământul din 2011 comuna cu unul din cele mai reduse nivele de educa
din Judetul Călărași, una din cele mai mici ponderi ale populatiei cu studii
superioare 2,3% fata de media judeteana din mediul rural de 2,9%, de 3 ori m
mica decat media judeteana generala de 6,9% și de aproape 7 ori mai mica d
media nationala de 14,4%, una din cele mai mare rate ale analfabetismului –
ponderea populatiei analfabete de 5,2% mai mare decat de media judeteana
4,5% in mediul rural și 3,6% generala, și de 3 ori mai mare decat media nation
de 1,4%.
Lipsa valorificării patrimoniului cultural
Amenințări

Creșterea în continuare a atractivității localității – îmbunătățirea în
continuare a rezultatelor școlare, a ofertei educaționale și de
servicii medicale prin accesarea oportunităților de finanțare pentru
aceste domenii

Descreșterea în continuare a populației
Scăderea în continuare a rezultatelor școlare

Programe de finanțare pentru dezvoltarea turismului, inclusiv a
ecoturismului și a turismului cultural
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IV. PRINCIPALELE ACTIVITAȚI ECONOMICE
IV.1. Potențialul de afaceri – întreprinderile
În 2021 în comuna Dorobanţu era active 41 de firme – în creștere față de anul 2013 când erau
active 33 de societăți. Cele mai multe firme – 3 pe an – s-au înregistrat în anii 2005, 2013 și
anual începând din 2018.
Figura 22 Număr firme în funcțiune pe ani de înregistrare 1992-2021 iulie

Număr firme în funcțiune pe ani de înregistrare 19922021 iulie
3

2

1

0

Sursa Lista firme.ro
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Figura 23 Firme în funcțiune comuna Dorobanțu sate 2021

Firme în funcțiune
comuna Dorobanțu sate
2021
VARASTI; 15

DOROBANTU;
27

Sursa Lista firme.ro

După cum se poate vedea în graficul de mai jos cele mai importante rezultate economice –
cifră de afaceri le are sectorul agricol al cultivării cerealelor.
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Figura 24 Evoluția cifrei de afaceri a firmelor cu sediul în comuna Dorobanțu 2016-2020 pe
domenii
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase si a plantelor producatoare de
seminte oleaginoase
Comert cu amanuntul in magazine nespecializate,
cu vanzare predominanta de produse alimentare,
bauturi si tutun
Activitati specializate de curatenie

Evolutia cifrei de afaceri a firmelor
cu sediul în comuna Dorobantu
2016-2020 pe domenii

Pescuitul si acvacultura in ape dulci

Cifra2020RON

Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari
Cifra2019RON

Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si
nerezidentiale
Transporturi rutiere de marfuri

Cifra2018RON

Comert cu ridicata
Activitati veterinare

Cifra2017RON
Activitati specializate de curatenie
Restaurante
Cifra2016RON

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea
articolelor din pluta, paie si din alte materiale
vegetale impletite

Sursa Lista firme.ro

În acest sector anul 2019 a fost unul cu încasări excepțional de mari. După agricultură cele
mai importante activități din punctul de vedere ale cifrei de afaceri generate sunt Comert cu
amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare,
bauturi si tutun, activitati specializate de curatenie și pescuitul si acvacultura in ape dulci.
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Figura 25 Evoluția cifrei de afaceri a firmelor cu sediul în comuna Dorobanțu 2016-2020
pe domenii agricole

Evolutia cifrei de afaceri a firmelor
cu sediul în comuna Dorobantu
2016-2020 pe domenii non-agricole

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
vanzare predominanta de produse alimentare,
bauturi si tutun
Activitati specializate de curatenie

1,800,000

Pescuitul si acvacultura in ape dulci

1,600,000
1,400,000

Brokeri de asigurari

1,200,000

Lucrari de constructii

1,000,000

Transporturi rutiere de marfuri

800,000

Comert cu ridicata
600,000
Activitati veterinare

400,000
200,000

Restaurante

0
Cifra2016RON

Cifra2017RON

Cifra2018RON

Cifra2019RON

Cifra2020RON

Sursa Lista firme.ro

Încasările firmelor din comerț, construcții și pescuit au fost cel mai afectate de criza Covid.
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Figura 26 Ponderea sectoarelor economice - cifre de afaceri agregate firme cu sediul in
comuna Dorobantu 2020
Transporturi
rutiere de
Lucrari de
marfuri
constructii
1%
2%
Brokeri de asigurari
2%
Activitati de
curatenie
5%
Comert cu
amanuntul
5%
Pescuitul si
acvacultura
3%

Comert cu ridicata
1%

Activitati
veterinare
1%

Altele - cifre de
afaceri anuale sub
100.000 RON
1%

Cultivarea
cerealelor,
plantelor
leguminoase si
oleaginoase
79%

Ponderea sectoarelor economice cifre de afaceri agregate
firme cu sediul in comuna Dorobantu 2020
Sursa Lista firme.ro

Tabel 22 Cifre de afaceri agregate firme cu sediul in comuna Dorobantu pe domenii 20162020
Domeniu
Cultivarea cerealelor (exclusiv
orez), plantelor leguminoase si
oleaginoase
Comert cu amanuntul in
magazine nespecializate, cu
vanzare predominanta de

Cifra 2016
RON

Cifra 2017
RON

18,841,485

20,316,568 23,969,097

1,146,268

1,141,575

Cifra 2018
RON

1,445,990

Cifra 2019
RON

Cifra
2020RON

70,044,446 21,156,820

1,613,352

1,406,626
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produse alimentare, bauturi si
tutun
Activitati specializate de
curatenie
Pescuitul si acvacultura in ape
dulci
Brokeri de asigurari
Lucrari de constructii
Transporturi rutiere de marfuri
Comert cu ridicata
Activitati veterinare
Restaurante
Fabricarea altor produse din
lemn; fabricarea articolelor din
pluta, paie si din alte materiale
vegetale impletite
Activitati de ambalare
Facilitati de cazare pentru
vacante si perioade de scurta
durata
Fabricarea uleiurilor esentiale
Activitati de servicii anexe
pentru transporturi terestre

161,119

110,168

184,166

354,732

1,290,903

955,337
714,217
709,458
122,334
385,504

854,577
697,121
701,195
90,821
484,098

446,758
801,078
962,020
121,052
365,784
0

1,613,098
695,992
872,492
151,146
333,728
0
53,288

791,395
668,105
591,862
241,676
199,524
154,729
96,487

218,500

6,000
0

35,386
0

3,000
0

47,333
32,204

0
0

0
198,065

0
168,821

0
38,355

25,089
23,250
15,671

Sursa Lista firme.ro

În perioada analizată 2016-2020 numărul de locuri de muncă în sectorul privat a crescut
constant de la 87 în 2016 la 101 în 2020 – în ușoară scădere de la 102 în 2019.
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Figura 27 Numărul de angajați în firmele cu sediul în comuna Dorobanțu pe domenii de
activitate 2020
Transporturi rutiere
Fabricarea altor
Fabricare
de marfuri, 1, 1%
a
Pescuitul in ape dulci, produse din
Restaurante, 1, 1%
lemn, pluta, paie
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1, 1%
etc, 1, 1%
esentiale, Facilitati de
1, 1% cazare , 1, 1%
Comert cu ridicata , 2,
2% Activitati de
curatenie, 5, 5%

Activitati veterinare,
1, 1%

Acvacultura in ape
dulci, 5, 5%
Brokeri de asigurari,
6, 6%
Lucrari de constructii ,
6, 6%

Cultivarea
cerealelor,
plantelor
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63, 62%
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de produse
alimentare, bauturi si
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Numărul de angajați în firmele cu sediul în comuna
Dorobanțu pe domenii de activitate 2020
Sursa Lista firme.ro

Tabel 23 Numărul de angajați în firmele cu sediul în comuna Dorobanțu pe domenii de
activitate 2016-2020

Domeniu
Cultivarea cerealelor, plantelor
leguminoase si oleaginoase

2016

Număr angajați
2017 2018 2019 2020

47

47

49

58

63

Comert cu amanuntul in magazine
nespecializate de produse alimentare,
bauturi si tutun

7

6

7

8

7

Lucrari de constructii

11

9

10

9

6
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Brokeride asigurari
9
7
Acvacultura in ape dulci
4
7
Activitati specializate de curatenie
3
1
Comert cu ridicata al fructelor si
legumelor
4
4
Pescuitul in ape dulci
0
4
Fabricarea altor produse din lemn;
fabricarea articolelor din pluta, paie si
din alte materiale vegetale impletite
0
0
Fabricarea uleiurilor esentiale
0
1
Transporturi rutiere de marfuri
2
1
Facilitati de cazare pentru vacante si
perioade de scurta durata
0
0
Restaurante
Activitati veterinare
Total
87
87
Sursa Lista firme.ro

7
7
2

5
6
5

6
5
5

4
3

4
2

2
1

0
1
1

0
2
1

1
1
1

0
1

0
1
1
102

1
1
1
101

92

Cel mai mare angajator din comună este sectorul agricol care oferă 63 de locuri de muncă,
reprezentând peste 62% din totalul locurilor de muncă din sectorul privat din comună. În urmă
cu 10 ani agricultura era pe locul 2 ca angajator după sectorul construcțiilor care a avut o
evoluție bună dar pe termen scurt. În 2012 cu un număr mediu de 40 salariaţi întreprinderile
agricole se remarcau prin stabilitate – în perioada anterioară anii 2009 şi 2010 agricultura
fiind angajatorul principal, generând cca 95% din locurile de muncă din comunitate.
Economia locală are în prezent o mai mare diversitate, cu câteva sectoare asigurând un număr
mic dar constant de locuri de muncă. În pescuit s-au pierdut locuri de muncă – posibil și datorită
faptului că pescarii lucrează sub alte forme de încadrare decât angajați.

IV.2. Întreprinderi 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 active35. Economia socială reprezintă 21% din cele 33 de întreprinderi active ale comunei
Dorobanţu.

35

cu bilanţ contabil depus la Administraţia financiară, şi disponibil pe site Ministerul Finanţelor Publice
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Tabel 24 Întreprinderi de economie socială în comuna Dorobanţu
Nr
.
1
2
3
4
5
6
7

CUI

Denumire organizaţie
Sector agricol
Societatea Agricolă "Spicul" Bosneagu

1931309

Societatea Agricolă Corola-Dorobanţu
Soc. Agr. 1 Mai Varasti
Dorobanţu 2009 Cooperativa Agricolã
Activă în perioada 2015-2018
Asociaţia Crescătorilor De Animale "Pasunea 2008"
Inactivă Din 2017
Asociaţia Crescătorilor De Animale "Boianu Dorobanţu 2012"

3231174
3232579
2578979
2
2522715
8

1

Organizatia Utilizatorilor De Apa Pentru Irigatii (O.U.A.I.) "Ulmu Dorobantu" – înregistrată în 2020
Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (O.U.A.I.) Varasti – Padure –
înregistrată în 2020
Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (O.U.A.I.) "Varasti - Spp2
Boianu 2
Comunitar
COOPERATIVA DE CONSUM DOROBANŢU - Inactivă Din 2011

2

Asociaţia "Rom - Roman"

3

Asociaţia "Radulescu's Green Garden"

4

Asociatia Mostistea Dorobanteana

1

Sport
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ "ATLETIC DOROBANŢU" - Inactivă Din 2013

8
9

3100897
7
4244408
4
4246514
1
3957574
8
1925675
2529559
4
3435627
5

2889136
2
2
Asociatia Fotbal Club Viitorul Dorobantu 2019
4137685
2
Sursa https://mfinante.gov.ro/domenii/informatii-contribuabili/persoane-juridice/info-pjselectie-dupa-cui
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IV.3. Agricultura
Suprafața agricolă din localitate este semnificativă de 7471 ha, sub 2% din suprafața agricolă
a județului Călărași unul din județele cu cea mai mare suprafață agricolă din România.
Conform Recensământului agricol din 2010 în localitate existau un număr total de 1,156 de
exploatații agricole cele mai multe 85% fiind de dimensiuni mici sub 0,5ha.
Tabel 25 Sursa Recensământ agricol 2010 Direcția Județeană de Statistică Județul
Călărași

Sub
0,1
0,10,3
0,30,5
0,5 - 1
Clase de 1-2
mărime a 2-5
suprafeţei
5-10
agricole
10-20
utilizate
(hectare) 20
30
30
50
50
–
100
Peste
100
TOTAL

Exploataţii
agricole
(număr)

Suprafaţa
agricolă
utilizată
(ha),

185

10.22

615

101.27

183

67.43

78
25
36
10
6

49.24
32.90
113.92
73.57
73.39

1

26.65

3

113.42

2

110.01

12

6386.19

1156

7158.21

Exploataţii
agricole (%)

Suprafaţa
agricolă
utilizată (%),

16.0

0.1

53.2

1.4

15.8
6.7
2.2
3.1
0.9
0.5

0.9
0.7
0.5
1.6
1.0
1.0

0.1

0.4

0.3

1.6

0.2

1.5

1.0

89.2
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Figura 28 Distribuția exploatațiilor pe dimensiuni

Dimensiunea exploatației ha

Distribuția exploatațiilor agricole pe dimensiuni
Comuna Dorobanțu
Peste 100 1,0
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20 - 30
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5-10
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0,1- 0,3
16,0 0,1
Sub 0,1

89,2

53,2

1,4

0

Numar exploataţii agricole (%)
Sursa Fisa localității Dir. Jud. Statist
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 populației 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 țară predomină exploatațiile mari – 1% dintre exploatații (12) dețin 89% din suprafața
agricolă a comunei.
Suprafața agricolă nu este folosită integral – ponderea suprafețelor agricole cultivate din total
suprafață teren agricol a variat în perioada 2010-2015 între o pondere minima de 72,3% în 2012,
anul cu cea mai mica suprafață cultivată și 2015 când s-a ajuns la cultivarea a 87,3% din
totalul suprafeței agricole din comună.
În această perioadă în comună au fost activi 17 agenți economici ca fermieri înregistrați întro formă juridică cu suprafețe cultivate variind între 1,9 ha (cel mai mic) și 2350 ha (cel mai
mare) – desi există 70 exploatații cu suprafețe peste 2 ha. Coroborând aceste informații
rezultă că numeroși deținători de teren agricol nu sunt fermieri activi preferând să arendeze
terenurile pe care le au în proprietate.
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Suprafața agricolă cultivată ha

Total suprafete agricole
cultivate în comuna
Dorobanțu 2010-2015
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Figura 9 Sursa Primaria Comunei Dorobantu 1
Potențialul agricol al zonei este semnificativ pentru majoritatea culturilor așa cum este
confirmat și de Studiul de zonare al potențialului de producție și procesare din agricultură al
Ministerului Agriculturii realizat pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Tabel 1 Potenţialul de producţie al terenurilor agricole din comuna Dorobanțu pentru fiecare
cultură din arabil, păşuni şi fâneţe exprimat prin notele de bonitare medii – cf. Studiului de
zonare al potențialului de producție și procesare din agricultură al Ministerului Agriculturii
realizat pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Cereale paioase
Porumb
Floarea Soarelui
Soia
Rapita
Cartofi
Sfecla de zahar

ni

mijlociu

i

Ridicat

ni

mijlociu

i

Ridicat

ni

mijlociu

i

Ridicat

ni

mijlociu

Struguri de masa

mijlociu

i

Ridicat

Hamei

scazut

ni

mijlociu

Orez

Ridicat

i

Ridicat

Hrisca

scazut

ni

scazut

Naut

Ridicat

i

mijlociu

ni

mijlociu

Legume
Plante medicinale
Flori

Mazariche

ni

mijlociu

i

Ridicat

ni

mijlociu

i

Ridicat

ni

mijlociu

i

Ridicat

ni

mijlociu

i

mijlociu
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Mazare
Fasole
Lucerna
Trifoi
Pasuni
Fanete

i

Ridicat

ni

mijlociu

i

Ridicat

ni

mijlociu

i

Ridicat

ni

mijlociu

i

Ridicat

ni

mijlociu

i

mijlociu

ni

mijlociu

i

mijlociu

ni

scazut

i

mijlociu

Lupin
Ricin
In pentru ulei

ni

mijlociu

i

Ridicat

ni

mijlociu

i

Ridicat

ni

mijlociu

i

Ridicat

Tabel 13 Forma de organizare aleasă de fermierii din comuna Dorobanțu
Forma de organizare
Societate comercială SRL
Societate agricolă
Întreprindere individuală
Persoană fizică autorizată

Nr. Fermieri activi
6
1
10
1
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Tabel 14 Principalele rezultate ale principalilor agenți economici active în agricultură în comuna Dorbanțu

Principalii indicatori economici ai firmelor înregistrare îN Dorobanțu active în sectorul Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase s
producatoare de seminte oleaginoase 2018-2020

Firma
DELP PROD COM SRL
PRODCEREAL SRL
GIDO IMPEX TRANS SRL
PYTYCYY LUY ALBA CA
ZAPADA SRL
ZENAPROD CEREAL SRL

Firma
DELP PROD COM SRL
PRODCEREAL SRL
GIDO IMPEX TRANS SRL
PYTYCYY LUY ALBA CA
ZAPADA SRL
ZENAPROD CEREAL SRL

DataInfiintare
16-09-97
21-02-95
16-03-05

Active
Cifra 2018 Profit
Imobilizate Cifra 2019
RON
2018 RON 2018 RON
RON
4,678,387
920,446 13,455,868 12,042,301
18,305,152 3,915,552 29,258,692 57,068,964
939,120
287,165
1,028,151
868,821

22-11-18
27-04-16

30,256
34,104

46,438

58,000

0

Active
Profit
Imobilizate2019 Cifra 2020 Profit
2019 RON RON
RON
2020R
3,739,922
16,507,937 4,252,961 443,5
4,704,574
53,278,628 16,565,630 555,2
227,684
982,262
332,255 -256,7
17,037
22,424

Angajati Angajati Angajati Angajati
Angajati
2016
2017
2018
2019
2020
10
6
5
2
6
37
40
43
54
54
0
1
1
1
2

0

0

0

1
1

1
0
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Producţia vegetală este orientată în comună cât și în întregul județ Călărași cu precădere spre
cultura cerealelor boabe, a plantelor uleioase şi a plantelor de nutreţ.
Figura 29 Ponderea principalelor culturi agricole comuna Dorobanțu 2015

Ponderea principalelor
culturi agricole
comuna Dorobanțu 2015

FLOAREA MAZARE
1%
SOARELUI
5%
ORZ
9%

GRÂU TOAMNA
1%
LUCERNĂ
0%

PORUMB
26%
RAPIȚĂ
14%

SOIA
21%

GRÂU
23%

Sursa Primaria Comunei Dorobantu

Pagina 96 din 146

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI UAT COMUNA DOROBANȚU

Figura 30 principalelor culturi agricole comuna Dorobanțu 2010-2015

Sursa Primăria comunei Dorobanțu Registru Agricol
Astfel pricipalele culturi în anul 2015 au fost cereale care au ocupat 59% din suprafața agricolă
cultivată din care porumbul (26% din suprafață) urmată de grâu (23%). Plantele oleaginoase au
ocupat 40% din suprafață cu 21% dedicată culturii de soia și 14% rapiței. S-au mai cultivat
triticale (toamnă), grau pentru semninte, tomate, pepeni, fasole, cartofi de vară, cartofi
timpurii și semitimpurii. În anii 2014 și 2015 față de anii 2010-2011 se constată:
-

O creștere a suprafeței cultivate cu porumb și soia

-

O scădere a suprafeței cultivate cu floarea soarelui

Cerealele reprezintă principala sursă de export de produse agroalimentare a României (33%),
iar seminţele oleaginoase sunt pe a treia poziție cu (11%). Evoluția prețurilor 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
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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 tonex .
Capacităţile de depozitare pentru seminţele de consum au o distribuţie uniformă în teritoriu
corelată cu zonele cu potenţial de producţie pentru cereale și oleaginoase.
Tabel 26 Proiecte din comuna Dorobantu înaintate și finantate prin Programul National de
Dezvoltare Rurala
An
Denumire
sesiune beneficiar

2018 Prodcereal SRL

2020

OUAI Varasti
SPP 2 Boianu 2

Deacu V.
George
2016
Intreprindere
Individuala

Valoare
Valoare
contractata
platita
Euro

Titlu proiect

Status
curent

Modernizarea si
extinderea
capacitatii de
depozitare a
produselor agricole
la S.C. Prodcereal
S.R.L.

Contractat

982,490.0

62,075.0

Retehnologizarea
statiei de pompare
spp 2b2 si a plotului
de irigatii din
amenajarea
hidroameliorativa
Boianu + Sticleanu

Contractat

1,000,000.0

0.0

Construire ferma
pentru cresterea
puilor de carne

Contractat

895,878.6 895,878.6
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• Agricultura în ariile protejate Natura 2000
În siturile Natura 2000 care conțin suprafețe mari de teren agricol sunt necesare măsuri special
date fiind cerințele ecologice ale speciilor și habitatelor de importanță comunitară care trebuie
să țină cont de circumstanțele socio-economice și de caracteristicile fizice ale fiecărui sit.
Câțiva pași cheie sunt utili în aceste zone
• Identificarea terenului agricol și a sistemelor agricole din rețeaua Natura 2000 presupune
cartografierea sau localizarea prin alte mijloace a habitatelor agricole cheie și a suprafețelor
agricole folosite de speciile cheie.
• Identificarea țintelor pentru habitatele și speciile agricole cheie presupune evaluarea
stării tuturor habitatelor și speciilor cheie, cu ținte de exemplu pentru creșterea (adică
restaurarea sau re-crearea) habitatelor sau a populațiilor de specii care sunt prea mici (și/sau
fragmentate) pentru a fi viabile pe termen lung. Pentru alte habitate, mai puțin amenințate,
ar putea fi potrivit să existe o țintă al cărei scop să fie acela de a menține un anumit procentaj
din acestea (de exemplu, menținerea a 95% în stare favorabilă de conservare).
UE acordă sprijin financiar fermierilor care deţin/administrează terenuri agricole şi care
desfăşoară activităţi în perimetrul şi în afara ariilor de protecţie specială avifaunistică,
respectiv a ariilor naturale protejate desemnate în baza legislaţiei naţionale în cadrul
schemelor de plăţi directe şi măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală, se adresează.În
tabelul 27 se pot vedrea finanțările de acest tip de care au beneficiat fermierii din Dorobanțu.
Tabel 27 Exploatații agricole active – beneficiare de finanțări FEGA sau FEADR
Beneficiar
Deacu V. George Intreprindere
Individuala
Vilcu Vasile Silviu Pfa
Ilie Florin Apis Pfa
Puisor Sorin Pfa
Cornea Felicia Pfa

Comuna Dorobantu
Dumitru Popescu
Sc Prodcereal Srl
Sc Delp Prod. Com. Srl
Rusu Ilie Agro Pfa
Ilie M. Marian Agricultor Pfa
Vlasceanu Victor Intrep Individuala

Masura FEADR
M 04 - Investitii in active fizice (art. 17 din
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013)
M 06 - Dezvoltarea exploatatiilor si a
intreprinderilor
M 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locala
LEADER (CLLD dezvoltare locala plasata
sub responsabilitatea comunitatii)
(articolele 42 43 si 44 din Regulamentul
(UE) nr. 1305/2013)
Masura 10 - Agromediu si clima (art 28)
Masura 13 - Plati pentru zone care se
confrunta cu constrangeri naturale sau cu
alte constrangeri specifice (art. 31)

2019
317,064
9,723
9,592
9,592
9,538

38,680
2,270
79,491
36,175
26,625
15,763
14,296
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Sc Kart 2001 Srl
Gropeneanu Tanta P.F.A.
68 Exploatatii cu sume intre 100010.000
244 Exploatatii cu sume intre 62-989
lei

12,373
11,182
235,391
73,308
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Tabel 28 Exploatații agricole active – beneficiare de finanțări FEGA sau FEADR
Beneficiar masura FEGA
Ajutor special pentru apicultura
VILCU SIMON PETRU PFA R 1308_13 art55 ro ram 2019
SC PRODCEREAL SRL Plata pentru practici agricole
RUSU ILIE AGRO PFA benefice pentru clima si mediu
cu disciplina financiara R
16 Exploatatii cu sprijin intre 1,000-10,000
1307_13 art43 an calendaristic
119 Exploatatii cu sprijin intre 1-1,000 2018
RADUCU IONELA PFA Plata pentru tinerii fermieri cu
disciplina financiara
16 Exploatatii cu sprijin intre 100-1,000
Plata pentru tinerii fermieri fara
disciplina financiara

17 Exploatatii cu sprijin intre 100-1,000
6 Exploatatii cu sprijin intre 100-1,000 Plata redistributiva cu disciplina
financiara R 1307_13 art41 _ 42
85 Exploatatii cu sprijin intre 1-1,000 an calendaristic 2018
Plata redistributiva fara
disciplina financiara R 1307_13
74 Exploatatii cu sprijin intre 1-1,000 art41 _ 42 an calendaristic 2018
II CARTERARU VALENTIN
Program de plata unica pe
ILIE MIRELA AGRO INTREPRINDERE
suprafata cu disciplina
INDIVIDUALA
financiara
7 Exploatatii cu sprijin intre 1,000-10,000
Program de plata unica pe
suprafata cu disciplina
74 Exploatatii cu sprijin intre 1-1,000 financiara 0%
26 Exploatatii cu sprijin intre 1,000-10,000 Program de plata unica pe
suprafata fara disciplina
54 Exploatatii cu sprijin intre 1-1,000 financiara
Schema pentru micii fermieri
plata pentru practici agricole
benefice pentru clima si mediu
23 Exploatatii cu sprijin intre 1-1,000 fara disciplina financiara
Schema pentru micii fermieri
27 Exploatatii cu sprijin intre 1-1,000 plata redistributiva
Schema pentru micii fermieri
17 Exploatatii cu sprijin intre 1-1,000 program de plata
Sc Prodcereal Srl

cuantum
859
182,022
56,322
77,944
32,454
1,056
2,616

2,307
6,628
10,136
11,854
18,860
10,693
22,630

11,075
29,445
22,552

3,462
422
4,493
114,770
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Chitu Ana Intrep Individuala
Sc Delp Prod. Com. Srl
Chirita Cgg Maria Intrep Individuala
Piticas Georgian Emil Pfa
7 Exploatatii Cu Sprijin Intre 1-1,000
Ilie G. Viorica Persoana Fizica Autorizata
Piticas Georgian Emil Pfa
Ilie D. Liliana Persoana Fizica Autorizata
Nicolae Ilie
Stelica Scarlat N
Dumitra Ilie
Ilie D. Liliana Persoana Fizica Autorizata

Sprijinul cuplat facultativ
masura 1 cu disciplina financiara
Sprijinul cuplat facultativ
masura 2 cu disciplina financiara

Sprijinul cuplat facultativ
masura 20 cu disciplina
financiara

Sprijinul cuplat facultativ
masura 22 cu disciplina
Chirita Cgg Maria Intrep Individuala financiara
Sprijinul cuplat facultativ
masura I fara disciplina
Ion Clabescu financiara

6,295
1,956
1,377
560
317
7,376
7,305
3,673
2,081
559
451
395
16
554
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Tabel 29 Număr atestate producător
Anul

Număr atestate producător

2015

51

2016

31

2017

43

2018

50

2019

30

2020

10

2021

8

Sursa Primăria Dorobanțu registru Agricol
Numărul fermierilor activi este în scădere – numărul exploatațiilor active nu a putut fi precis
determinat – 268 de exploatații au primit subvenții în anul 2019. Conform datelor primăriei
există 1,764 de contracte de arendă pentru o suprafață de 3580,67 ha.
Dotarea cu utilaje, instalatii agricole si mijloace de transport a exploatațiilor agricole de pe
raza localității este în scădere de la un total de 341 în anul 2017 la 324 în anul curent. Cea
mai mare parte a acestora sunt deținute de eploxatațiile mari cu personalitate juridică.
Tabel 30 Dotarea cu utilaje, instalatii agricole si mijloace de transport a exploatațiilor
agricole de pe raza localității 2017-2021
Anul
2017
2018
2019
2020
2021

Gospodarii cu domiciliul Persoane
Total localitate
in localitate
juridice
341
97
243
344
96
247
344
96
247
325
78
247
324
77
247
Sursa Primăria Dorobanțu registru Agricol

Efectivele de bovine din localitate – care sunt deținute în majoritate de persoane juridice au
scăzut în ultimii ani. Un ușor reviriment se înregistrează din 2019.
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Figura 31 Efective bovine comuna Dorobanțu 2017-2021
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Sursa Primăria Dorobanțu registru Agricol
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Figura 32 Efective animale – altele decât bovine – comuna Dorobanțu 2017-201
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IV.4. Turism
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
disponibile public.
Un prim pas pentru valorificarea potenţialului ecoturistic neexploatat a fost făcut în 2014-2015
când în cadrul proiectului « SOCEC. NET - Reţeaua economiei sociale », s-a construit campingul
turistic Mostiştea Dorobănţeană prima unitate turistică din zonă.
De asemenea din 2015 prin localitate trec trei trasee cicloturistice36: unul pe şosea (C2 – 47km),
două trasee cicloturistice offroad (C3 – 50km & C4 – 35km care 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, CăscioareleMânăstirea) sau dinspre Călăraşi (cu startul la Chiciu, după punctul de trecere cu bacul).

36

A se vedea: http://pop1.calarasi.ro/trasee și http://smartatletic.ro/cicloturismcalarasi
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Foto 3 Traseu cicloturistic C4

(Sursa foto: Alerg, deci exist! alerg.ro)
Comuna nu oferă însă în prezent facilități turistice pentru a putea păstra în comunitate
cicloturiştii care traversează zona.
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.
Turismul în zonele rurale ale județului Călărași are o dinamică semnificativă în ultimii ani,
structuri de primire turistică fiind înregistrate în 12 din comunele din județ. Astfel de structuri
sunt însă active conform Institutului Național de Statistică în doar 5 dintre comune și anume
Dragalina, Belciugatele, Borcea, Chirnogi și Cuza Voda. Comuna Dorobanțu nu este însă pe
această hartă turistică și nu s-a încadrat în această dinamică - nu a înregistrat deloc cazări în
perioada analizată poosibil din cauza capacității încă reduse de cazare din localitate.
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Tabel 31 Structurile de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate 24.08.2021
Tip unitate

Nume unitate

Categorie

Numar
locuri

Camere de închiriat

Rustic Diana

3 stele

10

3 stele

26

3
margarete

12

3
margarete

30

Răţoiu

3 flori

24

Borcea

Casa
Țărănească
Pescarul

3
margarete
2 flori

9

Chirnogi

16

Ciocănești

Privilege Club
Casa
Pescarului
Dichiseni

3 stele

24

Cuza Vodă

1 stea

6

Dichiseni

Popas turistic
Pensiune turistică
Pensiune turistică
Pensiune turistică
Pensiune turistică
Pensiune turistică
Camere de închiriat
Căsuțe tip camping

Complex
Turistic Elisa
Valea
Iazurilor
Valea
Iazurilor
Grand

Localitate

Belciugatele

Căsuțe tip camping

Mostiștea
Dorobănțeană

1 stea

6

Dorobanțu

Motel

Drajna

2 stele

30

Dragalina

Camere de închiriat

Popasul
Frumușani

2 stele

6

Frumușani

Camere de închiriat
Apartamente de
închiriat

Jegălia
1 stea
10
Jegălia
Domeniul
3 stele
4
Solacolu
Sărulești
Domeniul
Camere de închiriat
3 stele
20
Solacolu
Lunca Dunării
Căsuțe tip camping
1 stea
6
Spanțov
Spanțov
Sursa http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/ 24.08.2021
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Campingul Mostiștea Dorobănțeană are un amplasament excelent dar un număr relativ mic de
locuri.

Tabel 32 Structuri de primire turistica județul Călărași mediul rural - număr, anul 2020
Tipuri de structuri de primire
turistica - număr, anul 2020

Localitati

Moteluri Bungalouri
DRAGALINA
BELCIUGATELE
BORCEA
CHIRNOGI
CUZA VODA

Pensiuni
agroturistice

1
13

1
1
1
1

Sursa INS Tempo
Tabel 33 Capacitatea de cazare turistica in functiune pe localitati rurale, jud Călărași
2010-2017

Localitati

2010

BELCIUGATELE
BORCEA
CUZA VODA
DRAGALINA

7,956
3,304
7,300
6,570

Ani
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Numar locuri-zile
9,438 9,464 9,490 9,464 9,490 9,516
9,490
406
:
:
:
:
:
:
7,300 3,660 1,180
:
:
:
:
6,570 6,588 6,570 6,570 6,570 6,588 12,775
Sursa INS Tempo
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ANALIZA SWOT ECONOMIA LOCALITĂȚII
Puncte slabe
Puncte tari
Dinamică antreprenorială bună - În 2021 în comuna Dorobanţu era active 41 de firme – în
creștere față de anul 2013 când erau active 33 de societăți.
Rezultate economice bune și în creștere ale firmelor din localitate în peroada pre Covid - vezi
evoluția cifrei de afaceri a firmelor cu sediul în comuna Dorobanțu 2016-2019
Economia locală are în prezent o mai mare diversitate, cu câteva sectoare asigurând un număr
mic dar constant de locuri de muncă.
Un sector numeros de economie socială reprezentat de 10 întreprinderi de economie socială: 3
societăţi agricole, 2 cooperative și 5 asociaţii din care 7 erau active – un potențial semnificativ
pentru dezvoltarea socio-economicaă armonioasă și inciuzivă a localității. Economia socială
reprezintă 21% din cele 33 de întreprinderi active ale comunei Dorobanţu.
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 populației din 2012), cât și de ponderea suprafeţei agricole
de 73 % din total suprafaţă.
Sectorul agricol este în creștere - cu 63 de locuri de muncă, reprezentând peste 62% din totalul
locurilor de muncă din sectorul privat din comună în creștere față de 2012 când înregistra un
număr mediu de 40 salariaţi.
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 disponibile
public. 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.

Număr mare (1,156) de exploatații agricole
cele mai multe 85% fiind de dimensiuni
mici sub 0,5ha.
Număr mic de exploatații active ? – doar
268 de exploatații au fost active economic
– au primit subvenții în anul 2019.
Fragilitatea agenților economici locali –
criza Covid a avut un impact major asupra
cifrelor de afaceri ale acestora
Pierderea de locuri de muncă în sectoare
importante – ex pescuit.
Suprafața agricolă nu este folosită integral
– ponderea suprafețelor agricole cultivate
din total suprafață teren agricol a variat în
perioada 2010-2015 între o pondere
minima de 72,3% în 2012, anul cu cea mai
mica suprafață cultivată și 2015 când s-a
ajuns la cultivarea a 87,3% din totalul
suprafeței agricole din comună.
Comuna Dorobanțu nu valorifică până în
prezent deloc potențialul său turistic.
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Oportunități

Amenințări

Turismul în zonele rurale ale județului Călărași are o dinamică pozitivă semnificativă
în ultimii ani, structuri de primire turistică fiind înregistrate în 12 din comunele din
județ, fiind active în doar 5 dintre ele și anume Dragalina, Belciugatele, Borcea,
Chirnogi și Cuza Voda.

Numărul fermierilor activi este în scădere –

Programele de finantare destinate mediului rural, IMM, economiei sociale

Dotarea cu utilaje, instalatii agricole si mijloace de
transport a explotațiilor agricole de pe raza localității
este în scădere de la un total de 341 în anul 2017 la
324 în anul curent.
Agricultura este dependenta de conditiile meteo in
lipsa unui sistem de irigatii performant
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V. INFRASTRUCTURA, UTILITAȚI ȘI MEDIU
V.1 Infrastructura și utilitați
Infrastructură rutieră
Reţeaua de drumuri judeţene asfaltate este degradată datorită depăşirii duratei de exploatare,
a traficului intens şi greu şi a condiţiilor meteo nefavorabile. Pentru asigurarea unei circulaţii
în conditii de siguranţă şi confort, s-au executat lucrări de plombări îmbrăcăminţi asfaltice pe
drumurile judeţene asfaltate, astfel: DJ 403 Dorobanţu-Ulmu-Plevna.37
Sunt depuse la CNI cinci proiecte în vederea finanțării astfel:
-

Modernizare străzi – asfaltare în sat Dorobanțu, sat Vărăști și sat Boșneagu – 12 km;
Modernizare străzi – asfaltare în sat Vărăști și sat Boșneagu – 5,9 km;
Modernizare străzi – asfaltare în sat Dorobanțu– 4 km;
Amenajare trotuar pe parte astângă a DN 31, comuna Dorobanțu;
Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță cu programnormal sat Dorobanțu.

Rețeaua de apă
Rețeaua de alimentare cu apă a comunei are o lungime de 50km care nu a mai evoluat
semnificativ din 2013.
Tabel 34 Rețeaua de alimentare cu apă a comunei Dorobanțu 2010-2013 km
Ani
Lungime
Km

2010

2011

45.8
45.8
Sursa INS Tempo

2012

2013

49.7

50

Tabel 35 Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile comuna Dorobanțu 2015-2019
Ani
2016
2017
2018 2019
Capacitatea instalatiilor
UM: Metri cubi pe zi
de producere a apei
potabile
826 1,127 3,036 1,725 1,725
Sursa INS Tempo
2015

37

Raport privind starea economicosocială a judeţului Călăraşi pe anul 2018 Instituția Prefectului
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Se observă cum cantitatea de apă distribuită a cerscut ușor în ultimii ani în rândul
consumatorilor casnici, aceasta rămânând aproape constantă și relativ mică = 2-4 mii metri
cubi - în rândul agentilor economici pentru nevoi productive si neproductive.
Tabel 36 Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor din comuna Dorobanțu
2015-2019 - din care pentru uz casnic mii mc
Ani
2015 2016 2017 2018 2019
Mii metri cubi
Total
115
52
56
64
77
din care: pentru uz casnic
111
50
53
61
73
Sursa INS Tempo

Cantitatea de apa potabila
distribuita consumatorilor - din
care pentru uz casnic

În comuna Dorobanțu în anul 2019 nu exista canalizare. Astfel comuna Dorobanțu nu s-a
încadrat în grupul comunelor din județ care au început să ăși dezvolte rețeaua de canalizare.
În Master Plan-ul județului Călărași 2015 – 2035 revizuit în 2011, comuna Dorobanțu figurează
pentru anul 2015 cu construcție rețea canalizare, stații de pompare și stație de epurare
Dorobanțu/Vărăști și extindere la rețea distribuție din sat Vărăști și din 2018 - constructie
rețea canalizare, stații de pompare și stație de epurare, sat Boșneagu.
Tabel 37 Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare - localitati rurale jud.
Călărași

Localitati
CHIRNOGI
CIOCANESTI
CUZA VODA
DRAGALINA
MANASTIREA
ROSETI
STEFAN CEL MARE
UNIREA
VLAD TEPES

2015 2016
:
:
:
:
22,7 22,7
:
:
6
6
8,9
8,9
16,8 16,8
6,9
6,9
8
8
Sursa INS Tempo

Ani
2017 2018 2019
UM: Km
23
23
23
:
:
3
22,7 22,7 22,7
9,6
9,6
9,6
6
6
8
8,9
8,9
8,9
25
25
25
6,9
6,9
7,6
8
19
24

Comuna Dorobanțu este beneficiară a proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată pentru aria de operare a operatorului regional în județele Călărași și Ialomița, în
perioada 2014-2020. Proiectul, demarat în 2017, cuprinde mai multe investiții din aria de
operare a ECOAQUA SA Călărași precum: rețele de alimentare cu apă, canalizare, stații de
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pompare, stații de tratare, stații de epurare etc. Prin proiect s-au realizat investitii pe domeniul
public, privind extinderea sistemului de alimentare cu apa inclusiv în sistemul local de
alimentare cu apă Dorobanțu (Plătărești) și respectiv sistemul zonal de alimentare cu apă.
Proiecte de dezvoltare a alimentării cu apă a localității: ”Proiect regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele
Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”. Datele proiectului :38
Contract de Finanţare nr.24/09.02.2017,semnat între Ministerul Dezvoltării
Regionale,Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi ECOAQUA SA Călăraşi;
- Valoarea proiectului: 11.926.122 lei, fără TVA, din care valoarea eligibilă, conform POS
Mediu ( FC+BS+BL): 11.926.122 lei, fără TVA; Locaţiile proiectului aglomerările urbane
şi rurale din judeţele Călăraşi şi Ialomiţa;
- Perioada de implementare: 46 de luni, 01.03.2017 – 31.12.2020.
Proiectul vizează investiţii pentru tratarea şi distibuţia apei potabile şi colectarea şiepurarea
apelor uzate în 33 de unităţi adiministrativ-teritoriale, astfel: Călăraşi, Olteniţa, Fundulea,
Lehliu Gară, Budeşti, Independenţa, Dorobanţu, Ulmu, Chiselet, Lupşanu, Lehliu, Dor Mărunt,
Nicolae Bălcescu, Ileana, Tămădău Mare, Belciugatele, Spanţov, Chirnogi, Crivăţ, Şoldanu,
Nana, Luica, Plătăreşti, Frumuşani, Vasilaţi.
-

Tabel 38 Măsuri de bază pentru asigurarea infrastructurii de apă potabilă în spaţiul hidrografic
Buzău-Ialomiţa - Autoritate competentă responsabilă Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, Parteneri Primăria Dorobanţu SC ECOAQUA SA Călăraşi
Nume măsură

Descriere măsură

Alimentare cu apă în Alimentare cu apă în scop potabil (Dorobanţu)
scop potabil UAT Front de captare - 2 bucăţi
Dorobanţu
Conductă de aducţiune apă brută - 300 m
Staţie de tratare a apei - 1 bucată
Rezervor stocare 250 mc - 1 bucată
Staţie de pompare - 1 buată
Introducerea sistemului SCADA - 1 bucată
Aducţiune apă tratată - 2 km
Branşamente - 300 bucăţi
Sursa Planul de Management al spațiului hidrografic Buzău – Ialomița 2016-2021
Proiecte de infrastructură derulate în localitate39
- Modernizare străzi în sat Dorobanţu,
38

Idem
Idem

39
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-

Reabilitare termică, înlocuire învelitoare şi reparaţii curente - corp C1 Şcoala
Gimnazială nr.1 Dorobanţu
Înfiinţarea căminului cultural Comuna Dorobanţu

Energie – gaze
În comuna Dorobanțu nu există alimentare cu gaz. Comunele din zonă care au conexiune la
rețeaua de gaze sunt Belciugatele, Chirnogi, Dor Marunt, Dragalina, Dragos Voda, Lehliu,
Modelu și Perisoru.
Tabel 39 Gaze naturale distribuite pe localitati, jud. Călărași 2020
Localitati
TOTAL
MUNICIPIUL CALARASI
MUNICIPIUL OLTENITA
ORAS FUNDULEA
ORAS LEHLIU-GARA
BELCIUGATELE
CHIRNOGI
DOR MARUNT
DRAGALINA
DRAGOS VODA
ILEANA
MODELU
PERISORU
STEFAN VODA
TAMADAU MARE

Mii metri
cubi
64,334
36,701
7,928
158
10,433
18
1,089
776
1,899
926
156
3,230
617
105
298

V.2 Mediu
Calitatea aerului
Poluarea aerului afectează negativ sănătatea umană, mediul și clima. Atât expunerea de scurtă
durată, cât și cea de lungă durată dăunează sănătății, fie prin expunerea directă la poluanții
atmosferici, fie indirect, prin poluanții transportați prin aer, depozitați și apoi acumulați în
lanțul trofic. Poluarea aerului afectează, de asemenea, și ecosistemele prin contribuția la
eutrofizarea și acidifierea apei și solului, conducând astfel la pierderi de vegetație și faună.
Poluarea aerului poate afecta culturile agricole și pădurile, cauzând pierderea unor recolte.
Mai mult decât atât, anumiți poluanți atmosferici afectează sistemul climatic, declanșând
modificări în radiația globală.
Pagina 115 din 146

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI UAT COMUNA DOROBANȚU

Reţeaua de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) din zona Călăraşi, este formată din trei
staţii automate de monitorizare ce fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității
Aerului, echipate cu analizoare performante şi care aplică metodele de referinţă impuse de
legislația europeană.
Județul Călărași conform Raportului privind starea mediului pentru anul 2019 (an de referință
pentru Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor) din punct de vedere al calității aerului se
încadrează în regimul de gestionare II, zona în care:
-

nivelurile de SO2, NO2, PM10, și PM2,5, Pb, benzen, CO sunt mai mici decât valorile
limită prevăzute de legea nr. 104/2011;
- nivelurile de As, Cd, Ni, Pm2,5 sunt mai mici decât valorile țintă prevăzute de Legea
104/2011.
Deoarece nu au fost înregistrate în 2019 depășiri la indicatorii monitorizați la staţiile aparţinând
RNMCA se consideră că nu au fost efecte asupra ecosistemelor, asupra solului și vegetaţiei.40
În Planul de menținere a calității aerului în județul Călărași 2019 – 2023 sunt cuprinse măsuri
care vizează dezvoltarea Comunei Dorobanți, ca: alimentarea cu gaze naturale a unităţilor
administrativ – teritoriale și modernizare străzi.
Deșeuri
Deşeurile municipale reprezintă totalitatea deșeurilor generate în mediul urban şi rural din
gospodării, instituţii, unităţi comerciale, unităţi economice (deșeuri menajere şi asimilabile),
deșeuri stradale colectate din spaţii publice, străzi, parcuri, spaţii verzi, precum şi deşeuri din
construcţii şi demolări.
În județul Călărași a fost implementat ”Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor”, proiect
co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Sectorial ”Mediu”
2007–2013 și prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020.
În ceea ce privește amplasarea zonelor de colectare a deșeurilor, la nivel de județ Călărași sunt
realizate 3 stații de transfer și un Centru de Management Integrat.
Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în județul Călărași la nivelul anului 2019 în mediul
rural este de 94,22%.41
Pentru implementarea sistemului integrat de management a deșeurilor, județul a fost împărțit
în patru zone pentru colectare și transport deșeuri aferente stațiilor de transfer,
respectiv CMID Ciocănești; comuna Dorobanțu face parte din Zona 4 Ciocănești – pe teritoriul
căreia este amplasată stația de transfer Centrul de Management Integrat Ciocănești.

40
41

Raport privind starea factorilor de mediu în județul Călărași în anul 2019, pg. 15.
Raport de mediu – Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Călărași 2021 – 2025, pg. 88.
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Conform datelor Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Ecomanagement Salubris" Călăraşi
(ADIES), la nivelul Comunei Dorobanțu, cantitatea de deșeuri colectate la nivelul anului 2020
este distribuită astfel:
- AE- agenți economici/ IP - instituții publice – 41,88 t/an;
- Populație – 499,20 t/an;
- Reciclabil- 3,42 t/an.
Din perspectiva problemelor de mediu relevante în corelare cu managementul deșeurilor ăn
județul Călărași, menționăm următoarele concluzii din Raportul de mediu – Planul județean de
gestionare a deșeurilor în județul Călărași 2021 – 2025 (PJDG)42:
-

-

-

-

42

Din analiza stării actuale a factorilor de mediu relevanți pentru PJGD și din identificarea
sensibilității acestor factori în raport cu sistemul actual de gestionare a deșeurilor se
poate observa că principalele surse de poluare generată de gestionarea actuală a
deșeurilorsunt reprezentate de colectarea în amestec a deșeurilor, depozitarea
preponderentă a acestora și abandonarea deșeurilor (asociat cu lipsa unor programe de
conștientizare a populației cu privire la riscurile și efectele depozitării deșeurilor în
spații necorespunzătoare);
Factorii de mediu susceptibili de a fi afectați de actualul sistem de gestiunea deșeurilor
sunt: apă, aer, schimbări climatice, sol/subsol, biodiversitate, conservarea resurselor
naturale, sănătatea populației și patrimoniul cultural.
Trebuie avut în vedere însă că în județul Călărași depozitele neconforme sunt închise,
depozitul de deșeuri operabil în prezent și instalațiile de tratare a deșeurilor sunt
conforme, iar gradul de colectare în mediu rural și urban este de 100%. Depozitul este
prevăzut cu sistem de colectare/tratare a levigatului și a gazelor de depozit și nu au
existat depășiri ale concentrațiilor maxime admise pentru factorii de mediu monitorizați
(apă suprafață, apă subterană, zgomot, aer). De asemenea, nu au fost semnalate
incidente de poluare a aerului, solului, apelor de suprafață sau pânza freatică asociate
sistemului actual de gestiune a deșeurilor sau ca urmare a activităților desfășurate în
cadrul depozitului de deșeuri și instalațiilor de tratare a deșeurilor existente;
Starea actuală a factorilor de mediu la nivelul județului Călărași este în general bună.
Se consideră că efectele actualului sistem de gestionare a deșeurilor asupra factorilor
de mediu sunt moderate, fiind necesare îmbunătățiri în procesul de colectare selectivă
a deșeurilor generate, creșterea gradului de valorificare și reducerea cantităților de
deșeuri depozitate.

Raport de mediu – Planul județean de gestionare a deșeurilor în județul Călărași 2021 – 2025, pg. 133.

Pagina 117 din 146

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI UAT COMUNA DOROBANȚU

Puncte tari

Analiza SWOT INFRASTRUCTURĂ UTILITAȚI ȘI MEDIU
Puncte slabe

Percepția populației privind starea considerată bună a accesibilităț de
transport – transport public, transport școlar, etc

Starea slabă a infrastructurii de transport din perspectiva
cetățenilor

Surse multiple de alimentare cu apă

Percepția populației privind starea considerată slabă a
canalizării

Rețea de alimentare cu apă în extindere
Rețea de canalizare în extindere
Percepția populației privind starea considerată bună a alimentării cu apă
Acoperire bună cu telefonie fixă și mobilă
Patrimoniul natural valoros
Potențial major de punere în valoare a patrimoniului natural
Nivel conform de poluare a aerului
Managementul deșeurilor
Percepția populației privind starea considerată acceptabilă a mediului

Stare scăzută de satisfacție a comunității privind
infrastructura generală
Inexistența rețelelor de alimentare cu gaze naturale
Rețeaua de alimentare cu apă a comunei deteriorată
Pierderi mari de apă în rețea
Nivel scăzut de conștientizare a factorilor de decizie, a
părților interesate și a cetățenilor privind utilizarea
energilor regenerabile
Prevenirea generării deşeurilor

Lipsa de informații a autorităților publice pentru noile
tendințe ecologice și de mediu de la nivel european

Oportunități

Amenințări

Apartenența comunei la ADI ECOAQUA

Amânarea realizării lucrărilor de infrastructură poate
conduce la creșterea considerabilă a costurilor, în special în
noul context al politicilor de mediu globale și europene

Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de
canalizare prin proiectul ECOAQUA S.A.
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Managementul deșeurilor la nivel de județ
Acces la diverse surse de finanțare (locale, naționale și europene) destinate
protecției mediului
Fonduri europene 2021 – 2027
Politica europeană în domeniu – Pactul Ecologic European

Costul emisiilor de gaze cu efect de seră se va adăuga
costurilor materialelor utilizate
Insuficiența datelor sintetice, utile și relevante în domeniul
protecției mediului la nivelul instituțiilor specializate
Legislație stufoasă și contradictorie în domeniu
Mecanisme ineficiente de implementare a legislației în
domeniu
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VI. Capacitate administrativă
Analiza privind capacitatea administrativă a UAT Comuna Dorobanțu s-a efectuat în principal
pe baza informațiilor publice, accesibile online. Aceste date au fost actualizate cu sprijinul
personalului primăriei.

VI.1. Cooperare inter-instituțională
Comuna Dorobanțu este membru al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară de utilităţi
publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare "ECOAQUA"43, județul Călărași.
În Master Plan-ul județului Călărași 2015 – 2035 revizuit în 2011, comuna Dorobanțu este parte
din Zona rurală din aria de acoperire a Master Plan-ului, dar nu figurează cu investiții pentru
perioada 2016 – 2018 privind alimentarea cu apă, canalizare și epurare apă uzată. Asociaţia de
dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare "ECOAQUA" are în derulare proiectul ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de
finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată pentru aria de acoperire a Operatorului Regional în județele
Călărași și Ialomița, în perioada 2014-2020”, proiectul finanțat din fonduri europene prin
Programul Operațional de Infrastuctură Mare
Comuna Dorobanțu este membră a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecomanagement
Salubris44 din care fac parte toate UAT –urile din judetul Călărași. Din perspectiva
managementului deșeurilor, comuna Dorobanțu face parte din zona 4 Ciocănești, județul
Călărași.
Comuna Dorobanțu este membru în Grupul de Acțiune Locală GAL „Bărăganul de Sud-Est”45,
împreună cu alte 20 localități, 18 parteneri privați și 9 parteneri societate civilă (ONG-uri).
La nivel de GAL, din 2020 este în implementare Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului
„Bărăganul de Sud Est”. GAL-ul urmărește și implementarea unor proiecte de cooperare și
schimburi de experiență cu alte Gal-uri naționale sau din alte state membre în UE.

43

Sursa: http://www.adiecoaqua.ro/Asociatia.html
Sursa: https://salubriscl.ro/
45
Sursa: https://baraganse.ro/
44
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Figura 33 Hartă teritoriul GAL „Bărăganul de Sud Est”

Sursa: https://baraganse.ro/

VI. 2. Instrumente de management integrat
Site-ul UAT Comuna Dorobanțu, are următoarele secțiuni principaleŞ
Despre UAT

-

o Despre
o Cadrul Geografic
o Istoric
o Cultură și Învățământ
o Conducere
o Organizare
o Programe si Strategii
o Rapoarte si Studii
Informații de interes public
o Solicitare Informații – Legislație
o Buget
o Bilanțuri
o Achiziții Publice
o Buget din toate sursele de venituri
o Modele de cereri / formulare tip (cu menționarea timpului necesar completării)
o Hotărâri Consiliul Local
o Anunțuri
o Proiecte Hotărâri
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-

-

o Dispoziții Primar
o Procese Verbale Ședințe Consiliul Local
o Resurse Umane -cf. Legii nr. 153/2017
o Declarații Avere / Interese
Compartimente
o Asistență Socială
o Funcționari Publici
o Taxe si Impozite
o Starea Civilă
o Regisrul Agricol
o Financiar-contabil
o Dezvoltare Comunitară
o Seviciul voluntar pentru situații de urgență
o Cultură
o Administrativ
o Utilități publice
o Urbanism, cadastru, agricultură
Transparență
Anunțuri
Contact
Monitorul oficial local
o Formulare electronice
o Sesizări
o MONITORUL OFICIAL LOCAL - Registrele Publice pentru Dorobanţu
▪ Statutul Unității Administrativ-Teritoriale
▪ Regulamentele privind procedurile administrative
▪ Hotărârile autorității deliberative
• Proiecte de hotărâri
• Hotărâri
▪ Documente și informații financiare
▪ Alte documente
a)
Registrul
privind
înregistrarea
refuzurilor
de
a
semna/constrasemna/aviza actele administrative, precum obiecțiile cu
privire la legalitate, efectuate în scris
b) Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu
privire la proiectele hotărârilor autorității deliberative și dispozițiile
executive
c) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes
public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației
publice locale
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d) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte
administrative, cu caracter normative
e) Minutele în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere
exprimate de participanți la o ședință publică
f) Procesele-verbale ale ședintelor autorității deliberative
g) Declarațiile de căsătorie
h) Alte documente neprevazute la lit. a-g si care, potrivit legii, fac
obiectul aducerii la cunoștință publică
i) Alte documente neprevazute la lit. a-h a căror aducere la cunostința
publica se apreciază ca fiind oportună și necesară
UAT Comuna Dorobanțu are în implementare documente generale ca:
-

Organigrama și statul de funcții pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Dorobanțu ;
- Regulament de organizare și funcționare a consiliului local Doronabțu
- Regulament de Organizare și Funcționare aparat propriu;
- Regulament de Ordine Interioră al primăriei comunei Dorobanțu ;
Ultimul Raport anual privind situația economică social și de mediu a Comunei Dorobanțu este
cel pe anul 2020.
Este accesibil pe site Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020.
Nu sunt folosite instrumente de management al calității (ISO, CAF, BSC).
Nu sunt accesibile pe site standarde/proceduri SCIM, dar este accesibil Codulul de etică al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Dorobanțu .
Integritate și bună guvernare
Buna guvernare se obține prin eforturile conjugate ale tuturor părților interesate și vizează
atingerea unui echilibru între interesul factorilor de decizie în elaborarea politicilor publice, a
angajaților din administrația publică în aplicarea deciziilor și impactul acestor acțiuni asupra
comunității.
Nu sunt accesibile pe site date privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție.
Sunt afișate declarațiile de avere și de interese ale aleșilor locali și ale angajaților.
Atragerea de resurse
Nivelul veniturilor planificate prin bugetul local în anul 2020 a fost de 7.116.702 lei, din care
s-au realizat încasări în sumă de 5,850,154 lei, din care venituri proprii 998.000 lei.
Cheltuielile totale efectualte în anul 2020 sunt în sumă de 5,153,124 lei.
Sunt depuse la CNI cinci proiecte în vederea finanțării astfel:
-

Modernizare străzi – asfaltare în sat Dorobanțu, sat Vărăști și sat Boșneagu – 12 km;
Modernizare străzi – asfaltare în sat Vărăști și sat Boșneagu – 5,9 km;
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-

Modernizare străzi – asfaltare în sat Dorobanțu– 4 km;
Amenajare trotuar pe parte astângă a DN 31, comuna Dorobanțu;
Reabilitare, modernizare și dotare grădiniță cu program normal sat Dorobanțu.

VI.3. Analiza implementării strategiei de dezvoltare locală a comunei
2014 - 2020
VI.3.1. Scop
Analiza implementării strategiei Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Dorobanțu, Jud.
Călărași, 2014 – 2020 reprezintă un document suport pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare
locală 2021-2027 a Comunei Dorobanțu, din perspectiva analizei diagnostic și a identificării
direcțiilor de dezvoltare a Comunei Dorobanțu pentru perioada 2021 - 2027.
Analiza presupune analiza rezultatelor reale ale implementării strategiei trecute, care să
permită înţelegerea factorilor de succes, respectiv eșec și impactul în comunitate.
Principalul scop al analizei este de a trage concluzii și de a propune recomandări ce ar putea fi
generalizate şi aplicate pentru elaborarea strategiei 2021 – 2027.
Analiza urmărește determinarea efectelor reale și justificarea intervențiilor în implementarea
strategiei 2014-2020, prin:
-

evaluarea gradului de atingere a obiectivelor și rezultatelor planificate;
determinarea capacității administrației locale de a implementa strategia;
identificarea de factori majori ce au influențat implementarea / sustenabilitatea
strategiei;
- identificarea de puncte tari și puncte slabe ale intervențiilor;
- aprecierea durabilității intervențiilor;
- identificarea de lecții învățate cu privire la procesul de proiectare și implementare a
documentelor strategice.
Este de luat în calcul valoarea adăugată a strategiei analizate prin identificarea beneficiilor
care sunt obținute datorită aplicării documentului strategic

VI.3.2. Metodologie
Metodologia de analiză a implementării strategiei Strategiei de dezvoltare locală a Comunei
Dorobanțu, Jud. Călărași, 2014 – 2020 utilizează un mix de instrumente de evaluare cantitative
și calitative care să faciliteze obținerea de răspunsuri la următoarele întrebări tip:
-

În ce măsură obiectivele asumate în strategie reflectă nevoile identificate la nivelul
comunei?
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-

Implementarea strategiei a decurs conform planificării? Ce ”a mers” și ce ”nu a mers”
în implementarea strategiei?
- Care este progresul raportat la obiectivele specifice? Au fost atinse obiectivele
strategiei?
- Cum au contribuit diverse instrumente de finanțare la atingerea obiectivelor /
rezultatelor strategiei?
- În ce măsură și cum ar fi putut fi făcute lucrurile mai bine?
- În ce măsură efectele implementării strategiei sunt sustenabile?
În ceea ce privește riscurile anticipate ale procesului de analiză, acestea sunt în principal în
corelare cu metodele de analiză utilizate și accesul la date utile și relevante.
Metodologia de realizare a analizei a strategiei 2014-2020 urmărește următoarele etape
principale:
- Planificarea metodologiei;
- Dezvoltarea și aplicarea de instrumente de analiză;
- Analiza și prelucrarea datelor.
Metodologia pentru realizarea analizei ex-post utilizează un mix de instrumente de colectare
de date, pentru a asigura suport consistent pentru elaborarea analizei.
Principalele instrumente specifice de culegere de date utilizate pentru elaborarea analizei expost sunt:
Tipuri

Analiză pe documente;
Interviu;
Chestionar.
de informații relevante:

-

Date despre implementarea / monitorizarea / evaluarea / revizuirea Strategiei de
dezvoltare locale a Comunei Dorobanțu 2016 – 2020;
- Legislația / mecanismele / procedurile în domeniu la nivel național / local;
- Mecanisme – proces participativ de luare a deciziilor;
- Informații site https://primariadorobantu.ro/
În funcție de disponibilitatea documentelor elaborate și de situația în teren (grad de răspuns la
chestionare, grad de participare la interviuri etc.), se poate insista pe un instrument de
cercetare sau altul.

VI.3.3. Analiză generală strategie
Context
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Dorobanțu, Jud. Călărași, 2014 – 2020 a fost
elaborată în perioada iunie - august 2015, în cadrul proiectului SOCEC.NET – rețeaua economiei
sociale, cod contract: POSDRU/168/6.1/S/144453. Procesul a constat în elaborarea analizei
diagnostic a comunei Dorobanţu de către experţii Asociaţiei Laboratorului de Solidaritate care
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a avut drept scop cunoaşterea situaţiei valorificării domeniilor de bază ale comunei şi
potenţialul de dezvoltare, urmată de organizarea a două ateliere de mobilizare comunitară la
care au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale, agenţilor economici şi cetăţeni ai
comunei şi în cadrul cărora s-au dezbătut principalele probleme cu care se confruntă
comunitatea, s-a realizat analiza SWOT a comunei, s-a stabilit viziunea, direcţiile strategice şi
obiectivele de dezvoltare, şi s-au identificat proiecte prioritare pentru dezvoltarea comunei în
perioada 2014 - 2020.
Strategia 2014-2020 cuprinde următoarele capitole principale:
- Introducere;
- Analiza diagnostic şi potenţialul de dezvoltare locală (sumar);
- Concluziile atelierelor de mobilizare comunitară (sumar);
- Analiza SWOT a Comunei Dorobanțu;
- Viziunea Comunei Dorobanțu;
- Obiectivele de dezvoltare ale Comunei Dorobanțu 2014 – 2020;
- Programe și proiecte prioritare pentru dezvoltarea Comunei Dorobanțu 2014 – 2020;
- Posibile surse de finanțare pentru implementarea strategiei.
Studiul diagnostic integrat al potențialului de dezvoltare socio economică elaborat în august
2015 este un document suport pentru Strategia 2014-2020 și cuprinde următoarele capitole:
-

Aşezare, prezentare geografică și fizică, relații teritoriale
Resurse naturale
Societate (demografie şi condiţii de locuire, capitalul uman – educaţie și formare
profesională, sănătatea, forța de muncă și ocuparea și patrimoniul cultural)
- Principalele activităţi economice
Relevanța planificării strategice față de nevoile identificate
Viziunea comunităţii asupra dezvoltării comunei Dorobanţu în orizontul anului 2020
asumată în strategia 2014 – 2020 este: „O viaţă mai bună, mai curată, într-o localitate
civilizată, care ne oferă un viitor mai bun pentru copii! O localitate liniştită şi frumoasă, cu
străzi asfaltate, cu servicii medicale, în care tinerii se întorc pe meleagurile natale pentru că
există locuri de muncă, iar bătrânii sunt îngrijiţi şi liniştiţi!”
Formularea viziunii este corectă, oferă direcțile strategice spre care comuna Dorobanțu s-ar
putea îndrepta pe termen lung, valorificându-și potențialul și resursele existente.
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare locală a comunei Dorobanţu 2014 - 2020 este
dezvoltarea comunei prin valorificarea potenţialului natural, cultural şi economic local.
Obiectivul general este formulat ambiguu, fără a respecta caracteristicile SMART (S – specific;
M – măsurabil; A – (de) atins / abordabil; R – relevant; T – încadrat în timp), ceea ce face dificilă
cuantificarea gradului de realizare a acestuia.
Obiectivele specifice de dezvoltare, aşa cum au fost identificate în mod participativ şi
asumate în cadrul atelierelor de mobilizare comunitară la care au participat cetăţeni ai
comunei, reprezentanţi ai actorilor locali şi ai autorităţilor locale, sunt următoarele:
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1. Obiective de natură edilitară și de protecția mediului:
1.1. Îmbunătăţirea şi modernizarea sistemului de drumuri din comună:
1.1.1 Asfaltarea drumurilor comunale, străzi interioare;
1.1.2 Modernizarea prin împietruire sau asfaltare a drumurilor vicinale din extravilan;
1.1.3 Modernizare drumuri – trotoare, marcaje şi treceri de pietoni;
1.2 Introducerea sistemului de canalizare în comună;
1.3 Îmbunătăţirea sistemului de salubritate local şi a managementului deşeurilor:
1.3.1. creşterea ritmului de colectare a gunoiului menajer;
1.3.2. realizarea unui sistem de gestiune a gunoiului de grajd.
1.4 Îmbunătăţirea gospodăririi şi a spaţiilor de locuit din comună:
1.4.1. inventarierea locuinţelor părăsite şi evaluarea respectării normelor de sănătate
publică pentru vecinătăţi și introducerea unor măsuri fiscale care să conducă la buna
lor administrare;
1.4.2. realizarea unui program de locuinţe pentru tineri.
1.5 Valorificarea corespunzătoare a potențialului ecologic și ecoturistic al zonei
1.5.1 Realizarea planurilor de management al siturilor Natura 2000 – evaluarea
custodiilor actuale în colaborarea cu autoritățile din domeniul protecției mediului
1.5.2 Administrarea coresponzătoare a zonelor naturale protejate de pe teritoriul
comunei
2. Crearea de locuri de muncă:
2.1 Crearea de locuri de muncă în agricultură (valorificare legumicultură, dezvoltare fabrică de
sortare şi prelucrare legume şi fructe, valorificarea superioară a cerealelor – industrie
alimentară ex. producție biscuiți, alte produse făinoase) şi creşterea animalelor (dezvoltare
ferme de oi şi capre, apiulctură - stupine);
2.2 Crearea de locuri de muncă în turism - servicii (dezvoltarea campingului Mostiştea
Dorobănţeană prin crearea unor servicii de alimentaţie publică, agrement, ghidaj eco-turistic,
dezvoltarea eco și agroturismului);
2.3 Crearea de locuri de muncă prin înfiinţarea unei fabrici de brichete care să valorifice
deşeurile agricole şi care să ofere o soluţie pentru scăderea costurilor de încălzire pe plan local;
2.4 Dezvoltarea unui program de facilităţi pe plan local prin care să se atragă investitori din
afara localității;
2.5 Dezvoltarea unui centru de reciclare PET-uri, doze, carton.
2.6 Experimentarea unor activități de producție locală – meșteșuguri
2.7 Dezvoltarea pe baze sustenabile a pescuitului - piscicultură
3. Obiective privind educaţia, formarea profesională, servicii pentru copii şi tineri:
3.1 Înfiinţarea unui program de tip şcoală după şcoală (after - school) pentru copii;
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3.2 Creşterea nivelului general de educaţie şi formare profesională a comunităţii prin
înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii pentru absolvenţii de învăţământ gimnazial;
3.3 Organizarea de cursuri de calificare necesare pentru dezvoltarea domeniilor principale de
activitate economică ale comunei: agricultor, apicultor, personal alimentatie publica si
agrement turistic, ghidaj turistic etc;
3.4 Dezvoltarea activităților culturale - Construirea unui cămin cultural în comună;
3.5 Modernizarea terenului de fotbal din satul Vărăşti;
3.6 Organizarea de târguri meşteşugăreşti.
4. Obiective socio-medicale:
4.1 Crearea unui post de asistent medical comunitar;
4.2 Crearea unui Serviciu de asistenţă medicală la domiciliu pentru persoane vârstnice şi pentru
persoane cu nevoi speciale;
4.3 Dezvoltarea unui centru de îngrijire bătrâni în sistem rezidenţial ca activitate economică
destinată inclusiv nerezidenților.
Cele 21 obiective specifice încadrate în patru domenii sunt formulate ca măsuri, ce sunt
analizate în capitolul ”Analiza rezultatelor intervențiilor”.
Analiza resurselor existente, a potenţialului de dezvoltare şi a problemelor cu care se confruntă
comuna Dorobanţu, a condus la identificarea unor direcţii de dezvoltare, cu programe şi
proiecte prioritare prin care să contribuie la evoluţia economico-socială a comunei în perioada
2016 – 2020.
Direcțiile de dezvoltare 2014 – 2020 pentru comuna Dorobanțu sunt:
1. Modernizare infrastructură tehnico-edilitară, amenajare edilitară şi utilităţi publice
2. Dezvoltarea şi diversificarea economiei locale
o Dezvoltare sector agricultură şi creşterea animalelor
o Dezvoltare sector turism
o Dezvoltare sector Pescuit şi Acvacultură
o Acţiune transversală: Stimularea spiritului antreprenorial şi a asociativităţii în
rândul comunităţii Dorobanţu
3. Creşterea nivelului general de educaţie şi formare profesională şi a gradului de
cultură a comunităţii
4. Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea nivelului de îngrijire sociomedicală în comună
Cele patru direcții de dezvoltare, cu trei subdirecții menționate și o acțiune transversală
cuprind 51 proiecte/programe prioritare ce sunt analizate în capitolul ”Analiza rezultatelor
intervențiilor”.
Pentru toate proiectele/programele prioritare sunt identificate surse de finanţare posibile.
Procesul de monitorizare / evaluare / revizuire a strategiei
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Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Dorobanțu, Jud. Călărași, 2014 – 2020 nu cuprinde
nici o secțiune privind procesul de monitorizare / evaluare / revizuire a strategiei.
În urma interviurilor cu factori de decizie, s-a constatat că nu s-au stabilit în documente publice
termene intermediare / indicatori / surse de verificare, etc. Totodată, nu sunt elaborate,
diseminate și utilizate documente sintetice suport ca: plan de comunicare privind
implementarea strategiei, proceduri de monitorizare / evaluare a obiectivelor, a proiectelor /
acțiunilor și rapoarte de progres.
Proiectele finanțate prin fonduri europene și/sau guvernamentale au propriile proceduri de
monitorizare / evaluare și progres, dar aceste date nu sunt sintetizate în corelare cu strategia
2014 - 2020 din perspectiva obiectivelor / direcțiilor de dezvoltare/rezultatelor / acțiunilor /
impactului.
Nu există indicatori care să permită estimarea unui scor privind impactul implementării
strategiei din perspectiva atingerii obiectivelor asumate și a direcțiilor de dezvoltare.
Nu a avut loc nici un proces de revizuire a strategiei în perioada 2016 – 2020.

VI.3.4. Analiza rezultatelor intervențiilor
Gradul de realizare a obiectivelor strategiei
În urma interviurilor cu factori de decizie, în lipsa unor indicatori / mecanisme / proceduri de
monitorizare / evaluare, gradul de realizare a obiectivelor asumate în strategie (obiectivul
general și cele 4 tipuri de obiective specifice) nu a putut fi apreciat.
Totodată, nu s-au putut acorda scoruri cu privire la aprecierea impactului implementării
strategiei / planului de acțiuni în comunitate.
Prin urmare, analiza gradului de realizare a Strategiei de dezvoltare locală a Comunei
Dorobanțu, Jud. Călărași, 2014 – 2020, se concentrează pe estimarea gradului de implementare
al proiectelor prioritare aferente direcțiilor de dezvoltare.
Gradul de realizare a proiectelor prioritare
În absența unor indicatori de rezultat, a surselor de verificare a indicatorilor, a responsabililor
de proiecte, a unor termene defalcate și a unor indicatori de referință, gradul de realizare a
celor 51 de proiecte prevăzute în strategie a fost estimat în interviurile cu factorii de decizie
și prin corelarea cu informații disparate privind managementul acestor proiecte.
În continuare, prezentăm estimări privind gradul de realizare a proiectelor prioritare, pe baza
interviurilor și a documentației pusă la dispoziție de Primăria Comunei Dorbanțu.
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VII.5. Criterii de evaluare – concluzii și recomandări
A5.1 Relevanță
Relevanța Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Dorobanțu, Jud. Călărași, 2014 – 2020 se
referă la modul cum a fost proiectată și reprezintă măsura în care obiectivele formulate se
adresează problemelor identificate și problemelor reale.
Din perspectiva relevanței strategiei, menționăm:
-

-

-

Studiul diagnostic integrat al potențialului de dezvoltare socio economică elaborat la
nivelul anului 2015 are consistență și cuprinde analiza principalilor factori ce
influențează dezvoltarea la nivelul comunei;
Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Dorobanțu, Jud. Călărași, 2014 – 2020
cuprinde atât elemente de analiză - în sumar analiza diagnostic şi potenţialul de
dezvoltare locală și concluziile atelierelor de mobilizare comunitară și analiza SWOT a
Comunei Dorobanțu, cât și elementele de strategie propriu-zisă – viziunea, obiectivele
de dezvoltare pentru perioada 2014 – 2020, direcțiile de dezvoltare, programe și
proiecte prioritare și posibile surse de finanțare pentru implementarea strategiei.
Considerăm că nevoile acoperite sunt cele reale şi în concordanţă cu situaţia din
comună;
Recomandări pentru Strategia 2021 - 2027:
o O mai bună coerență cu politicile si planurile județene / regionale / naționale /
UE;
o Existența unei legături logice între obiectivele, priorităţile şi măsurile propuse
în cadrul analizelor făcute şi strategie;
o O mai bună corelare a capacității locale de implementare de proiecte cu
oportunitatea accesării fondurilor europene nerambursabile (în contextul
planului pentru bugetul multianual 2021-2027 și al planului național de relansare
subsecvent mecanismului de relansare economică ”Next Generation EU” (NGEU))
și a finanțărilor din programele guvernamentale;
o Abordare realistă, funcție de capacitatea locală de absorbție de fonduri și de
factorii cu impact asupra investițiilor în municipiu (statut juridic al terenurilor,
durata de evaluare proiectelor și a procesului de achiziții, potențiale situații de
criză, etc.);
o Formularea unui Plan de acțiuni integrat, cu menționarea responsabililor, a
indicatorilor de progres și a surselor de verificare a acestora;
o Formularea unui mecanism clar de monitorizare / evaluare / revizuire a viitoarei
strategii;
o Formularea unui mecanism de îmbunătățire a guvernării locale, de creștere a
capacității administrative a autorităților publice locale.
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A5.2 Eficacitate
Criteriul de eficacitate se referă la modul în care au fost utilizate rezultatele intervenției sau
au fost realizate beneficiile previzionate - cu alte cuvinte, dacă scopul proiectului a fost atins.
Întrebarea cheie este ce diferență a facut implementarea strategiei în practică, măsurând
gradul în care beneficiarii au avut de câștigat în mod real de implementarea strategiei.
Din perspectiva eficacității strategiei, menționăm:
-

-

Este dificil de estimat gradul de îndeplinire a obiectivului general și a obiectivelor
specifice asumate în cadrul strategiei, în absența unor indicatori de progres și a unor
surse de verificare;
Recomandări pentru Strategia 2021 - 2027:
o Elaborarea unui mecanism de evaluare a gradului de implementare a obiectivelor
asumate;
o Elaborarea unui proces de evaluare periodică a gradului de satisfacție a părților
interesate privind implementarea strategiei de dezvoltare a comunei;
o Dezvoltarea de acțiuni care să valorifice principiile de bună guvernare locală –
valorificarea publică a rezultatelor obținute, campanii de informare /
conștientizare / implicare părți interesate, implicarea personalului în procesul
decizional, creșterea accesului la informații de interes public, date deschise,
transparență decizională, digitalizare, etc.;
o Managementul riscurilor și creșterea capacității de adaptabilitate la situații de
urgență.

A5.3 Eficiență
Criteriul de eficiență se referă la modul în care diversele activități au transformat resursele
disponibile în rezultate intenționate, în termeni de cantitate, calitate și respectarea
termenelor.
Din perspectiva eficienței strategiei, menționăm:
-

-

-

Din perspectiva managementului, se remarcă implicarea totală a conducerii de vârf a
primăriei în atragerea și gestionarea resurselor realizarea proiectelor prioritare
cuprinse în strategia 2016 – 2020 și a altor proiecte implementata funcție de
oportunitățile de finanțare ce au apărut în perioada menționată;
Din perspectiva resurselor umane, implementarea programelor/proiectelor a contribuit
la îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului implicat în tot ceea ce
presupune managementul de proiect;
Managementul informațiilor poate fi mult îmbunătățit, atât la nivel intern (Consiliul
local, primărie, instituții subordonate), cât și extern – relația cu părți interesate;
Recomandări pentru Strategia 2021 - 2027:
o Pentru a crește eficiența intervențiilor publice, este nevoie de strategii de
dezvoltare multi-anuale coerente, capabile să transpună viziunea comunității în
practică pe un orizont mediu de timp;
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o
o
o

Promovarea de parteneriate pentru consumul responsabil de resurse;
Definirea unui număr de indicatori pentru a reflecta acțiunile privind obiectivele
prioritare și alocarea bugetului;
Dezvoltarea unui sistem de management al riscurilor pentru ca eficiența
viitoarelor intervenții / proiecte să se îmbunătățească.

A5.4 Impact
Termenul impact denotă relația dintre scopul proiectului și obiectivele de ansamblu pe termen
lung, adică măsura în care beneficiile obținute de către beneficiarii-țintă au avut un efect de
ansamblu extins asupra unui număr mai mare de persoane în cadrul sectorului sau regiunii, sau
la nivelul țării în ansamblu.
La nivelul Impactului strategiei, menționăm:
-

-

-

Conducerea UAT Comuna Dorobanțu a asigurat demersuri pentru elaborarea și
implementarea unora dintre proiectele asumate în Strategia 2016-2020 cu expertiză
tehnică calificată, dar fără a lua în considerare în mod regulat rezultatul și impactul
intervențiilor;
Nu s-au făcut studii de impact al dezvoltării infrastructurii asupra îmbunătățirii calității
vieții cetățenilor Comunei Dorobanțu și a celor din zonele adiacente, sau dacă impactul
de ansamblu dorit ar fi putut fi obținut mai bine într-un alt mod;
Recomandări pentru Strategia 2021 - 2027:
o Elaborarea și implementarea unui plan de comunicare a rezultatelor și
impactului intervențiilor prevăzute în strategie / plan de acțiuni;
o Prevederea unor indicatori corespunzători, cu posibilitatea managementului de
a interveni cu corecții pe parcursul implementării strategiei, dacă este cazul.

A5.5 Sustenabilitate
Criteriul sustenabilitate se referă la modul în care rezultatele pozitive ale intervențiilor se pot
păstra și după finalizarea proiectului (finanțării) și dacă impactul pe termen lung asupra
procesului de dezvoltare poate fi susținut la nivelul UAT Comuna Dorobanțu.
Din acest punct de vedere menționăm:
-

-

Proiectele prevăzute / implementate sunt în concordanță cu politicile județene /
regionale / naționale și cu liniile de finanțare dezvoltate la nivelul Uniunii Europene;
UAT Comuna Dorobanțu este capabilă de a păstra beneficiile după încheierea proiectelor
din perspectiva resurselor umane, bugetare, logistică etc.;
Criza Covid-19 a avut impact negativ asupra implementării strategiei și implicit asupra
sustenabilității intervențiilor, inclusiv prin redistribuirea resurselor în funcție de nivel
priorități din domeniul sănătății, educație, etc.;
Recomandări pentru Strategia 2021 - 2027:
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o

o

o
o

Asigurarea continuității din perspectivă strategică, prin preluarea în viitoarea
strategie a acelor obiective / proiecte nerealizate, dar care rămân o prioritate
pentru următoarea perioadă;
Îmbunătățirea procesului de consultare a părților interesate în procesul de
elaborare / implementare / monitorizare / evaluare / revizuire a noilor
documente strategice;
Creșterea capacității instituționale a UAT Comuna Dorobanțu pentru bună
guvernare și utilizarea noilor tehnologii;
Corelarea cu sursele de finanțare disponibile pentru perioada 2021 – 2027.
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Anexe
Exemple bune practici – fise de proiect
Dezvoltare turistica cu valorificarea resurselor naturale de apa – Dunărea
1. Ungaria: Turismul în zona cotului
Dunării46
Satele de-a lungul cotului Dunării din Ungaria
își dau seama că nu se mai pot baza pe istorie
și frumusețea naturii pentru a atrage turiști.
Pe o piață foarte competitivă, piața
tradițională a turismului trebuie să schimbe
vitezele.
La scurt timp după ce Dunărea intră în Ungaria
din Slovacia, râul cotește brusc spre sud
înainte de a-și continua călătoria de 420 de
kilometri prin Ungaria. Cotul Dunării, așa cum
este cunoscută această regiune, a fost de
multă vreme faimoasă pentru dealurile sale
frumoase și satele istorice. Pentru pasagerii de la bordul unor ambarcațiuni de croazieră fluviale
de lux sau pentru călătorii de o zi din Budapesta din apropiere, regiunea este adesea un punct
culminant al vizitei lor în Ungaria. Este una dintre cele mai importante și populare destinații
turistice pentru țară. Bărci fluviale de lux se opresc în mod regulat în orașele de-a lungul cotului
Dunării. Zeci de bărci fluviale dunărene duc turiștii din Budapesta în orașele mai mici din
amonte de-a lungul cotului Dunării. Orașul Szentendre este o oprire regulată a turului. De la
debarcaderul feribotului, hoarde de turiști și grupuri de școlari se îndreaptă printre magazine
de suveniruri până în piața principală a orașului. Dar turismul din zonă se confruntă cu
provocaări - a scăzut semnficativ în ultimii ani iar turiștii nu stau suficient de mult pentru a
genera încasări semnificative. Mulți turiști care vizitează Cotul Dunării se opresc doar pentru o
zi. Dar localnicii spun că vor ca turiștii -- atât străini, cât și autohtoni -- să rămână în regiune
mai mult timp.

46

https://www.dw.com/en/hungary-tourism-takes-a-turn-on-the-danube-bend/a-2136841
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2. Dunărea în Austria Inferioară47
Dunărea este cea mai importantă cale
navigabilă din Austria. A modelat peisajul
și oamenii de-a lungul malurilor sale din
timpuri imemoriale. Partea Dunării care
curge prin Austria Inferioară are o lungime
de 260 de kilometri și se mândrește cu
unele dintre cele mai pitorești porțiuni ale
acestei văi fluviale. Este o adevărată
comoară
pentru
provincia
Austria
Inferioar[. Râul trece de la Nibelungengau
în vest prin Wachau, un peisaj inclus în
Patrimoniul Mondial UNESCO, și până la
porțile Bratislavei în est. Malurile sale sunt mărginite cu arhitectură magnifică, orașe și sate
pitorești și podgorii antice luxuriante. Oricine apreciază arta și mesele rafinate va găsi aici o
abundență de atracții, la fel ca iubitorii de natură și sportivii. Peisajul de-a lungul Dunării este
deosebit de fermecător când este privit de pe o navă.
Servicii oferite turiștilor:
Plimbare de mare viteză, închiriere barcă pentru explorarea peisajului, tururi
personalizate (si noaptea) pentru nunti, zile de nastere, petreceri de companie, etc.
o varietate de sporturi nautice, inclusiv schi nautic sau plimbări pe banane, canapele,
camere cu aer sau wakeboard.

Turul cu canoe48 - activitatea clasică pentru toți iubitorii de natură – doritorii sunt instruiți,
primesc echipament și provizii

47

https://www.donau.com/en/the-danube-in-lower-austria/
https://www.donau.com/en/the-danube-in-lower-austria/imx/excursion-and-recreation/canoe-touring-intulln/2277ff624a019bc62838ff883b36d2a5/
48
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Valorificarea zonelor naturale protejate Natura 200 care dețin și resurse de
patrimonou cultural – bune practici – fișe de proiect
1.Parcul Natural Comana 49
Parcul Natural Comana cu o uprafata totala de 24 963 ha include padure, teren arabil, asezari
umane, pasuni, rauri si balti din care Balta Comana (1206,4 ha), habitat caracteristic pentru
pasarile acvatice - zona umeda. Accesul in Parcul Natural Comana se face fie pe calea ferata
Bucuresti - Comana-Giurgiu, pe drumul european Bucuresti-Giurgiu si derivatie pe drumul
judetean DJ 411 prin localitatea Gradistea, sau derivatia pe drumul judetean din localitatea
Mihai Bravu DJ 412. Zona Parcului Natural Comana este populată cu un număr însemnat de
familii din diverse specii, cum ar fi: 157 specii păsări, 9 de reptile, 30 de pesti si 10 de amfibieni.
Importanta zonei s-a bazat pe bogatia resurselor naturale si pe asezarea si configuratia
strategica a terenului dar mai ales in jurul centrului cultural, militar, religios si istoric
reprezentat de Manastirea Comana.
Cele mai frecvente categoriile de vizitatori intalnite in parc sunt:
-

-

49

Vizitatori de weekend care îşi petrec timpul liber în zone naturale în scop de recreere
prin picnic şi plimbare.
Vizitatori interesaţi de natură, în special de pădure, balta Comana şi speciile de păsări.
Elevi şi studenţi în tabere si excursii organizate pe cont propriu sau in colaborare cu
Administratia Parcului Natural Comana.
Locatia de desfasurare a acestor actiuni sunt zonele cele mai periclitate de actiunile
invazive ale celor care viziteaza parcul si nu dau dovada de o atitudine ecologica in
conformitate cu obiectivele asumate de Administratia Parcului Natural Comana.
Pescari amatori care practică pescuitul sportiv în zonele permise
Existenta in zona a unei bogate retele hidrologice naturale, precum si iazuri artificiale
sau cvasiamenajate atrage impatimitii practicanti ai pescuitului sportiv in perioada
admisa de lege.

Strategia de vizitare a Parcului Natural Comana RomSilva
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-

Vizitatori care practică vânătoare organizata in conditiile legii si delimitata ca locatie
de asociatiile de vanatoare, pe fondurile de vanatoare gestionate in parc. Vanatoarea
in zona constituie o traditie bine inradacinata, apropierea de Bucuresti facilitand
accesul chiar si al vanatorilor straini atrasi de existenta exemplarelor de exceptie din
punct de vedere al punctajului obtinut dea lungul timpului de trofeele medaliate.
- Vizitatori sosiţi cu ocazia
manifestărilor
specifice
Parcului Natural Comana
(Sărbătoarea
Bujorului)
precum şi a altor sărbători
cultural-religioase. Aceasta
categorie de vizitatori se
concentreaza spatial in jurul
Manastirii Comana si a
Rezervatiei de bujor si
temporal in jurul sarbatorilor
religioase importante si in
jurul Sarbatorii Bujorului.
- Vizitatori ai zonei care
achiziţionează terenuri şi Foto 4
întenţionează să construiască Sursa http://primariecomana.ro/index.php/despre-comunacase de vacanţă pentru a le comana/obiective-turistice/
inchiria sau a locui in anumite
perioade din an.
Administratia Parcului Natural Comana in decursul anului 2008 se apreciază că numărul
persoanelor care au vizitat Parcul Natural Comana, a fost de aproximativ 20.000
În general vizitatorii stau în zonă 1-3 zile, de regulă la sfârsit de săptămână, dar sunt din ce în
ce mai frecvente cazurile când acestia îsi petrec o săptămână întreaga sau mai mult, mai ales
in perioada concediilor. Cresterea numărului de zile-om in activitatea turistica a fost posibilă
după ce în localitătile din zona au fost înfiintate unităti de cazare:
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-

Pensiunea Comana unitate de cazare de 3 margarete
- 21 de locuri cazare (parter, etaj 1, mansarda) camere cu dus si grup sanitar , TV satelit , TV cablu
- sala de mese cu 40 locuri
- Hanul Calugarenilor unitate modernă de cazare de 5
margarete la Călugăreni care ofera: -20 locuri in 8
camere duble si 2 apartamente -sala de conferinte
- Resortul Casa Comana cu Parcul de Aventura
Comana , gradina unde se pot servi deserturi,
bauturi racoritoare si se pot culege din gradina
legumele si fructele preferate ale turistilor.
Resortul mai pune la dispozitie si un loc special
amenajat pentru copii in interior sau in aer
liber,spatii de joaca si de distractie, centru SPA cu Foto 5 Sursa
https://www.facebook.com/parcaventu
dotări moderne pentru fitness, saună sau jacuzzi.
Vizitatorii care practică turism de picnic vin in general din racomana/
Bucureşti (80%) , Giurgiu (10%) si din comunele învecinate
parcului (10%), în majoritatea cazurilor cu autoturisme proprietate personala, cu autocarele in
excursiile organizate , cu bicicletele sau cu mijloacele de transport in comun, iar cei care cauta
recreerea in mijlocul naturii vin in excursie cu bicicletele sau cu mijloacele de transport in
comun. Un procent de 1% din
vizitatori campează, 5% folosesc
pensiunile din zona iar restul
raman numai in cursul zilei.
vizitatorii au la dispozitie:
- atmosfera si privelistea oferită de
balta Comana care este de fapt o
mică deltă a raului Neajlov, cu
păsări specifice Deltei Dunării
- plimbari cu barca
- excursii si plimbări la unele Foto 6 Sursa http://primariecomana.ro/index.php/despre-comunaobiective: rezervatia de bujori, comana/obiective-turistice/
rezervatia de ghimpi, Mănăstirea
Comana
- posibilitatea de a merge pe jos, sau cu bicicleta într-o atmosferă si ambiantă naturală
odihnitoare
- Parcul de aventura
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•

Proiect 1 Reconstructie ecologică - Investiţii în infrastructură de uz public necesară
pentru protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate
Promotori Consiliul Judeţean, în
parteneriat
cu
Administraţia
Parcului Natural şi Consiliul Local
finanţat
din
Programul
Operaţional Sectorial „Mediu”,
Axa Prioritară 4 -Implementarea
sistemelor
adecvate
de
management pentru protecţia
naturii, Domeniul major de
intervenţie
Dezvoltarea
infrastructurii şi a planurilor de
management pentru protejarea
biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.
Valoarea totală a proiectului 7.410.008,42 lei, durata proiectului 24 luni.
Obiectivele specifice ale proiectului:
-

Protejarea, conservarea şi sporirea biodiversităţii floristice şi faunistice de valoare
excepţională, existente în limitele zonei umede – Balta Comana - componentă a Parcului
Natural Comana;
- Implementarea unui sistem de monitorizare a evoluţiei mediului şi faunei în această
zonă umedă, cu specific de deltă;
- Creşterea gradului de informare şi conştientizare a vizitatorilor şi comunităţilor locale
privind protecţia mediului înconjurător şi promovarea bunelor practici în conservarea
biodiversităţii.
Construcţia cu suprafaţă la sol de 228 mp, 2 nivele ce cuprinde: sală multimedia, sală de lucru,
2 birouri pentru director şi operator media, spaţiu pentru dispecerat şi odihnă, holuri şi oficiu
cu grupuri sanitare adecvate, toaletă ecologică.Pavilionul de informare şi monitorizare va
îndeplini următoarele funcţionalităţi loc de stocare a informaţiilor din ”teren”, sediu pentru
întruniri, conferinţe, instruire personal şi expoziţii pentru vizitatori,
la finalul proiectului va fi dat în folosinţă gratuită Administraţiei Parcului Natural Comana
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Exemple de conservare valorificare situri arheologice
1. Muzeul de Sit Arheologic – Rezervatia arheologica de la Cucuteni50
Situată la 10 km de orașul Târgu
Frumos,
Rezervația
Arheologică
Cucuteni se află în comuna cu același
nume din județul Iaşi. Punctul central
de atracție este reprezentat de unul
dintre mormintele tumulare princiare
geto-dacice din sec IV î. Hr.
descoperite pe Dealul Gosan, protejat
în cadrul Muzeului de Sit arheologic de
la Cucuteni.
Cea de-a doua descoperire celebră în
toată lumea face referire la situl
eponim al excepționalei culturi
eneolitice cu ceramică pictată, de pe
dealul Cetățuia, situat în apropiere, descoperit în 1884.
La începutul deceniului șapte al secolului trecut, în contextul descoperirii tezaurului getodacic, arheologii au remarcat existența necropolei tumulare de pe Dealul Gosan. Caracterul
excepțional al descoperirilor funerare traco-getice de pe dealul Gosan i-a determinat pe
arheologii implicați în cercetarea lor, profesori la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
să încerce păstrarea in situ a tumulului cel mai bine conservat. In acest scop, el a fost protejat
prin integrarea într-o construcție circulară din piatră naturală, fără piloni centrali, cu acoperiș
pe structură metalică, realizată între 1982 și 1984, actualul Muzeu. Traseul său de vizitare este
circular și se face atât la nivelul de călcare antic, permițând observarea elementelor particulare
de construcție ale monumentului funerar (dromos-ul și mantaua de piatră a tumulului), cât și
de la un nivel superior. De aici, prin șase platforme suspendate, vizitatorii se pot apropia și
admira incinta circulară din piatră și mormântul principal.
Pe cele două niveluri este organizată o expoziție permanentă având ca tematică principală
prezentarea istoriei locale, din paleolitic până în secolul al XIX-lea, marcându-se cu deosebire
descoperirile care au făcut, de-a lungul timpului, faima Cucutenilor, în speță cele preistorice
și cele traco-getice, în contextul civilizației cucuteniene și a celei tracice.
Încă de la deschidere, muzeul este subordonat administrativ Muzeului de Istorie a Moldovei din
cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.
2. Centru cultural Cucuteni51

50
51

https://palatulculturii.ro/muzeul-de-sit-arheologic-de-la-cucuteni
https://www.uar-bna.ro/2018/proiecte/146/
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Centru cultural Cucuteni inițiat de artista
Ionela Mihuleac, este un loc unde ceramica
joca rolul principal, unspațiu arhitectural,
gândit în armonie cu natura și cu elemente
inspirate din cultura Cucuteni, unde au loc
ateliere de creație, activități culturale,
tabere de arte vizuale.Este spațiul principal
pentru Simpozionul de arte vizuale
‘’HUMAn’’, ce își propune să reia activitatea
de creație artistică în spațiul socio-cultural
contemporan al comunei Cucuteni, leagăn al
civilizației neolitice. El a devenit un punct de
atracție semnificativ în turismul cultural.
Constructia este realizata prin tehnica cobului. Cobul este amestecul de pământ lutos, apa,
paie și nisip, modelat cât încă este maleabil. Se deosebește de văiugă/paiantă prin faptul că
se frământă până ajunge la consistența aluatului de pâine. Se modeleza cu mâna, fiecare
construcție este unică și irepetabilă, reflectând personalitatea și dispoziția de moment a
modelatorului. Nu există cofraje, ca în cazul pământului bătut, nici aditivi sau substanțe
chimice și nici nu este nevoie de echipamente mecanice.

Pagina 142 din 146

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI UAT COMUNA DOROBANȚU

Exemple de centrale biogaz comunitare sau private
1.Turbina eoliană și centrală biogaz – comunca Crucea, jud. Constanța52
Proiect de construire a unei centrale eoliene de 30 kw şi a unei staţii de biogaz, energie
verde, care va asigura alimentarea iluminatului public în comuna Crucea.
Scopul proiectului este de a reduce cheltuielile bugetare prin folosirea la maximum a
resurselor naturale şi eficientizarea calorică, reducând astfel considerabil costurile din
sectorul energetic.
Valoarea întregii investiţii este de aproximativ un milion de euro, iar fondurile sunt asigurate
din bani europeni - Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit.
2. CHP ECOTERRA Biogaz Vornicenii Mici, județul Suceava53
Centrala de cogenerare “Moara” este amplasată în județul Suceava, comuna Moara, satul
Vornicenii Mici, pe un teren cu o suprafață de 29.500 mp. Activitatea de baza a Centralei este
producerea energiei electrice si termice in cogenerare utilizand sursele regenerabile de
energie – biomasa (culturi energetice – porumb siloz si dejectii animaliere). Investitia
beneficiaza de sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, prin
Certificate Verzi.
Statia de biogaz are o capacitate de producție a biogazului de 2MW/h și capacitatea electrica
totală instalată de aprox. 3 MW/h. Centrala de cogenerare este echipata cu 2 motoare de
cogenerare de fabricatie GE Jenbacher – JMS 420 GS – B.LC care functioneaza pe biogaz, cu o
putere electrica de 1,487 MW, respectiv o putere termica de 1,472 MW fiecare, si un
randament total de 83,9%.
Biogazul este produs prin procesul de fermentare anaeroba a biomasei in trei fermentatoare.
Stația de producere a biogazului functioneaza 24/24 ore zilnic, 365 de zile pe an. Aceasta a
fost astfel dimensionata pentru a produce timp de 24 ore zilnic necesarul de biogaz pentru
fuctionarea celor 2 motoare de cogenerare, timp de 16 ore pe zi, in varf. Productia de biogaz
realizata in timpul noptii este stocata intr-un rezervor si este utilizata de catre motoare in
timpul zilei. Motoarele de cogenerare produc si livreaza energie electrica in SEN zilnic, între
orele 7:00–23:00, avand un consum de biogaz de aproximativ 1.600 m3/oră.

52

https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/administratie-locala/vesti-bune-de-la-gospodarul-sef-gheorghe-frigioiturbina-eoliana-si-statie-de-biogaz-pentru-comuna-crucea-499730.html
53
https://www.clarke-energy.com/ro/2017/chp-ecoterra-biogaz-vornicenii-mici-judetul-suceava/
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Materia prima utilizata este in proportie de peste 97% cultura energetica – porumb siloz
(consum anual aprox. 36.200 t/an) si 3% deseuri agricole – dejectii animaliere (consum anual
aprox 1.000 t/an).
Consumul intern de energie electrică al stației de biogaz si al centralei de cogenerare este
asigurat pe timpul zilei din productia de energie electrica a motoarelor, iar pe timpul noptii
acesta este asigurat din SEN, prin incheierea unui contract bilateral cu un furnizor de energie
electrica.
Client: TEB Project One (acum Ecoterra Biogas) Moara Suceava
Capacitate: 2,974 MWe
Locatie:Moara Suceava România
Data punerii în funcțiune: Martie, 2014
Producător:GE (acum INNIO) Jenbacher
Instalate de:TEB Energy Business (acum Clarke Energy Romania) – investitie proprie
Tip:2 x JMS420
Combustibil primar: Biogaz din culturi energetice – porumb siloz si deseuri animaliere
3. Cooperativa de energie Bioenergiedorf Schlöben Germania54
Cooperativa Bioenergiedorf Schlöben este un exemplu de succes în ceea ce privește profitul
de pe urma sinergiei dintre actorii privați (întreprinzătorii agricoli ce sunt de asemenea și
membrii ai unei cooperative și ai comunității) și actorii publici (administrația publică).
În satul Schloeben din Germania de Est gospodăriile obișnuiau să fie încălzite fie cu motorină
sau gaz sau cu cărbune. Dl Perschke, primar al municipalității Schlöben și membru al
consiliului de administrație al cooperativei Bioenergiedorf Schlöben, a fost inițiatorul ideii
unei cooperative de energie regenerabilă. Cooperativa a fost formată în anul 2009, după
câțiva ani de dezvoltare a conceptului, când în urma unei competiții a câștigat dreptul de a fi
una dintre cele 25 de regiuni ce utilizează bioenergia, și după ce a primit sfaturi de la
inițiativa „Bioenergie în Thüringen”.

54

Studii de caz privind cooperativele din Germania BIOENERGIEDORF SCHLÖBEN EG - Markus Hanisch, Dr.,
Agustina Malvido, Dr. Universitatea Humboldt din Berlin –prooect CooPerformance - Digital, state-of-the-art
agribusiness education for farmer led entreprises in the agri-food value chain: AG 2019-1-RO01-KA203-063752
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Modul de operare este următorul Cooperativa Wöllmisse furnizează biomasă și exploatează
instalația de biogaz pentru cooperativa energetică - 420 de vaci din regiunea Mennewitz
furnizează materia primă de bază necesară, și anume gunoiul de grajd lichid și bălegar,
pentru a produce biogaz în instalația de biogaz.
Centrala este compusă din trei unități care produc energie electrică și termică combinate, o
instalație de încălzire cu cip de lemn și rețeaua de încălzire local

Pentru a transporta energia termică pentru încălzirea spațiilor de locuit și a apei calde, a fost
amplasată o rețea lungă de
conducte, de cca 6 km de la stația de termoficare la clădirile din Schlöben și Zöttnitz.
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Investiții semnificative pentru excavare și instalare utilizarea rutelor pe teren nepavat și prin exploatarea
distanțelor scurte cu grade maxime de conectare, fie
prin combinarea cu alte sectoare care utilizează
conducte, cum ar fi electricitatea, apa și fibra de
sticlă.
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