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Cuvânt înainte

Viitorul României și implicit al comunei Dorobanți, este acela al unei economii dinamice,
competitive și inovative, funcționând în structurile economice, sociale și politice ale Uniunii
Europene și ale economiei globale.

Prosperitatea economică, echitatea socială, dar, mai ales mediul durabil sunt cele trei condiții
principale ale dezvoltării durabile. Aceasta nu se poate realiza, dacă nu atragem în localitatea
noastră fonduri europene şi proiecte sustenabile.

Atunci când privim în ansamblu, lucrurile pot părea mai complicate, dar ele devin mult mai
simple, dacă ne raportăm la nivelul individual. Majoritatea dintre noi, de fapt, ne dorim pentru
noi, dar şi pentru copiii, nepoții noștri:

· să avem un trai decent şi confortabil - prosperitate economică,
· să respirăm un aer curat, să avem acces la hrana şi apa de calitate, să ne putem destinde,

măcar în momentele libere, dar nu numai, într-un peisaj plăcut;

Iar toate acestea nu se pot realiza, fără un mediu durabil.
În contextul unei analize ample s-a putut observa că factorul uman a fost elementul principal

care a urmărit identificarea oportunităţilor şi tocmai de aceea vreau să vă mulţumesc că m-aţi
sprijinit şi m-aţi ajutat de fiecare dată.

Fiind un locuitor al comunei am realizat că trebuie să cunosc mai bine posibilităţile de
dezvoltare economico-socială ale localităţii unde locuiesc şi unde îmi desfăşor activitatea
profesională. De aceea, pe baza analizei condiţiilor geografice, sociale, culturale actuale am
elaborat o strategie de dezvoltare a comunei pe perioada 2021-2027.

Sper că cetăţenii nu vor rămâne impasibili şi vor contribui, astfel încât, localitatea noastră să
devină cu adevărat o comuna europeană, în care fiecare dintre noi să-şi poată împlini gândurile şi
aspiraţiile

                                                                                                                   Cu respect,
                                                                                                   Primarul Comunei Dorobanți,
                                                                                                          Korondi Jozsa Erica

   Preambul
Strategia de dezvoltare locală face posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care

au loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior şi
fac posibilă abordarea proactivă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare teritorială.

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul din paşii cei mai importanţi care
susţin procesele de dezvoltare locală. În esenţă, acest tip de strategie clarifică pe termen mediu şi
lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii.
Strategia de dezvoltare locală este caracterizată de cel puţin şapte trăsături:



ü imagine asupra viitorului,
ü creativitate,
ü flexibilitate,
ü activitate,
ü creată pentru acţiune,
ü orientare spre schimbare,
ü orientare spre un câştig durabil.

Astfel planificarea strategică poate fi definită drept un proces de management care va permite
Unității Administrativ Teritoriale Dorobanți, să se concentreze asupra alinierii eficiente a resurselor
existente și potențiale cu obiectivele stabilite pe termen mediu şi lung.

Prezenta strategie de dezvoltare locală reprezintă documentația care stă la baza dezvoltării
Comunei Dorobanți. Dezvoltarea locală se poate defini ca un proces în care demersurile
administrației publice sunt unite cu acelea ale oamenilor, cu scopul de a îmbunătăți condițiile sociale,
culturale și economice ale comunității. Dezvoltarea locală este deci cel mai strâns legată de conceptul
de parteneriat care asigură accesul la toate resursele necesare, bazându-se atât pe participarea celor
care reprezintă anumite interese, cât şi pe disponibilitatea administrației publice de a forma
parteneriate cu grupuri, organizații sau instituții.

 INTRODUCERE – NECESITATEA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ
Strategia de dezvoltare a comunei Dorobanți pentru perioada 2021– 2027 prezintă acțiunile pe care
administrația locală le va iniția pentru a crea condițiile necesare dezvoltării viitoare a comunei
Dorobanți şi relevă proiectele și oportunitățile pe care ni le oferă intrarea României în Uniunea
Europeană. 
Ca parte a comunităţii europene, comuna Dorobanți are nevoie de o viziune clară pentru a putea
orienta eforturile proprii și de o strategie care să sublinieze principalele direcții de dezvoltare prin
valorificarea potențialului de absorbție a finanțărilor din surse publice (europene, naționale, regionale
și județene) precum și din resurse private. 
O asemenea viziune, pe care, acum, suntem în măsură să o prezentăm cetățenilor, are în vedere
principalele direcții de dezvoltare ce ar trebui urmate. 
Aceste direcții sunt aliniate strategiilor de dezvoltare regională și națională, dar și directivelor,
valorilor și principiilor europene.
Fără îndoială că viitorul nostru se află în mâinile noastre, iar pentru a ni-l face așa cum îl dorim este
obligatoriu să urmăm o metodologie specifică, în acord cu anumite principii și valori.



 Acestea trasează principalele atribute ale acțiunii noastre pentru găsirea celor mai potrivite direcții
de dezvoltare care, o dată implementate, vor asigura o schimbare în bine. 
 Strategia comunei Dorobanți pentru anii 2021 – 2027 își propune să aducă toți factorii implicați în
îndeplinirea să, la o stare de colaborare sub aceeași viziune, pentru utilizarea cu un mai mare folos a
Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 – 2027,atât cu  resursele proprii, cât și a celor ce pot veni din
exteriorul unității administrativ-teritoriale. 
Pe baza strategiei se fundamentează și se justifică cererile de finanțare pentru atragerea de resurse
financiare nerambursabile din diferite fonduri speciale. 
Suprapunerea limitelor induse de diferitele exigențe de sector, indicațiilor asupra amenajărilor
teritoriale, ce provin din directivele tehnice și din indicațiile pentru dezvoltare sugerate de sistemul de
finanțări conexat cu Fondurile Europene – face să devină mai delicată tema celui ce planifică și
întocmește o strategie de dezvoltare. 
Această abordare este cu atât mai actuală, cu cât devin active noile mecanisme generate de principiul
subsidiarității, respectiv de promovarea descentralizării economice și financiare și deplasarea
accentului către administrația locală. 
Participarea și pregătirea devin elemente semnificative pentru implementarea „Strategiei de
Dezvoltare Locală”, cu scopul de a realiza proiectele, obiectivele identificate de administrația
comunei Dorobanți. Prezenta strategie de dezvoltare locală intenționează să confrunte caracteristicile
evidente ale economiei locale, din ce în ce mai orientată spre modelul de dezvoltare integrată, cu
diferitele argumente de dezvoltare prezente pe teritoriu şi reprezentate de indicațiile politicilor
comunitare aplicate prin utilizarea Fondurilor Europene. 
Strategia de dezvoltare a comunei Dorobanți trebuie să aibă o coerență proprie, fondată nu numai pe
respectarea urgențelor istorice, de infrastructură și de mediu, dar mai ales pe coordonarea cu direcțiile
generale de dezvoltare ale județului Arad şi ale regiunii Vest. 
Strategia de față este instrumentul central prin care administrația comunei Dorobanți exercită rolul de
strateg pentru un nou model de dezvoltare, pus în aplicare în aşa fel încât să depășească dificultățile
unei programări fragmentare care, nu numai că nu favorizează o ulterioară dezvoltare, dar ar risca să
facă inutil orice efort financiar și de programare.

CAPITOLUL I
ANALIZA DIAGNOSTIC

Metodologia de elaborare a strategiei de dezvoltare locală

Planificarea strategică este un proces sistematic, prin care comunitățile pot să-și creeze imaginea
viitorului și pot concepe etapele necesare în funcție de resursele locale pentru a realiza obiectivele
propuse. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a cuprins următoarele etape:

1. Elaborarea analizei diagnostic a teritoriului acoperit de strategie
2. În baza documentelor statistice și a informațiilor furnizate de compartimentele de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dorobanți, s-a
conturat profilul socio-demografic, starea actuală a infrastructurii, profilul economic,
infrastructura educațională, serviciile sanitare și sociale, turismul și cultura, dar și alte
domenii de interes ale comunei Dorobanți.
3. Elaborarea strategiei de dezvoltare și a portofoliului de proiecte.
4. Pe baza analizei diagnostic a situației teritoriale s-a elaborat strategia de dezvoltare
locală, cuprinzând următoarele domenii: infrastructură, educație, sănătate, mediu, cultură,
turism, sport, recreere și agrement, asistență socială, administrație, digitalizare ș.a.. În această
etapă s-au parcurs următorii pași:

ü s-au analizat nevoile comunității locale în contextul economic și social actual;



ü unitatea administrativ teritorială, împreună cu experții desemnați pentru elaborarea
strategiei au elaborat direcțiile strategice de dezvoltare și obiectivele pentru perioada 2021 -
2027;

ü echipa de elaborare a strategiei a procedat la colectarea și analiza datelor statistice 
teritoriale locale;

ü s-a realizat planul strategic de dezvoltare pentru orizontul de timp 2021 - 2027;
ü s-a stabilit complementaritatea strategiei cu alte strategii relevante;
ü s-a realizat o analiză a factorilor de risc privind implementarea strategiei;
ü s-au stabilit măsuri pentru monitorizarea și evaluarea implementării strategiei

Metodologia folosită în elaborarea Strategiei respectă următoarele principii:
ü validitate ştiinţifică – procesul de elaborare a documentului trebuie să respecte

cerinţele tehnice ale                   planificării strategice
ü principiul coerenţei – acesta se referă la corelarea strategiei locale cu documentele de

planificare de rang superior precum şi cu documente locale
ü principiul parteneriatului – dezvoltarea unei relaţii de colaborare între administraţie şi

membrii comunităţii locale, element deosebit de important atât în etapa de elaborare a
strategiei cât şi în cea de implementare

ü implicarea comunităţii - procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi din
comunitate

ü transparență și obiectivitate - procesul trebuie să fie transparent şi să reflecte interesele
comunităţii ca întreg

ü coerență și continuitate - construcţia documentului de planificare nu înseamnă
finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor și
completărilor viitoare (adaptarea periodică a documentului în funcţie de modificările
care se produc la nivelul comunităţii).

Viziunea de dezvoltare a Comunei DOROBANȚI trebuie să înglobeze materializarea în timp a unor
politici benefice comunității locale și cetățenilor comunei, ca viitori cetățeni europeni. În aceste
condiţii, DOROBANȚI trebuie să se dezvolte ca o comuna europeană, cu standarde de calitate
aferente fiecărui domeniu cheie - infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice și comerciale,
resurse umane, asistența socială, educație, sănătate, siguranţa cetăţeanului etc, dar şi să se integreze şi
să mobilizeze activ la nivel regional potențialul existent. Valorificarea acestuia în paralel cu inițierea,
susținerea și materializarea unor demersuri acționale și investiționale se poate realiza prin atragerea
de surse publice și private. Orice comunitate deţine caracteristici specifice care o diferenţiază de alte
comunităţi similare. Procesul de Planificare Strategică trebuie structurat în funcţie de aceste
caracteristici. Întrebările cele mai importante sunt: ce diferenţiază Comuna Dorobanți de alte
comune asemănătoare din judeţul ARAD, din România şi din regiune (Europa Centrală şi de
Est)? Care sunt elementele strategice pozitive şi negative care pot fi identificate la nivelul comunei
noastre? Studiul fizionomiei comunei DOROBANȚI constă în analiza aspectului exterior dar şi a
texturii şi structurii reţelei de căi de comunicaţii şi a densităţii locuinţelor, a construcţiilor în general,
sub influenţa factorilor fizico-geografici şi economico-sociali. Astfel, topografia reliefului incluzând
izolarea sau legătura cu aşezările vecine, dar şi tradiţiile au o influenţă hotărâtoare asupra aspectului
general al comunei.
Dezbateri publice
În perioada 16 noiembrie 2020-30 decembrie 2020, proiectul strategiei de dezvoltare a fost supus
consultării publice. Datorită situației epidemiologice, dezbaterea publică s-a efectuat exclusiv on-line
prin publicarea documentelor pe site-ul primăriei.

Redactarea documentului final
Documentul strategic a fost finalizat ținând cont de sugestiile și opiniile formulate din partea
factorilor interesați urmând a fi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local.
 
Cadrul conceptual
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii,
în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat valenţe politice
precise în contextul globalizării. Acesta reprezintă rezultatul unei abordări integrate a factorilor



politici şi decizionali în care protecţia mediului şi creşterea economică pe termen lung sunt
considerate complementare şi reciproc dependente. Conceptul de dezvoltare durabilă are ca premisă
constatarea că civilizaţia umană este un subsistem al ecosferei, dependent de fluxurile de materie şi
energie din cadrul acesteia, de stabilitatea şi capacitatea ei de autoreglare. Politicile publice care se
elaborează pe această bază, urmăresc restabilirea şi menţinerea unui echilibru raţional, pe termen
lung, între dezvoltarea economică şi integritatea mediului natural în forme înţelese şi acceptate de
societate.
Problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările comunităţii
internaţionale încă de la prima Conferinţa a ONU asupra Mediului (Stockholm, 1972) şi s-a
concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în 1985.  Raportul
acestei Comisii, prezentat în 1987 de G. H. Bruntdland şi intitulat ”Viitorul Nostru Comun” a oferit
prima definiţie acceptată a dezvoltării durabile ca fiind „o dezvoltare care satisface nevoile generaţiei
actuale fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile nevoi”. De la acest
punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o dimensiune globală, politică, fiind
abordate la cel mai înalt nivel la Conferinţa Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare Durabilă de la Rio
de Janeiro (1992), la Sesiunea Specială a Adunării Generale O.N.U şi adoptarea Obiectivelor
Mileniului (2000) şi la Conferinţa Mondială pentru Dezvoltare Durabilă de la Johannesburg (2002).
S-au conturat astfel programe concrete de acţiune la nivel global şi local (cum a fost Agenda 21
Locală). În cadrul acestui proces au fost adoptate o seamă de convenţii internaţionale care stabilesc
obligaţii precise din partea statelor şi termene stricte de implementare privind schimbările climatice,
conservarea biodiversităţii, protejarea fondului forestier şi zonelor umede, limitarea folosirii anumitor
produse chimice, accesul la informaţii privind starea mediului şi altele, care contuturează un spaţiu
juridic internaţional pentru aplicarea în practică a preceptelor dezvoltării durabile.
Planul naţional de dezvoltare este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi
socială (Cohesion Policy). Aceasta urmărește dezvoltarea echilibrată a membrilor Uniunii, prin
diminuarea diferențelor de dezvoltare între statele membre/regiunile comunitare şi este susținută în
acest scop de instrumentul financiar numit Fonduri Structurale. Începând cu anul 2007, Europa s-a
confruntat cu cea mai gravă criză economică din 1930 şi până în prezent. Restaurarea stabilității
macroeconomice şi redirijarea finanțelor publicelor către o cale durabilă sunt esenţiale pentru
creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. 
Uniunea Europeană are nevoie de o strategie nouă, bazată pe o coordonare extinsă a politicilor
economice, pentru a genera o creştere economică şi o ocupare a forţei de muncă sporite. 
Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este una dintre
opţiunile posibile, ci singura perspectivă raţională de valorificare sustenabilă a potenţialului natural,
economic şi uman. Pentru atingerea unui astfel de deziderat este nevoie de o abordare complementară
în care politicile publice de tip top –down (strategiile naţionale) se întrepătrund cu politicile de tip
bottom – up (strategiile locale).
Ambele tipuri de strategii (naţionale şi locale) trebuie să se raporteze permanent la documentele
esenţiale elaborate la nivel european, pentru a fi eficiente şi pentru a capitaliza noile instrumente
strategic şi financiare care devin disponibile. 



Europa 2021-2027 propune următoarele priorități:

O Europă mai inteligentă
O Europă mai verde
O Europă mai conectată 
O Europă mai socială 
O Europă mai aproape de cetățeni

Astfel, au fost stabilite cinci priorități investiționale la nivelul UE ce vor viza:
1. O Europă mai inteligentă:
Componentă de Cercetare și Inovare va fi în continuare o prioritate de finanțare ce va

presupune dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare a organizațiilor prin
crearea unor sisteme atractive de inovare și adaptarea tehnologiilor avansate pentru crearea unui
sistem antreprenorial solid. Dacă vom discuta despre Competitivitate, Autorităţile anunță că se
dorește și în perioada următoare facilitarea accesului la finanțare a IMM-uri, sprijinirea acestora
pentru internaționalizare și pentru investiții în noi tehnologii. Digitalizarea va fi și ea un obiectiv ce
va veni în beneficiul cetățenilor, a companiilor și autorităților statului. În contextul unei economii
bazată pe cunoaștere, vor fi dezvoltate la nivelul IMM-urilor competențele pentru specializare
inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, inclusiv organizarea de stagii de pregătire practică,
formare pentru implementarea standardului - sistem de Management a Inovării în companii.
Totodată, vor fi dezvoltate și capacitățile administrative ale actorilor implicați în implementarea,
monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligentă.



2. O Europă mai verde:
Dacă ne gândim la proiectele din Energie, ca și obiective specifice propuse menționăm

promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea energiei
din surse regenerabile și dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-
E (Rețele Transeuropene de Energie). 

Având în vedere că trăim într-o perioadă în care consecințele schimbărilor climatice și criza
apei sunt principalele riscuri, Comisia sprijină finanțarea proiectelor care promovează adaptarea la
schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor și care promovează
gestionarea sustenabilă a apei. Pentru promovarea tranziției către o economie circulară, se vor face
investiţii pentru extinderea şi îmbunătățirea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, pentru a
crește reutilizarea și reciclarea acestora, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la 



depozitele de deșeuri.

Protecția naturii și a Biodiversității vor fi îmbunătățite prin dezvoltarea infrastructurii verzi (în
special în mediul rural) și prin reducerea poluării. În ceea ce priveşte obiectivul mobilității Rurale,
vor fi selectate acele proiecte prin care se va facilita accesul mai rapid și mai ieftin al populației în
zona rurală.



.
3. O Europă conectată:
O parte din finanțarea alocată României pentru această etapă (aprox. 30,6 mld. euro), va fi

destinată obiectivului conectivitate, adică acelor investiții prin care se va facilita dezvoltarea unei
rețele TEN-T durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală.
Totodată, se vor avea în vedere şi investițiile în infrastructură de bandă largă, de foarte mare
capacitate, de tip Broadband.

4. O Europă mai socială
Prin această operațiune, se dorește să fie implementat Pilonul european al drepturilor sociale,

adică se vor urmări investiții pentru a îmbunătăți accesul la piața muncii prin politici active în
domeniul pieței forței de muncă (ocupare), prin anticiparea nevoilor în materie de competențe și prin



sprijinirea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii. De asemenea, vor fi analizate investițiile care
vor îmbunătăți calitatea, eficacitatea și relevanța pieței forței de muncă, prin crearea unor sisteme de
educație și formare performante. Și nu în ultimul rând, pentru realizarea acestui obiectiv, menționăm
investițiile care vor favoriza incluziunea activă, pentru promovarea integrării socioeconomice a
comunităților marginalizate, pentru consolidarea accesului la servicii de calitate, pentru abordarea
problemei deprivării materiale și pentru a înveşti în locuințe, în asistență medicală și în infrastructura
de îngrijire pe termen lung.

5. O Europă mai apropiată de cetățenii săi:
Vor fi sprijinite proiectele strategice de dezvoltare durabilă, care vor avea ca și scop investiții în

turism (stațiuni turistice rurale de interes național),  investiții în infrastructură din domeniul cultural,
investiții în patrimoniul cultural, investiții pentru regenerarea rurală și securitatea spațiilor publice. În
viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, se anunță o abordare personalizată a dezvoltării
regionale. Astfel, vor fi păstrate o parte din metodele de alocare a fondurilor (ex: PIB-ul pe cap de
locuitor) și vor fi introduse noi criterii de selecție (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de
educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru o adaptare reală  a
intervențiilor la nevoile și specificul regional, prin descentralizarea gestiunii și implementării la
nivelul autorităților locale.

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2.
Acestor priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune,

în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. Politica de coeziune continuă investițiile în
toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de
alocare a fondurilor se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi
criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și
integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor



beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile
de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile
locale. 

Infrastructura de utilități
Circulaţia rutieră
Sistemul de comunicaţie format dintr-o reţea de drumuri rutiere, care asigură legătura comunei

cu localităţile din regiune. Principala cale de transport este rutieră: prin intermediul drumului de
importanţă judeţeană  DJ709B: Arad – Şofronea – Dorobanți-Iratoșu, acesta având calitatea şi de
drum principal, care poate fi străbătut cu același mijloc de deplasare.

 Volumele de trafic înregistrate pe drumul judeţean conduc la poluarea fonică și deteriorare
continuă a sectorului de drum din vecinătatea comunei Dorobanți (inclusiv a clădirilor de locuințe),
în special datorită traficului greu provenit din activitățile de transport a mărfurilor grele(maşini,
containere, cereale). Pentru a identifica principalele cauze ce conduc la deteriorarea arterelor s-au
analizat volumele traficului de tranzit generate de respectivele drumuri.     

Reţeaua stradală 
Reţeaua stradală din localitatea Dorobanți este caracteristică localităţilor de câmpie, fiind croite

cvasiortogonal faţă de direcţia drumurilor principale de tranzit prin localitate. Prospectele sunt parte
largi, dar există şi prospecte relativ înguste; aproximativ 45% din drumuri sunt modernizate, cu
prospect amenajat,  asfaltate, iar  din această categorie fac  parte inclusiv  străzile cu îmbrăcăminte
asfaltică, care sunt bordate cu trotuare şi şanţuri pentru captarea apelor meteorice.Transportul pe
străzile din interiorul comunei este asigurat folosind drumurile publice. Străzile au în principal profile
transversale cu una sau două benzi de circulație. Lucrările pe acest segment de investiție realizate în
ultimii ani, perioada 2016-2020 constau în asfaltări, lucrări de tip refacere covor asfaltic, plombări
punctuale şi pietruire.

Astfel, în perioada 2016-2020 s-au realizat următoarele lucrări care au dezvoltat și modernizat
străzile din interiorul comunei Dorobanți:

Ř Modernizare străzi în comuna Dorobanți-7,28 km
Ř Modernizare trotuare în comuna Dorobanți-2852m2

Sunt necesare în continuare intervenții capitale la rețeaua rutieră prin lucrări de reabilitare sau
modernizare ce trebuie efectuate obligatoriu după finalizarea lucrărilor la rețelele de utilități.

Lucrările de modernizare trebuie de asemenea să includă, pe lângă trotuarele și bordurile
realizate, pentru a crește mobilitatea pietonală și accesibilitatea pentru persoane cu deficiențe de
deplasare sau a cărucioarelor și piste de biciclete, deoarece pe raza comunei Dorobanți, acest sistem
de deplasare este foarte uzual. Din punct de vedere al prioritizării lucrărilor de intervenții, trebuie
luate în calcul străzile din zonele limitrofe și modernizarea acestora, prin asfaltare. Aici sunt vizate și
străzile din noul cartier ce necesită lucrări de modernizare.

Alimentarea cu apă și colectarea apelor uzate, canalizarea menajeră
Comuna Dorobanți beneficiază de un sistem centralizat de furnizare a apei potabile, dar nu

beneficiază de sistem de colectarea și epurarea apei uzate. Distribuția apei potabile se realizează prin
intermediul rețelei de distribuţie  C.A.Arad. Din punct de vedere al apelor uzate localitatea nu
dispune de un sistem de colectare, însă reprezintă unul dintre obiectivele autorității locale pentru
viitorul apropiat. 

Alimentare cu gaze naturale
În perioada 2016-2020, administrația locală a depus toate diligențele în vederea extinderii

alimentării cu gaz. Merită menționat efortul administrației locale de a contracta serviciile de
elaborare a  Studiului de fezabilitate privind alimentarea cu gaze naturale a comunelor Dorobanți şi
Iratoșu cu satele aparţinătoare şi a localităţilor Turnu şi Sederhat localităţi aparţinătoare oraşului
Pecica, fiind una dintre prioritățile autorității locale pentru perioada 2021-2027, preferabil prin
accesarea de fonduri nerambursabile.

Alimentare cu energie electrică
În perioada  2021-2027, pe lista de priorităţi se afla îmbunătățirea infrastructurii comunei

Dorobanți, prin modernizarea reţelei electrice, în sensul că aceasta se va realiza prin trecerea reţelei
electrice aeriene, în reţea electrică subterană

Colectarea deșeurilor



În comuna Dorobanți nu există un centru de colectare a deşeurilor, acestea fiind colectate de
firma specializată la  Depozitul Ecologic Arad. Colectarea deşeurilor se face conform unui grafic de
colectare.

În schimb, pentru ca comuna Dorobanți să se ralieze normelor de mediu europene și pentru a
preîntâmpina crearea de rampe neautorizate, administrația locală îşi propune începerea demersurilor
pentru elaborarea unui Studiu de Fezabilitate având ca obiect “ Amenajarea unei platforme pentru
deșeuri vegetale şi deșeuri din construcţii”, conform regelementarilor Agenției de Mediu.

Telecomunicații
Infrastructura de comunicații este reprezentată la nivelul comunei de servicii de telefonie fixă și

mobilă, servicii radio și televiziune, precum și acces la internet, servicii oferite de competitorii uzuali
din piața de telecomunicații și date.

Servicii sociale 
Comuna Dorobanți beneficiază de:
- Camere de monitorizare video, pentru protejarea bunurilor comunei și păstrarea ordinii publice.

Servicii Culturale/Sportive
Casa de Cultură a comunei Dorobanți, se înscrie în politicile culturale ale Primăriei Comunei
Dorobanți şi urmăreşte în principal oferirea de servicii culturale comunității, în scopul creşterii
interesului cetăţenilor la viaţa culturală.
În perioada 2016 - 2019 s-au derulat acţiuni culturale, diverse, la care Casă de Cultură a comunei
Dorobanți a luat parte în diverse ipostaze, ca organizator, colaborator sau invitat. Dintre acestea
amintim: 

Ř Bal mascat-Carnaval pentru adulţi
Ř Zilele comunei Dorobanţi
Ř Tabăra internaţională de țiteră
Ř Festivalul Internaţional Folcloric Maghiar
Ř Balul strugurilor
Ř Diverse concerte

Populaţia – demografie 
Potrivit datelor privind recensământul din 2011 eliberate de către Institutul Național de Statistică, 
ultimul recensământ național,  comuna Dorobanți are un număr de 1604 locuitori 
Conform acestui recensământ, Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei 
Dorobanți se ridică la 1.635 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se 
înregistraseră 1.679 de locuitori..Pe întreg teritoriul discutat populaţia este multiculturală: maghiari, 
români şi romi. 
 Componenţa etnică a comunei Dorobanți în 
urma recesamantului 2011
Majoritatea locuitorilor sunt maghiari 
(87,4%). Principalele minorități sunt cele 
de români (8,62%) și romi (1,83%). Pentru 
1,65% din populație, apartenența etnică nu 
este cunoscută

Componenţa confesională a comunei Dorobanți în
urma recesamantului 2011
Din punct de vedere confesional, majoritatea 
locuitorilor sunt romano-catolici (87,34%), dar 
există și minorități de ortodocși (8,32%) și 
reformați (1,35%). Pentru 1,96% din populație, nu
este cunoscută apartenența confesională.



Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică Arad
La baza analizei structurii confesionale stă structura etnică cu care este în strânsă corelaţie. De obicei 
unei naţionalităţi îi este specifică un anumit tip de religie cum ar fi pentru români religia ortodoxă.
Economia locală 
Repartizarea populaţiei active 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Dorobanți se ridică la 1635 de 
locuitori.
Evoluţia populaţiei din perspectiva grupelor de vârstă între 2007-2013, pe baza datelor oficiale, arată
o scădere a populaţiei tinere, încadrându-se în tendinţele naţionale şi europene. Scăderea populaţiei
tinere, generată de scăderea natalităţii, este acompaniată de creşterea populaţiei de vârstă activă (15-
60 de ani).
Un aspect important este că, în ultimii 3 ani, procentele populaţiei pe grupe de vârstă se menţin
constante, deşi, din punct de vedere numeric se constată o diminuare a scăderii populaţiei.
 
Activităţi ale economiei practicate în comuna Dorobanți în urma recesamantului 2011
 Agricultură 
Potențialul agricol al zonei, pământurile fertile, poziția favorabilă de la granița de vest a României,
apropierea de municipiul Arad, prezența magistralei de cale ferată de la Curtici, ce face legătura cu
Europa occidentală (gara Curtici a fost dată în folosință în anul 1921 odată cu crearea vamei) şi care
se afla la cca 4 km de comuna Dorobanți, sunt principalele atuuri economice care fac din comuna
Dorobanți o localitate care are că principala ocupaţie a locuitorilor, agricultură. 
Singura şansă a României pentru dezvoltarea agriculturii constă în alocarea masivă, dar raţională,
dacă se poate optimă, de capital investiţional în infrastructură rurală, echiparea, teritoriului agricol
modernizarea exploataţiilor agricole, extinderea întreprinderilor de stocare procesare a produselor
agroalimentare (nu numai cereal) precum şi sporirea capitalului de exploatare, atât din surse proprii
cât şi din credite bancare avantajoase, acordat fermelor agricole prin care să se susţină nivelele de
producţie propuse în continuare pentru orizonturile 2020, 2025, 2030.
Se estimează că România are un potenţial alimentar, la orizontul 2030, pentru 38.5 mil. persoane,
respectiv un disponibil pentru export şi pentru consum nealimentar de materii prime agricole de circa
49 – 50 mld. €. Conform ultimilor statistici se vehiculează tot mai mult că agricultura să devină
ramură de success a României. 
Exista în anul 2020 peste 22.000 de cereri de la tineri care vor beneficia de măsura de instalare, prima
sesiune de cereri pentru proiecte aferentă măsurii 112 – “Instalarea tinerilor fermieri” fiind deschisă
în decembrie 2008. 
Pe principalele categorii de folosinţă, suprafaţa fondului funciar al comunei Dorobanți  se 
structurează astfel: 



 Structura terenurilor agricole
ANUL 2018 2019 2020

Total fond funciar
(intravilan + extravilan)

2811,14 2811,14 2811,14

Suprafaţa agricolă totală
din care

2612,14 2612,14 2612,14

-Arabil 2387,14 2387,14 2387,14

-Fâneţe 1 1 1

-Pasuni 218 218 218

-Vii şi pepiniere viticole - - -

-Livezi 6 6 6
Păduri şi alte
terenuri cu
vegetaţie

forestieră,
din care

149 149 149

- Păduri 3 3 3

-Ape şi balti 14 14 14

-Drumuri 42 42 42

-Construcţii 90 90 90
Alte

suprafeţe
50 50 50

Sursă: Biroul Agricol Primăria Comunei Dorobanți
Economia a fost și este bazată pe agricultură, cultură mare cerealieră, sector care are foarte bune 
condiții naturale (climă, soluri fertile). Suprafața totală a comunei Dorobanți este de 2811,14 ha, din 
care teren arabil reprezintă 2387,14 ha.
Principala activitate care se derulează pe teritoriul administrativ al comunei Dorobanți este legată 
direct de resursele din acest teritoriu.
  Producţia agricolă se bazează pe culturi de: porumb, grâu, orz, ovăz, răpită,floarea soarelui şi
legume.
Segmentul de fond funciar și cadastru imobiliar
Acesta s-a realizat, onform H.G. nr. 294/2015 privind Programul naţional de cadastru şi carte
funciară 2015-2023 al cărei obiectiv constă în măsurarea şi înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor
din România (case şi terenuri), în sistemul integrat de cadastru şi publicitate. La momentul intrării în
vigoare a hotărârii de Guvern, situaţia în domeniu era catastrofală: din numărul total de imobile, de
40 de milioane (8 milioane în mediul rural şi 32 de milioane în rural), erau  înregistrate doar 7,4
milioane, şi anume, 3,6 milioane în mediul rural şi 3,8 milioane în rural. Pe de altă parte, ca urmare a
unor greşeli comise în procesul de retrocedare sau a unor neclarităţi în privinţa moştenitorilor legali,
multe înregistrări, mai ales la terenuri, erau suprapuse, pe aceeaşi suprafaţă figurând doi sau chiar
mai mulţi proprietari. 
Toate aceste au fost clarificate prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară,
până la acest moment comuna Dorobanți având intabulate gratuit 862 ha din extravilanul comunei
Dorobanți, reprezentând 33 % din suprafața acestuia.
Producţia vegetală
Distribuţia terenurilor cultivate la nivelul unităţilor administrativ – teritoriale prezintă o serie de
particularităţi, cele mai mari suprafeţe cultivate fiind cu cereale, corespunzător unor condiţii
orografice prielnice şi a unor suprafeţe arabile extinse. Semnificaţia economică a acestor culturi
derivă din importanţa crescută pe care o au atât în alimentaţia omului cât şi în hrana animalelor. 
Tipul de climă specific acestei zone face să se dezvolte bine următoarele plante: porumbul, graul de
toamna, floarea-soarelui, sfecla de zahăr, roşiile,  orzul, ovăzul, tutunul, lucerna şi trifoiul. 
Structura terenurilor cultivate este reprezentată de:

Ř cultura plantelor tehnice (reprezentative sunt culturile de floarea-soarelui, sfecla de zahăr,
etc.;



Ř cultura cartofului, regăsită pe suprafeţe mai importante;
Ř cultura legumelor găseşte condiţii favorabile în arealul studiat, constituindu-se ca un potenţial 

avantaj competitiv în raport cu alte teritorii învecinate. O notă de specificitate este dată pentru
acest segment al producţiei vegetale de prezenţa culturii pepenilor;

Ř cultura plantelor furajere, se înscrie ca un element cu importanţă crescută în structura
culturilor de câmp şi totodată în lanţul producţiei agricole, fiind o importantă verigă de suport
a sectorului zootehnic. Mai importante, atât prin suprafeţele cultivate cât şi prin valoarea lor
furajeră, sunt culturile de lucernă, trifoi, porumbul pentru siloz, sfecla furajeră şi bostănoasele
de nutreţ (acestea din urmă fiind cultivate mai ales intercalate cu prăşitoarele). Atât în cazul
celor perene, cât şi al celor anuale, culturile de plante furajere au o reprezentare semnificativă.

Zona prezintă favorabilitate pentru cultura cerealelor. Populaţia are ocupaţie preponderent agricolă,
îşi lucrează pământul individual, cu mijloace mecanice. Clima permite cultivarea legumelor.
Principalele disfuncţionalităţi ale sectorului agricol sunt legate de:

· deficienţe legate de potenţialul uman în condiţiile în care starea de îmbătrânire demografică a
populaţiei este specifică unui număr tot mai mare de localităţi, adăugându-se lipsa forţei de
muncă calificate;

· structura proprietăţii funciare, dominată de gospodării individuale la care mărimea medie a
exploataţiei nu depăşeşte 3 ha, această fărâmiţare inducând dificultăţi în relaţiile cu
modernizarea agriculturii, generând un grad mai redus de tehnologizare;

· agenţi economici de dimensiuni mici, cu fragilitate ridicată în raport cu condiţiile de
concurenţă induse de firmele de profil din judeţ dar şi cele din Ungaria;

· slabă specializare pe sectoare productive pentru care există cerere constantă pe piaţa rurală de
proximitate şi pe cea regională (ex. legume, fructe, lapte, carne);

· nevalorificarea nişei pentru produsele agricole ecologice, atât în sectorul vegetal, cât şi în cel
animalier.

Un alt aspect pe care îl urmărim în acest sector este amplificarea procesului de relaţionare între
diverşi factori economici şi sociali. Aceasta se va realiza prin implementarea de programe de
“înfrăţire” a comunei cu comune din alte ţări membre ale UE şi prin acţiuni specifice. Relaționarea
aceasta va facilita dezvoltarea durabilă a comunităţii noastre şi va pune bazele unor programe ample
în care administraţia publică va acţiona ca şi un catalizator şi îşi va aduce aportul atât prin acţiunile
legale, cât şi ca şi cofinanţator. Vom promova turismul integrat în care turistul să beneficieze de
servicii moderne, dar cu amprenta tradiţiilor culinare şi culturale locale. 
Sectorul agricol este preponderent în activitatea din teritoriul comunei Dorobanți, atât înainte de 1989
cât şi în prezent. Odată cu restructurările ce intervin în unităţile industriale şi cu profil de producţie
agricolă, mare parte din populaţia activează în agricultură, ajungând la cca 30% din populaţia
comunei.
Comerţ și servicii
Structură pe ramură a agenților economici privați este determinată de activitățile comerciale. În
regiune există posibilitatea ca aceste activități să se îndrepte mai mult spre producție și servicii.
Industria dezvoltată în localitate este cea din sectorul prestărilor de servicii, reprezentative
fiind următoarele:

ü Brutărie;
ü Atelier de tâmplărie-fabricare mobilă;
ü Motel-restaurant;
ü Depozit de materiale pentru construcţii;

Infrastructuri medico-sociale
Pentru asigurarea serviciilor medicale comuna Dorobanți dispune de următoarea infrastructură :

Unităţi servicii 
medicale

Număr total Număr total personal 
medical

Cabinete medicale 2 3
Puncte sanitare 2 0
Dispensare 1 2
Cabinete 
stomatologice 

1 1



Spitale 0 0
Farmacii 1 1

Activităţi sociale şi instituţii locale 
Structura unităţilor de învăţământ din comuna este compusă din:

ü Grădiniţă 
ü Școală primară şi gimnazială

Infrastructura pentru sport și agrement cuprinde:
Stadionul comunei cu facilități pentru următoarele activități: fotbal, tenis precum și activități sportive
ale școlii. Activitățile recreativ-sportive desfășurate aici se adresează atât comunității, cât și unitățlor
de învățământ din comuna.
Nu în ultimul rând, pe raza Comunei Dorobanți există un ștrand termal. 
Ştrandul termal Dorobanți, reprezintă locul ideal pentru petrecerea sfârșitului de săptămână,
organizarea evenimentelor private sau tratamentul diverselor afecțiuni, având în vedere proprietățile
apelor termale, de care beneficiază nu numai locuitorii comunei Dorobanți, dar și turiști care
poposesc anual în Dorobanți pentru tratamentele indicate în anumite probleme de sănătate.
Totodată, calitatea vieţii este determinată şi de posibilităţile de petrecere a timpului liber, iar în acest
sens se urmăreşte atingerea obiectivului de îmbunătăţire a spaţiului public prin crearea de noi spaţii
de recreere.
Casa de cultură a comunei Dorobanți, reprezintă o emblemă pentru comunitate, în acest loc
organizându-se evenimente private, culturale și sociale.
Pentru acest motiv, administrația comunei a decis că investiția din surse proprii pentru o modernizare
la norme de securitate la incedii și sanitare europene, este cea mai bună decizie pentru comunitate,
conform normelor de avizare ISU, avizare bucătărie conform normelor DSV și DSP. Casa de Cultură
găzduiește evenimente socio-culturale, teatru de păpuși pentru copii, seri distractive pentru tanata
generație, dar în egală măsură şi pentru generaţia de vârsta a III a,  etc. și de acum înainte va avea
potențial pentru a găzdui organizarea de conferințe, seminarii, lansări de carte. 
Problemele sociale ale unei comunități pot fi abordate cu mult succes de organizații  aparținând
sectorului nonguvernamental, care prin activitățile diversificate și devotamentul lor contribuie la
îmbunătățirea vieții social-culturale şi economice.
Mediul şi sănătatea
Un mediu curat este esenţial pentru sănătatea umană şi bunăstare. 
Totuşi, interacţiunile dintre mediu şi sănătatea umană sunt extrem de complexe şi dificil de evaluat.
Aceasta face că utilizarea principiului precauţiei să fie extrem de utilă.
Cel mai cunoscut impact asupra sănătăţii se referă la poluarea aerului înconjurător precum, la
calitatea scăzută a apei precum şi la igienă precară. Se cunosc mult mai puţine lucruri  despre
impactul substanţelor chimice periculoase asupra sănătăţii. Zgomotul reprezintă o problemă
emergentă de sănătate şi de mediu. Schimbările climatice, diminuarea stratului de ozon, pierderea
biodiversităţii şi degradarea solului pot afecta, de asemenea, sănătatea umană.
Actualmente, există numeroase semnale de alarmă din cauza poluării excesive şi a epuizării unor
resurse naturale. Preocupările majore privind sănătatea în legătură cu mediul sunt legate de poluarea
aerului în interior şi în exterior, calitatea inferioară a apei, igiena precară şi produsele chimice
periculoase. Impactul asupra sănătăţii cuprinde afecţiuni respiratorii şi cardiovasculare, cancerul,
astmul şi alergiile, precum şi afecţiuni ale sistemului de reproducere şi tulburările de dezvoltare
neurologică.
Afectarea mediului natural are repercursiuni grave asupra calităţii vieţii, manifestându-se, mai ales
prin poluarea apelor, a solului şi a atmosferei. 
Exploatarea iraţională a resurselor naturale determină în cele din urmă schimbarea de multe ori
ireversibilă a caracteristicilor fizico–chimice ale componentelor naturale, generând dezechilibre în
natură. Sunt multe forme de poluare pe care le putem sintetiza după cum urmează:
Poluarea biologică, rezultat a răspândirii în mediul înconjurător a germenilor microbieni determinând
declanşarea de epidemii. Din fericire, graţie măsurilor luate, cu precădere în secolul trecut, aceasta
are o frecvenţă redusă în zilele noastre;



Poluarea chimică, constă în răspândirea în mediul înconjurător a diverselor substanţe chimice.
Pericolul principal îl reprezintă toxicitatea ridicată a acestor substanţe; 
Poluarea fizică, este strâns legată de devoltarea industrială care are mai multe componente : 

ü poluarea radioactivă, datorită utilizării izotopilor radioactivi în industrie, agricultură,
zootehnie, medicină;

ü poluarea sonoră, reprezentată de zgomote, vibraţii şi ultrasunete, prezente la tot pasul în
mediul de muncă al omului modern, având consecinţe importante asupra echilibrului
psihomatic, determinând anxietate, palpitaţii, amnezii, lipsa puterii de concentrare, dureri de
cap;

ü poluarea termică, cu influenţe în special asupra apei şi aerului.  
În aer se pot găsi o serie întreagă de pericole. Astfel aerul inspirat poate conţine particule care au
înglobat praf, fum, cărbune şi chiar particule lichide, principalele surse fiind autovehiculele, fabricile,
şantierele de construcţii, drumurile prăfuite şi combustibili care ard. 
Toate acestea pot cauza bronşita cronică, astm, tuse, iritaţii la nivelul nasului, gâtului şi ochilor,
precum şi scăderea funcţiei pulmonare. Un alt pericol îl constituie monoxidul de carbon care
potenţează problemele coronariene (insuficienţa cardiacă, angina, cardiopatia ischiemică), provoacă
dureri de cap, pierderea cunoştinţei, greutăţi în concentrare, ş.a. Dioxidul de sulf, azotul şi plumbul
generează, la rândul lor, multe probleme de sănătate. Şi în aerul din interiorul încăperilor se regăsesc
elemente care pot deveni nocive pentru om: fumul de ţigară, praful, diverse substanţe chimice sau
factori de poluare biologici, pot duce la boli respiratorii, cardiace şi chiar cancer.
Problematica protecţiei mediului exista în schelele de extracție petrolieră, deoarece comuna
Dorobanți, face parte din perimetrul EX-6 Curtici. În zona schelelor de extracție, factorii de mediu
sunt afectaţi de produsele implicate datorită unor cauze tehnice şi/sau umane foarte variate şi uneori
imposibil de controlat. În afara impactului datorat agenţilor poluanţi, poluarea din schelele de
extracție poate avea un efect negativ şi prin: 
1) Pierderi de circulaţie, blocarea unor strate impermeabile şi poluări necontrolate în urma erupţiilor
libere produse în timpul forajului; 
2) Spargerile şi fisurile conductelor în timpul exploatării care, prin traseele pe care le au, pot
influenţa, uneori deosebit de grav, solurile şi apele de suprafaţă şi cele freatice. Cel mai frecvent
accident este cel provocat în timpul excavării zonei învecinate conductelor; 
3) Contaminarea câmpului aferent sondelor de extracţie cu diferite produse de extracție grele, apă
sărată, şi cu diverse substanţe chimice are un caracter aleator, dar cu implicaţii nedorite asupra
solului, apelor de suprafaţă şi/sau apelor freatice, în funcţie de natura poluantului, cantitatea şi aria lui
de răspândire.
Prevenirea poluării reprezintă reducerea sau eliminarea descărcărilor sau emisiilor în mediul ambiant.
Prevenirea poluării poate fi însoţită de reducerea generării de deşeuri la sursă sau prin utilizarea,
reutilizarea sau recuperarea deşeurilor generate. Refacerea potenţialului zonelor contaminate fiind un
proces costisitor şi uneori imposibil de realizat, se caută a se preveni poluarea şi, dacă ea s-a produs,
să se limiteze efectul acesteia prin acţiuni locale imediate. Analiza punctuală a fiecărei surse de
poluare, cu agenţii săi specifici, conduce la luarea unor măsuri concrete şi eficiente pentru prevenirea
şi reducerea poluării în schelele de extracție.
În schela de extracție , principalele măsuri de prevenire şi combatere a poluării trebuie să fie:

ü crearea unei baze de date care să includă toate sursele de poluare, cu stabilirea elementelor de
identificare şi limitele admise;

ü observarea şi controlul continuu a instalaţiilor de extracţie şi depozitare şi luarea măsurilor
pentru evitarea oricăror scăpări în mediu;

ü amplasarea corectă în zonă a obiectivului de producţie, în strânsă legătură cu poziţia
geografică,
cursurile de apă, relieful, topografia în zona amplasamentului şi în zona învecinată, solurile,
vegetaţia, faună, etc.;

ü depistarea şi remedierea spărturilor şi altor neetanşeităţi (în special la conducte)
ü combaterea fenomenelor de coroziune şi abraziune la instalaţiile de adâncime şi de suprafaţă;
ü amenajarea careului sondelor pentru a evita împrăştierea în afara perimetrului acestuia a

lichidelor care pot scăpa din sondă în timpul operaţiilor ce se efectuează în sondă;
ü evitarea şi limitarea oricăror emisii gazoase în atmosferă;



ü colectarea şi reinjectarea apelor utilizate pentru menţinerea şi/sau refacerea presiunii de
zăcământ ori în strate permeabile ca ape reziduale;

ü evitarea pe cât posibil a transportului apelor utilizate pe distanţe mari şi reinjectarea lor
ulterioară

ü în zonele cele mai apropiate de staţiile de separare-colectare;
ü tratarea şi evacuarea apelor reziduale, provenite de la săparea sondelor, de la reparaţia lor şi

de la curăţarea rezervoarelor. Conţin în general substanţe în suspensie, de natura petrolieră,
nemiscibile cu apa (formează pelicule) şi un conţinut ridicat de săruri. 

ü limitarea înfiltraţiilor în sol prin impermeabilizări cu argile, materiale PVC, etc.;
ü demontarea sau abandonarea instalaţiilor la sfârşitul vieţii câmpului, reabilitarea eventuală a

locului;
ü aplicarea unor tehnologii specifice pentru diminuarea contaminării solului cu ţiţei sau alţi

compuşi petrolieri.
ü construirea unor depozite de şlamuri şi reziduuri în concordanţă cu restricţiile de mediu;
ü aplicarea unor tehnologii avansate în timpul explorării şi extracţiei ţiţeiului pentru

minimizarea
impactului acestor operaţii asupra mediului;

Pentru societatea contemporană, protecţia mediului ambiant prezintă o importanţă majoră, deoarece
dezvoltarea economică are loc în cadrul creat de mediul ambiant în care existăm şi ne desfăşurăm
activitatea.  O definiţie completă a mediului ambiant arată că acesta reprezintă ansamblul, la un
moment dat, al factorilor naturali, fizici, chimici, biologici şi sociali (creaţi prin activităţi umane)
care, în strânsă interacţiune, influenţează echilibrul ecologic şi determină condiţii de viaţă pentru om
şi de dezvoltare a societăţii.
Din aceste scurte consideraţii putem înţelege de ce este atât de important să protejăm mediul
înconjurător. Dezvoltarea economică, atât de accentuată şi benefică, nu trebuie să prejudicieze
relaţiile cu mediul în care trăim, fiecare dintre noi trebuie să fim conştienţi că a depozita deşeurile la
întâmplare, aruncându-le în cele mai diverse locuri, a arde o parte din aceste deşeuri în propria
locuinţă, contribuie ireversibil la degradarea condiţiilor de viaţă.
Calitatea aerului
Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Arad se realizează prin reţeaua de monitorizare formată din: 

ü staţiile automate de monitorizare a calităţii aerului 
ü puncte de prelevare pulberi sedimentale 
ü puncte de prelevare precipitaţii.

Staţiile automate furnizează date de monitorizare în timp real, datele fiind stocate pe serverul central 
aflat la sediul Agenției de Protecție a Mediului Arad urmând ca acestea să fie validate şi mai apoi 
certificate în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului.
Administrația Publică în comuna Dorobanți
Cetăţenii consideră rolul primarului, al consiliului local, al conducerii şcolilor şi bisericilor, foarte 
importante pentru luarea deciziilor şi dezvoltarea comunei.
Primarul Comunei Dorobanți îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi este şeful administraţiei 
publice locale a Comunei Dorobanți şi al aparatului de specialitate pe care îl conduce şi coordonează 
conform OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
Primarul are de îndeplinit: 

ü atribuții exercitate în calitate de reprezentant al statului, în acord cu normele legale;
ü atribuții referitoare la relația cu consiliul local, ce presupune atenție la consilieri, cât și la 

locuitorii comunei;
ü atribuții referitoare la fondul local și felul în care sunt administrați banii publici, felul în care 

sunt administrate prioritățile financiare;
ü atribuții privind serviciile publice asigurate cetățenilor și aici vorbim de domeniul medical, 

sanitar, social, de curățare și menținerea mediului.
Un primar nu reprezintă doar o figură de conducere, acesta având competențe în tot ce înseamnă
unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice
române ori străine, precum și în justiție. Primarul este aliatul cetăţenilor, însă nu lucrează singur:este
o muncă de echipă cu oameni competenți în domeniul administrației, marketingului, în domeniul
economic, social, medical, juridic. 



Echipa de consilieri are un rol foarte bine determinat. Ei sunt ochii şi urechile primarului în ceea ce 
priveşte necesitățile cetățenilor Comunei Dorobanți.
Conform legislației în vigoare, Consiliul Local al comunei Dorobanți este organul deliberativ al
unității administrativ-teritoriale. 
Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu
excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale
sau centrale. 
Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: 

ü atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şiorganizarea 
şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publicede interes local 
şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;

ü atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu al comunei;
ü atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei; 
ü atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local; 
ü atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, la care se adaugă și alte

atribuții prevăzute de lege.
Structura de conducere a Primăriei Comunei Dorobanți este constituită din: primar, viceprimar și
secretarul unităţii administrativ-teritoriale, aşa cum sunt definite în structura organizatorică aprobată
conform legii.
În cadrul structurii organizatorice, se stabilesc relaţii de autoritate (ierarhice,funcţionale), de
cooperare, de reprezentare precum și de control. Aceştia colaborează permanent în vederea
îndeplinirii în termenul legal şi de calitate a atribuţiilor ce intra în competenţa lor, precum şi a tuturor
sarcinilor primite potrivit pregătirii şi nevoilor instituţiei.Totodată au obligaţia de a stabili sarcini de
serviciu pentru personalul din subordine în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii
respective şi de asemenea, vor lua măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea acestei activităţi.
Conform unei culturi organizaționale a comunității comunei Dorobanți, dar și a tradiției specific
românești, populația acordă un vot de încredere esențial bisericii și structurilor de învățământ.
Comunitatea Dorobanțiului, manifestă un spirit accentuat al religiei, de aceea biserica reprezintă un 
factor de încredere.
Figura veche a dascălului este la fel de respectată ca și biserica în comunitatea autohtonă, astfel încât
conducerea din învățământ păstrează relații apropiate cu comunitatea.

CAPITOLUL II
BILANŢUL POLITICILOR ÎNTREPRINSE ÎN TERITORIU –

 OBIECTIVE STRATEGICE ATINSE

Obiectivele strategice atinse, conform țintelor administrative stabilite în anul 2016 sunt realizate în
anul 2020, în proporție de 90%, astfel:

ü Reabilitarea și dotarea căminului cultural obiectiv îndeplinit integral
ü Amenajarea unui parc central obiectiv îndeplinit integral
ü Realizarea unui sistem de supraveghere cu camere de luat vederi, obiectiv îndeplinit integral

care contribuie la o mai bună protecție a cetățenilor și a bunurilor acestora;
ü Promovarea produselor locale, prin intermediul mai multor evenimente culturale în cadrul

cărora comuna Dorobanți a fost partener, 
ü Reabilitarea și dotarea școlilor și grădinițelor, prin lucrări permanente de reparații, obiectiv

îndeplinit parțial;
ü Asfaltarea și pavarea străzilor, obiectiv îndeplinit parțial;
ü Modernizarea rețelei de curent obiectiv îndeplinit integral

Analiza SWOT



Analiza SWOT (Strenghts = puncte tari,  Weaknesses = puncte slabe, Opportunities = oportunități,
Threats=amenințări) reprezintă elementul cheie al unei strategii de dezvoltare locală, fiind etapă care,
împreună cu analiza diagnostic, face legătura între starea de fapt, rezultată din analiza situaţiei
existente, şi proiecţia comunităţii pe termen scurt său mediu, exprimată în direcţii de dezvoltare şi
plan de acţiune. 
Analiza SWOT este elaborată grupând elementale identificate în cadrul analizei situaţiei locale în
puncte tari (strenghts – S), puncte slabe (weaknesses – W), oportunităţi (opportunities - O) şi
ameninţări (threats – T). 
Această trecere în revistă a situaţiei existente la nivel local în comuna Dorobanți are ca rezultat o
imagine completă şi coerentă asupra comunităţii. 
Analiza SWOT este, aşadar, o analiză a situaţiei actuale care are rolul de a identifica elementele de
potenţial intern şi extern, cum sunt resursele, competenţele, tendinţele unor procese conexe. 
Analiza SWOT implică identificarea elementelor interne şi externe, sortarea lor pe cele patru puncte,
ordonarea şi reţinerea celor care pot avea un impact decisiv asupra relizării acţiunilor. 
Având ca bază analiza SWOT, în capitolele următoare vor fi identificate direcţiile de dezvoltare ale
comunei Dorobanți pornind de la resursele materiale, financiare şi umane, oportunităţile de
dezvoltare şi incluzând şi priorităţile.
În evaluarea şi selecţia opţiunilor strategice se va avea în vedere gradul în care acestea se bazează pe
punctele ţări ale organizaţiei, modul în care ele pot să asigure depăşirea punctelor slabe, utilizarea la
maxim a oportunităţilor care pot apărea şi minimalizarea ameninţărilor care pot pune în pericol
realizarea obiectivelor strategice. 
Analiza SWOT reprezintă baza strategiei de dezvoltare şi la recomandarea Comunității Europene,
trebuie să fie realizată pentru orice proiect de dezvoltare.
 



PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
zonă economică concentrată; 
linie ferată la 6 km; 
drum județean;
infrastructură stradală aproape completă;
utilităţi existenţe: apa, electricitate, 
telecomunicaţii;
poziţia geografică favorabilă, comuna fiind 
localizată în apropierea graniţei cu Ungaria, 
având în proximitate trei puncte de trecere a 
frontierei  NĂDLAC 74 KM; TURNU 16 KM, 
VĂRSÂND 60 Km;
se află la 32 de km depărtare de autostrada A1 
ce face legătura cu Europa prin punctul de 
trecere al frontierei Nădlac; tot prin această 
autostradă se poate ajunge la anumite centre 
rurale ale României: Timișoara, Lugoj, Deva, 
Sibiu,  putându-se ajunge în următoarea 
perioadă până la București;
populaţie suficient de numeroasă pentru 
mărimea comunei Dorobanți, cu posibilităţi de 
creştere;
situarea în apropierea municipiului Aradului, 
foarte aproape (25 km);
cererea de teren şi case din partea celor din 
localitate și nu numai;
dorinţa locală pentru civilizație și un trai mai 
bun; 

fiind comuna se află în faza incipientă de 
dezvoltare socio-politică cu un mare grad de 
dependenţă de vecinătăţi;
lipsa  unor  proceduri  simplificate pentru  
accesarea  fondurilor europene;
utilizarea pe scară relativ mică a tehnologiilor 
avansate;
lipsa de obiective turistice, vestigii;
nerespectarea în totalitate de către populație a 
normelor de întreținere a comunei și a noilor 
construcții amenajate (curățenia stradală, 
folosirea locurilor de agreement);
colectarea neselectivă a deșeurilor menajere;
inexistența cadrului legislativ pentru 
stimularea tinerilor calificaţi de a se stabili în 
spaţiul rural;
preţuri ridicate pentru achiziţionarea de 
maşini și utilaje agricole;
riscul apariţiei fenomenului de secetă și alte 
calamități
lipsa unei policlinici;
lipsa investitorilor în domeniul industriei;
slabă dezvoltare a turismului în comuna



faptul că aparține de un judeţ puternic 
industrial, agricol şi cu unul dintre cele mai 
mari grade de absorbție a fondurilor 
europeane; 
faptul că localitatea Dorobanți face parte din 
Asociația Comunelor din România, organism 
care vine în susținerea comunaelor cu proiecte 
de legi care simplifică legislația  în 
administrație;
cererea actuală pentru natura curată; 
cererea pentru sport, încurajată de viaţă 
socială;
cererea pentru sănătate și o hrană naturistă; 
 personal calificat corespunzător (pentru 
învăţământ, sănătate, cultura, servicii sociale);
 strângerea fondurilor locale nu este 
anevoioasă;
încurajarea dezvoltării firmelor din localitate, 
prin celeritatea birocrației;
utilităţi existenţe: apa, electricitate, 
telecomunicaţii;
o conducere activă a comunei;
dorinţa/viziunea şi perspectiva  locală pentru 
civilizație și un trai mai bun;
existența suprafețelor de teren propice 
dezvoltării  activităților cu specific agricol;
potenţialul comunei în privinţa domeniului 
zootehnic şi agricol;
condiţii geografice deosebite pentru 
agricultură; 
existența punctului farmaceutic;
existența cabinetelor: medical și stomatologic;
informarea operativă cu privire la formele de 
ajutor de stat;
existenţa unui Compartiment  de asistenţă 
socială în cadrul primăriei ce asigură 
rezolvarea cazurilor sociale;
spaţii de învăţământ bine întreţinute;
implicarea administraţiei locale în proiecte de 
modernizări/reparaţii  şcoli;
comunicare formală și informală bună;
asistenta medicală în scoală;
existența rețelei de internet şi a punctelor de 
acces wifi;
tradiţii culturale păstrate azi de oameni 
valoroşi şi talentaţi;
existenţa lăcaşelor de cult;
existenţa unei case de cultură modernizată;
așezare geografică propice dezvoltării 
turismului;
populație ospitalieră și prietenoasă;
folclorul, tradițiile culinare ale regiunii;
obiceiuri, tradiții cu influențe etnice;
cadru natural deosebit și bogat  în resurse şi
apa termală.



Amenințări Oportunități
forţa de muncă, mai ales cea tânăra şi 
calificată, este atrasă de comunităţi mai mari şi
mai dezvoltate;
fiscalitatea naţională este mare raportată la 
veniturile populaţiei din zonă ;
insuficiente venituri la bugetele locale având în 
vedere efectele mondiale ale pandemiei 
COVID-19;
evoluţii demografice nefavorabile;
accentuarea procesului de îmbătrânire a 
populației;
intensificarea  procesului  de  migraţiune a 
populaţiei de la sat la comuna şi de la comuna 
în străinătate,  fapt  ce duce la pierderea  unei  
verigi  importante  în lanţul  cauzal al 
transmiterii  valorilor tradiţionale;
cunoștinte minime ale locuitorilor în domeniul 
agroturismului;
concurența zonelor vecine cu potențialul 
turistic ridicat.

atragerea investitorilor români şi străini în 
zonă şi crearea de locuri de muncă pentru 
localnici;
atragerea şi menţinerea tinerilor în comuna 
prin acordarea de terenuri în vederea 
construirii de locuinţe; 
posibilitatea accesării unor programe de 
finanţare comunitare ale Uniunii Europene 
pentru sprijinirea dezvoltării  infrastructurii în
mediul rural şi nu numai;
accesarea de programe guvernamentale pentru
încurajarea iniţiativelor locale, în special în 
domeniul agricol și vegetal;  
dezvoltarea activităţii de logistică şi servicii;
crearea unei zone industriale;
întărirea factorilor culturali, folclorici, de 
păstrare a tradiţiei;
spaţii de cazare –hotel-pensiune;
crearea unei zone rurale central modern: spaţii
verzi, trotuare, spaţiu pentru biciclete, spaţiu 
pietonal;
canalizare pluvială.

PROPUNERI
Acoperirea necesarului de fonduri pentru infrastructură prin accesarea de fonduri 
structurale.
Valorificarea punctelor tari prin dezvoltarea activităților în domeniul agricol în zonă, având 
în vedere preponderența potențialului agricol
Încurajarea dezvoltării  și preocupării cetățenilor comunei Dorobanți pentru viața socio-
culturală.
Valorificarea oportunităților în primul rând prin accesarea fondurilor europene pentru 
dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunei
Crearea și susținerea unui mediu economico-social competitiv, sănătos și diversificat, care să 
dinamizeze activitatea economică a comunei.

  
CAPITOLUL III

SINTEZA PROIECTELOR NERAMBURSABILE ACCESATE ÎN 2016-2020/ALTE TIPURI
DE PROIECTE

                                                         PROIECTUL WIFI4EU



Comuna Dorobanți a intenționat în perioada 2016-2020 să acceseze orice proiect european căruia
i se poate adresa și care aduce un plus valoare tehnologizării la nivelul unității administrativ-
teritoriale, în beneficiul cetățenilor.

Astfel că, prin Comisia Europeană de la Bruxelles s-au alocat fonduri pentru crearea unor puncte
de acces WIFI pe teritoriul României, valoarea fondurilor fiind sub forma unui voucher în cuantum
de 15.000 euro.

Comisia Europeană dorește să promoveze conectivitatea Wi-Fi gratuită pentru cetățeni și
vizitatori în spații publice precum parcuri, piețe, clădire publică, biblioteci, centre de sănătate și
muzee de pretutindeni în Europa prin WiFi4EU.Bugetul inițiativei WiFi4EU este de 120 de milioane
EUR între 2018 și 2020. 

Acesta va sprijini instalarea de echipamente Wi-Fi de ultimă generație în centrele vieții
comunității.

Ca urmare a înscrierii pe  WiFi4EU din anul 2019, peste 1.780 de municipalități au  primit
vouchere în valoare de 15.000 de euro pentru a acoperi costurile de achiziție și de instalare a
echipamentelor Wi-Fi (puncte de acces fără fir) în locuri precum bibliotecile, muzeele, parcurile sau
piețele publice.

În România, 142 de localități au fost desemnate câștigătoare, printre care și comuna Dorobanți,
care prin absorbția acestui tip de fonduri europene, a reușit cu succes să implementeze mai multe
puncte de acces wifi funcționale, în beneficiul comunei Dorobanți, puncte de acces stabilite strategic:
1 AP 1 Grădiniţa 
2 AP 2 Cămin mare 
3 AP 3 Cămin mic 
4 AP 4 Primarie1 
5 AP 5 Primarie2 
6 AP 6 Primarie3 
7 AP 7 Scoala 
8 AP 8 Scoala 
9 AP 9 Cimitir 
10 AP 10 Cabinet medical 
11 AP 11 Staţie Bus 

Proiectul a fost un real succes punctele de acces fiind verificate de către organismul finanțator,
utilizându-se  integral suma alocată.

 Un alt proiect de o importanță majoră pentru comuna Dorobanți, s-a derulat pe segmentul de
măsurători cadastral- sistematice/carte funciară.

Conform H.G. nr. 294/2015 privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023
al cărei obiectiv constă în măsurarea şi înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor din România (case şi
terenuri), în sistemul integrat de cadastru şi publicitate. La momentul intrării în vigoare a hotărârii de



Guvern, situaţia în domeniu era catastrofală: din numărul total de imobile, de 40 de milioane (8
milioane în mediul rural şi 32 de milioane în rural), erau  înregistrate doar 7,4 milioane, şi anume, 3,6
milioane în mediul rural şi 3,8 milioane în rural. Pe de altă parte, ca urmare a unor greşeli comise în
procesul de retrocedare sau a unor neclarităţi în privinţa moştenitorilor legali, multe înregistrări, mai
ales la terenuri, erau suprapuse, pe aceeaşi suprafaţă figurând doi sau chiar mai mulţi proprietari. 

Toate aceste au fost clarificate prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte
Funciară, până la acest moment comuna Dorobanți intabulând 862 ha teren, din extravilanul comunei
Dorobanți, reprezentând peste 33 % din suprafața acestuia.

Modernizare străzi în comuna Dorobanți- proiect accesat prin programul PNDL şi realizat
integral.

Modernizare cămin cultural prin proiect PNDR.
Înfiinţare Centru de Informare Turistică prin PNDR.
Achiziţionare utilaj pentru întreţinerea domeniului public prin PNDR.

CAPITOLUL IV
OBIECTIVE STRATEGICE 2021-2027

Viziunea strategică Programul Operațional Regional Vest reprezintă viziunea privind dezvoltarea
regională și principalul instrument de finanţare din fonduri europene disponibil la nivelul Regiunii
Vest în perioada 2021-2027. Viziunea strategică propusă la nivelul POR Vest 2021-2027 are la bază
nevoile de dezvoltare, identificate și prioritizate într-un larg cadru partenerial, care să permită
Regiunii Vest ca la nivelul orizontului anului 2030 să fie o regiune europeană cu un nivel ridicat de
inovare, capabilă să atragă și să capitalizeze investiții și competențe, conectată intern și internațional,
cu acces facil pentru cetățeni la servicii de calitate și oportunități diverse.

Această viziune strategică va fi urmărită într-un orizont de timp de 8 -10 ani prin implementarea
de proiecte care să genereze dezvoltare, continuând ciclul de programare 2014 –2020, dar care
răspund și noilor provocări lansate de UE pentru perioada 2021-2027. 

Alocarea prevăzută pentru regiunea Vest se încadrează și respectă constrângerile financiare
impuse prin regulamentul privind dispozițiile comune. Cu privire la alocările financiare propuse în
interiorul programului, acestea țin cont de nevoile de dezvoltare identificate la nivel de sector și axă
prioritară și au în vedere criterii de prioritizare precum: populația, bugetul de investiții, capacitatea de
cofinanțare, nevoia de finanțare și experiența perioadelor anterioare, portofoliul de proiecte pregătit
din POAT 2014-2020.

Programul Operațional Regional este un program eminamente adresat mediului rural, chiar dacă
în anumite apeluri de proiecte comunaele sunt în competiție pentru obținerea finanțării cu zone
rurale. POR Vest va elabora un sistem adaptat specificului regiunii care să aibă în vedere translatarea
principiilor coeziunii la nivel regional, date fiind actualele disparități intra-regionale. Se are în vedere
construirea unui sistem care să pună în valoare următorii indicatori: nevoia de dezvoltare, capacitatea
financiară reală, populația, specificitatea arealului asupra căruia se intervine. Acest mecanism de
implementare va fi determinat atât de analizele bazate pe indicatori socio economici, dar și prin
consultări parteneriale ale mediului socio-economic. Detaliile mecanismului de alocare bugetară
urmează a fi stabilit și validat la nivelul regiunii.

De asemenea, merită subliniat că Ministerul Fondurilor Europene a publicat un proiect de
Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și
instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile
aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și
control al acestor fonduri. Pentru perioada de programare 2021-2027, în coordonarea Ministerului
Fondurilor Europene, în cadrul politicii de coeziune se elaborează următoarele programe
operaționale:

Ř Programele Operaționale Regionale, câte un program la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare
a României;

Ř Programul Operațional Sănătate;
Ř Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială;
Ř Programul Operațional Educație și Ocupare;



Ř Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare;
Ř Programul Operațional Dezvoltare Durabilă;
Ř Programul Operațional Transport;
Ř Programul Operațional Tranziție Justă;
Ř Programul Operațional Asistență Tehnică.

     Ministerul Fondurilor Europene are responsabilitatea coordonării, pregătirii, dezvoltării,
armonizării și funcționării cadrului legislativ, instituțional, procedural și programatic pentru
gestionarea fondurilor externe nerambursabile aferente politicii de coeziune alocate României pentru
perioada de programare 2021-2027. Proiectul de HG prevede instituțiile și autoritățile responsabile
pentru fiecare dintre programele menționate mai sus.
 Ca umare a obiectivului propus de către U.A.T Dorobanți de a accesa cât mai multe fonduri
nerambursabile adresate mediului rural în perioada 2021-2027, administrația locală a pregătit în anul
2020 următoarele proiecte, pentru a fi implementate, unele dintre aceste proiecte au fost acceptate la
finanțare urmând să se parcurgă etapele următoare, alte se află în faze de debut pentru înaintarea către
organisme finanțatoare:
Trotuarele adiacente frontului construit au lățimi variabile, iar suprafața lor prezintă degradări
(denivelări, tasări, fisuri), neexistând amenajate suficiente zone de parcare, parcările făcându-se pe
spațiile verzi. Pe aproape toată lungimea sectorului lipsesc elemente de colectare şi evacuare a apelor
pluviale și lipsesc în totalitate elementele de siguranță rutieră. Amplasamentul lucrărilor proiectate
este situat pe domeniul comunei Dorobanți, entitatea responsabilă cu implementarea proiectului fiind
comuna Dorobanți. În anul 2020 a fost  elaborat Proiectul Tehnic iar în anul 2021 urmează ca acest
proiect să fie pus în aplicare.
Proiectul propus se încadrează în obiectivul general de dezvoltare locală a comunei Dorobanți, care
vizează sprijinirea și promovarea unei dezvoltări economice și sociale echilibrate a tuturor regiunilor
prin îmbunătățirea infrastructurii și a mediului de afaceri. Asfaltarea străzilor în comuna Dorobanți a
devenit reprezentativă pentru perioada 2016-2020, fiind prioritatea zero a administrației locale, având
în vedere că comuna Dorobanți este un comuna de frontieră, iar carențele la nivelul infrastructurii
stradale s-au resimțit perioade îndelungate.
O infrastructură bine dezvoltată și funcțională reprezintă bază pentru dezvoltarea economică în
zonele rurale. Renovarea și dezvoltarea comunelor, îmbunătățirea infrastructurii edilitare reprezintă
punctele cheie în dezvoltarea unei infrastructuri care să asigure o creștere a confortului locuirii în
comuna Dorobanți, precum și o creștere a nivelului de atractivitate al comunei în ochii turiștilor și
potențialilor investitori.
Drumul județean, DJ 709B traversează comuna pe direcția sud-nord și  asigură legătura rutieră cu
oraşul Arad, reședință de judeș, precum și cu frontiera de stat cu Ungaria prin localitatătile Iratosu-
Turnu.
Unul dintre obiectivul principale ale comunei Dorobanți este acela de a creşte nivelul de trai al
populaţiei printr-o utilizarea optimă a resurselor. Conform sistemului de valori european, cel mai
important obiectiv al statului şi al autorităţilor este creşterea şi îmbunătăţirea nivelului de trai şi a
stării de sănătate a cetăţenilor. O societate cu o stare de sănătate favorabilă este capabilă  să realizeze
obiective mai importante şi poate constitui o comunitate competitivă. Sportul, ca element principal al
vieţii de zi cu zi şi prin efectul său de educare a populaţiei, contribuie la formarea proceselor sociale,
având efect astfel şi asupra viitorului comunităţii. Prin sport, tineretul poate experimenta în mod
direct importanţa lucrului în echipă, pe lângă faptul că poate deveni terenul realizării de sine.
Principalele obiective care doresc a fi obținute prin realizarea acestei investiții sunt creșterea gradului
de participare activă a populației de toate vârstele la activități sportive cu caracter permanent în
interesul ridicării și păstrării nivelului de sănătate individuală, îmbunătățirii gradului de coeziune,
integrare și încredere socială, creșterea gradului de practicare a activităților sportive cu precădere în
rândul copiilor și tinerilor în scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și responsabili,
creșterea nivelului și calității reprezentării României la cele mai înalte competiții sportive de
performanță.
Protecția mediului și a depozitării deșeurilor de orice natură, reprezintă una dintre principalele
directive europene, la care comunitatea dorobanțeană este necesar să se alinieze, în principal privind
colectarea selectivă.
Un mediu curat și respectat de către comunitate, contribuie la creșterea calității vieții și a  sănătății,
unul dintre principalele obiective strategice ale administrației locale în perioada 2021-2027 fiind nu



numai crearea acestor condiții de mediu mai bune, ci și a promovării unei culturi de protejare a
mediului prin instruirea populației.
Asfaltare străzi (etapă ) ÎI în comuna Dorobanți
Acest obiectiv de investiție cuprinde restul de străzi neasfaltate din comuna Dorobanți, în lungime de
9,28km.
Din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, străzile care fac
obiectul prezentei documentații, nu asigură condițiile necesare desfăşurării unui trafic auto și pietonal
în condiţii de siguranță şi confort.
Străzile ce fac obiectul prezentului proiect, sunt străzi de interes local așa cum sunt definite străzile în
OG 43/1997, privind regimul străzilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.8
pct.C, respectiv sunt străzi clasificate ca străzi publice. Proiectul propus se încadrează în obiectivul
general de dezvoltare locală a comunei Dorobanți, care vizează sprijinirea și promovarea unei
dezvoltări economice și sociale echilibrate a tuturor regiunilor prin îmbunătățirea infrastructurii și a
mediului de afaceri.
Obiectivele strategice ale acestei categorii de proiecte sunt:

Ř Creșterea competitivităţii economiei regionale, prin asigurarea unei infrastructuri de transport
adecvate;

Ř Introducerea rețelei de canalizare;
Ř Asfaltarea tuturor străzilor din Comuna Dorobanți;
Ř Realizarea cadastrului general pentru intravilanul comunei și intabularea tuturor terenurilor și

construcțiilor existente
Ř Realizarea de spaţii verzi şi de agrement
Ř Modernizare şi reparare bază sportivă;
Ř Modernizare scoala gimnaziala
Ř Introducerea gazului în comuna
Ř Forarea de puţuri de apa termală în ideea folosirii acestora pentru încălzirea termică şi pentru

folosirea în scop balnear

CONCLUZII

Ř Strategia de dezvoltare locală a unității-administrativ teritoriale reprezintă viziunea asupra
destinului unei comunități.

Ř Viaţa economică a comunei Dorobanți, trebuie revigorată şi dezvoltată în continuare în toate
domeniile sale: agricultura, zootehnie, industrie şi comerţ. 

Ř Consilul Local va trebui să investească perpetuu pentru revitalizarea vieţii economice a
comunei, care trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece produce cele mai mari efecte
benefice.

Ř Infrastructura necesită îmbunatățirii continue, din acest motiv investiţiile trebuie făcute după
anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:
- siguranța și securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităților, factorilor de risc,

poluării mediului, poluării solului şi a apelor;
- raportul valoarea investiție/ efecte economico-financiare produse;
- raportul valoare investiție/numărul beneficiarilor.

Ř Conform premiselor de elaborare a strategiei şi a perspectivelor de dezvoltare a comunei
Dorobanți, conceptul strategic este formulat astfel încât transpunerea să într-un plan strategic
asigură un pachet de acțiuni care vor conduce la creşterea economică, creșterea bazei de
impozitare, crearea de locuri de muncă şi îmbunătățirea calității mediului de viață al
comunității.

Ř Conex factorului economic un alt punct important pentru creşterea atractivității comunei îl
constituie facilitățile culturale și de agrement oferite, astfel încât confortul social al
locuitorilor să fie îmbunătățit. Complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a
comunei.

Ř Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu ale Uniunii
Europene pe care România va trebui să le atingă în totalitate.



Ř Accesarea cu prioritate a fondurilor nerambursabile.


