COMUNA DĂENI
DESCRIEREA LOCALITĂłII
Comuna Dăeni, având în componenŃă localitatea
Dăeni, este situată în partea de sud-vest a
judeŃului Tulcea şi este delimitată de următoarele
teritorii: la nord - teritoriul administrativ al comunei
Ostrov şi al comunei Topolog; la vest Dunărea
Veche; la sud - judeŃul ConstanŃa şi teritoriul
administrativ al comunei Casimcea şi la est teritoriul administrativ al comunei Casimcea.
Teritoriul comunei Dăeni se înscrie în tipul de
climat temperat continental, caracterizat de veri
fierbinŃi cu precipitaŃii slabe şi ierni geroase cu
vânturi puternice. Temperatura medie anuală este
de 10°C, iar cantitatea medie de precipitaŃii este de
400mm/mp anual.
1. POPULAłIA
Conform datelor furnizate de DirecŃia JudeŃeană de Statistică Tulcea, la ultimul recensământ realizat în
anul 2002, pe teritoriul administrativ al comunei Dăeni se înregistrau 2.537 locuitori, de etnie română.
2. INFRASTRUCTURA
a. Drumuri
Distanta Tulcea - Dăeni este de 80 km. Legătura rutieră a comunei cu municipiul Tulcea şi cu alte
localităŃi se realizează prin intermediul DJ 222F şi DJ 222G. Drumul judeŃean 222F străbate comuna cu
lungimea de 10,552 km pe direcŃia N-S. La acest drum, în cursul anului 2009 s-au executat lucrări de
întreŃinere a părŃii carosabile, prin aşternerea unui covor continuu de asfalt. Drumul judeŃean 222G
străbate comuna cu lungimea de 9,455 km pe direcŃia V-E. Este asfaltat, dar starea de viabilitate este
foarte rea. Pentru anul 2009 au fost alocate fondurile necesare întocmirii Studiului de Fezabilitate.
Proiectul tehnic se va realiza la începutul anului 2010, iar lucrările de reabilitare sunt prevăzute a se
executa în perioada 2010-2012.
ReŃeaua stradală din comuna Dăeni însumează 57,0 km . Pentru reabilitarea infrastructurii stradale,
comuna a iniŃiat întocmirea Studiilor de Fezabilitate şi urmează să acceseze fondurile necesare pentru
execuŃia lucrărilor.
b. Apă şi canal
Comuna Dăeni nu dispune de canalizare sau de staŃie de epurare şi nu există iniŃiative în acest sens.
SituaŃia alimentărilor cu apă în comuna Dăeni se prezintă astfel:
- alimentare cu apă Dăeni, prin HG 577/1997 + fonduri Austria OG 7/2006, finalizată parŃial + extindere
PIF 2008
1

c. ComunicaŃii
Infrastructura de telecomunicaŃii este slab răspândită în comuna Dăeni. PopulaŃia comunei Dăeni
beneficiază de televiziune prin cablu în proporŃie de 80%, însă doar 5% beneficiază de conexiune la
internet.
d. Deşeuri
Comuna Dăeni este membră în „AsociaŃia de Dezvoltare InterjudeŃeană a Infrastructurii de Deşeuri
menajere” Tulcea, organism ce are ca obiectiv general monitorizarea, supervizarea şi implementarea
„Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeŃul Tulcea”, proiect finanŃat din fonduri
europene nerambursabile, prin POS Mediu.
3. FINANłELE LOCALE
În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 3.540.000 lei, atât la venituri cât şi la
cheltuieli.
4. ACTIVITĂłI ECONOMICE
Dezvoltarea comunei Dăeni din punct de vedere economic se bazează pe sectoarele tradiŃionale, în
principal cel agricol.
Parteneriatele public-privat sunt slab reprezentate în comuna Dăeni, Primăria dorind intensificarea
relaŃiilor cu mediul privat. Cei mai atractivi factori din comunitate pentru potenŃialii investitori rămân
fertilitatea solurilor pentru agricultură şi potenŃialul turistic oferit de accesul la fluviul Dunăre.
Infrastructura precară şi izolarea de centrele urbane ale judeŃului constituie dezavantajele majore
pentru atragerea de investiŃii în comuna Dăeni.
5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ
Comuna Dăeni face parte din următoarele asociaŃii:
- AsociaŃie cu comuna Nalbant şi Topolog pentru a facilita procesul de accesare de finanŃări
- Asociatia Comunelor sub conducerea Consiliului JudeŃean
A. Proiectele prioritare ale comunei Dăeni (Sursa: Primăria Dăeni)
Nr
crt.

Titlu proiect

Finantare
(surse)

Valoare
(mii lei)

Stadiu proiect

Termen finalizare
proiect

LUCRĂRI NOI
1

Extindere şi moderniz. reŃea OG 7/2006
de alimentare cu apă potabilă

320,00

Finalizat şi pus 31.12.09
în funcŃiune.

2

Leasing buldoexcavator

Resurse
locale

66,00

În derulare

20.09.2012

3

Leasing auto.

Buget local

18,00

În derulare

02.03.20011

4

Imprimantă

Buget local

4

Realizat

30.06.2009

LUCRĂRI ÎN
2

CONTINUARE
5

Dezv.infrastr.îmb.ser.de bază PNDR
şi punerea în val a
Măsura
moşt.culturale
322

10579

SF în curs de

30.06.2001

evaluare
CRPDRP
2 SUDEST CTA

6

Sist. Supr. Camere web

Buget local

4

Realizat

7

Sistem alarmare civilă

Buget local

10

În curs
realizare

8

Amenajare spaŃii verzi

POS Mediu

613

SF elaborat şi 30.06.2010
depus

Pr. de îmbun.
Calit. Mediului
prin
amenajarea
de spaŃii verzi

30,09.2009
de 31.12.2009

la MMDD

9

Bază sportivă multifuncŃională OG7/2006

884

SF elaborat şi 30.09.2010
depus
la
MLPAT

10

Construire sală de sport

Legea
347/2005
prog. Nat. de
constr. săli de
sport

DocumentaŃie
30.09.2010
depusă
la
C.N.I.

11

Remorcă cisternă

Buget local

10

Realizat

30.07.2009

12

Tractor şi remorcă

Buget local

18

Realizat

30.07.2009

12

Popas turistic cu debarcader

PNDR
Măsura 3.1.3.

200

SF în curs de 30.09.2010
elaborare

Încurajarea
activitturistice
13

Rampă gunoi

Buget local

15

În curs
realizare

de 31.12.2009

14

SpaŃiu depozitare deşeuri

Buget local

15

În curs
realizare

de 31.12.2009

15

RK şcoala cu clasele I - VIII Buget de stat
Dăeni

464

În curs
realizare

de 30.06.2010

B. Proiecte propuse de Consiliul JudeŃean Tulcea, în care comuna Dăeni este partener
(prezentate în Planul Local de AcŃiune al Consiliului JudeŃean din AGENDA LOCALĂ 21)
Titlul Proiectului

FinanŃare

Valoare

Perioada de

InstituŃiile

Parteneriat
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1. Consolidare sistem rutier POR, Axa 2
DJ 222F, Gârliciu -Dăeni,
tr. II, km 11+800-19+800

estimativa proiect
mii Euro
3.000

timp

responsabile

2008-2011

Consiliul
Local
Dăeni

Consiliul
JudeŃean
Tulcea

6. RESURSE NATURALE GENERALE
Resursele de subsol
Aflată în partea de sud-vest a judeŃului Tulcea, delimitată spre vest de Dunărea Veche (sau braŃul
Macin al Dunării), comuna are, ca şi în cazul comunelor înconjurătoare (Ostrov, Topolog, Casimcea),
un fundament format din şisturi verzi şi o cuvertură acoperitoare de depozite loessoide. De sub
depozitele amintite, formate în Pleistocen mediu şi superior, cu grosimi ce depăşesc uneori 15 m şi cu
resurse imense, se ivesc frecvent roci foarte vechi, denumite şisturi verzi.
Dintre aceste apariŃii, trei zone cu suprafeŃe mai mari de şisturi verzi reŃin atenŃia: una la graniŃa de
nord-est a comunei, alta, mai mare în suprafaŃă (peste 1,5 km lungime), în sudul localităŃii Dăeni şi
ultima, cu cea mai mare extindere (peste 2,7 km), de la aproximativ 4 km est de localitate până la limita
estică a comunei. Resursele în cele trei zone sunt substanŃiale.
Reamintim că, în principiu, şisturile verzi sunt constituite prin roci şistoase argiloase verzi şi violacee,
grauwacke (asemănătoare cu gresiile) şi metagrauwacke (grauwacke slab metamorfozate), siltite
(prafuri consolidate) şi filite cloritoase, uneori conglomerate şi microconglomerate. În funcŃie de tipul de
rocă din componenŃa lor, şisturile verzi se pot întrebuinŃa (probabil că, sporadic, au şi fost exploatate) în
construcŃii ca blocuri brute şi blocuri mozaic, moloane, sau ca piatră spartă pentru întreŃinerea
şoselelor, pentru confecŃionarea de pavele şi borduri.
Exploatările de substanŃe minerale solide
Conform datelor disponibile la momentul actual, în zona Dăeni, singura localitate a comunei cu acelaşi
nume, s-au exploatat şisturi verzi, cuarŃoase, compacte. Cariera se numea “Pietriş”, probabil din cauza
faptului că sortul granulometric principal avea dimensiunile pietrişului şi era amplasată la 3 km sud de
localitate.
7. DIRECłII DE ACłIUNE RECOMANDATE (Studiu realizat de Grupul de Economie Aplicată –
2008)
I.

EXTINDERE INFRASTRUCTURĂ DE BAZĂ: REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE

Deşi conform informaŃiilor obŃinute de la primărie un proiect de realizare a unui sistem de canalizare nu
se află pe agenda prioritară a comunei din cauza costurilor, considerăm că este prioritar să se deruleze
un astfel de proiect în perioada următoare. Întrucât se manifestă tendinŃe de emigrare a tinerilor şi
îmbătrânirea populaŃiei, comuna Dăeni trebuie să furnizeze servicii publice de bază (dintre care
canalizarea ocupă un loc important) pentru a-şi păstra locuitorii şi atrage noi locuitori. Un avantaj
comparativ semnificativ este realizarea sistemului de canalizare, Ńinând cont că în prezent este în
execuŃie extinderea sistemului de alimentare cu apă. Infrastructura de bază de acest gen este imperios
necesară în vederea dezvoltării durabile a comunei. Pe lângă aceste argumente, infrastructura de bază
(reŃele de apă, canalizare, drumuri) se înscrie în priorităŃile Uniunii Europene privind noile state
membre, cerinŃe reflectate şi în programele şi strategia de dezvoltare a României.
Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Măsura 3.2.2. „Renovarea,

dezvoltarea satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în
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valoare a moştenirii rurale”, fonduri proprii şi/sau atrase: contractare credit bancar în vederea realizării
studilor necesare iniŃierii proiectului.
II. DEZVOLTAREA SECTORULUI AGRICOL
Comuna dispune de un potenŃial agricol semnificativ dar insuficient exploatat. Programul NaŃional de
Dezvoltare Rurală (PNDR) susŃine dezvoltarea sectorului agricol şi silvic prin sprijinirea creşterii
competitivităŃii entităŃilor (IMM-uri, asociaŃii de producători) care activează în domeniu. Axa 1 a PNDR
„Creşterea competitivităŃii sectorului agricol şi silvic” prin Măsura 121 „Modernizarea exploataŃiilor
agricole” şi Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” stimulează
iniŃiativele în domeniu.
Pe baza acestor observaŃii şi a problemelor identificate (rolul redus pe care Primăria îl deŃine în prezent
în ceea ce priveşte sprijinirea sectorului privat) recomandăm ca Primăria să desfăşoare permanent pe
perioada 2008-2013 sesiuni de informare a unităŃilor agricole privind oportunităŃile de dezvoltare
existente. Primăria trebuie să joace un rol de catalizator/iniŃiator în acest proces întrucât există
informaŃii conform cărora producătorii sunt derutaŃi şi neinformaŃi privind şansele existente. O altă
măsură propusă este încurajarea asocierii producătorilor mici în vederea creşterii expertizei şi puterii
acestora.
Surse de finanŃare: Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală (PNDR), Axa 1 „Creşterea competitivităŃii
sectorului agricol şi silvic”, Măsura 121 „Modernizarea exploataŃiilor agricole” şi Măsura 1.2.3. „Creşterea
valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere.”
8. PATRIMONIUL CULTURAL - POTENłIAL TURISTIC
Infrastructura turistică
Principalul avantaj pentru dezvoltarea turismului în comuna Dăeni este reprezentat de accesul la
Dunăre.
9. DATE DE CONTACT
Primăria Comunei DĂENI, cod 827065
Primar Marian MihăiŃă GHERGHIŞAN – P.N.G.-C.D.
Telefon 0240/577603, 0240/577789
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