COMUNA STEJARU
DESCRIEREA LOCALITĂłII
Comuna Stejaru este situată în partea de sud-est
a judeŃului Tulcea, delimitată de următoarele
teritorii comunale: la nord - teritoriul administrativ
al comunei Ciucurova; la vest - teritoriul
administrativ al comunei Topolog şi al comunei
Casimcea; la sud - teritoriul administrativ al
comunei Beidaud şi la est.
Fosta denumire a satului Stejaru este Eski–baba,
denumire de origine turcă şi se traduce ca eskivechi iar baba prin tata. În documentele otomane
satul e menŃionat ca Eski–baba si Eski–Dere.
Prima menŃionare documentară este din anul 1573.
Din punct de vedere hidrologic, teritoriul este sărac în reŃele de apă la suprafaŃă.
Sub aspectul condiŃiilor climatice, comuna este caracterizată prin ariditate excesivă, determinată de
precipitaŃiile reduse.
Satele componente ale comunei sunt: Stejaru - reşedinŃa de comună, Mina Altîn Tepe şi Vasile
Alecsandri.
1. POPULAłIA
La ultima analiză, din 2007, se înregistra o scădere a populaŃiei la 1960 locuitori, comparativ cu 2335
locuitori la recensământul din 2002. Din aceştia, aproximativ 900 de persoane sunt de naŃionalitate
aromână.
2. INFRASTRUCTURA
a. Drumuri
Reședință de comună, Stejaru este amplasat la distanŃa de 65 km faŃă de municipiul Tulcea. Legătura
rutieră cu alte localităŃi, este asigurată prin DJ 222B care străbate comuna pe lungimea de 10,0 km,
direcŃia E-V.
Pentru acest drum în cursul anului 2009, se va întocmi Studiul de fezabilitate, proiectul tehnic se va
realiza la începutul anului 2010, iar lucrările de reabilitare sunt programate pentru perioada 2010-2012.
Legătura rutieră a satului Mina Altân Tepe cu sediul de comună se face prin DC 67: DJ 222B, Mina
Altân Tepe, în lungime de 2,69 km asfaltat.
Drumul comunal DC 26: Neatârnarea – Stejaru, pietruit asigură legătura cu localitatea Neatârnarea din
comuna învecinată Beidaud.
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ReŃeaua stradală din intravilanul localităŃilor comunei însumează 19,90 km, din care: 8,95 km în Stejaru;
7,83 km Vasile Alecsandri şi 3,12 km în Mina Altân Tepe.
O parte din această reŃea a fost reabilitată prin HG 577/1997 – Programul de pietruire şi modernizare al
drumurilor locale. Pentru restul reŃelei comuna a întocmit studiul de fezabilitate şi urmează să acceseze
fondurile necesare începerii lucrărilor de reabilitare.
b. Apa şi canal
Comuna dispune de un sistem de canalizare de care beneficiază majoritatea gospodăriilor. Comuna
Stejaru se numără printre puŃinele comune care este conectată la o staŃie de epurare.
În Stejaru sunt racordate la reŃeaua de alimentare cu apă 180 de gospodării iar în localitatea Vasile
Alecsandri 120 de gospodării. În localitatea Mina Altîn Tepe sunt racordate la reŃeaua de alimentare cu
apă toate gospodăriile existente.
c. ComunicaŃii
ComunicaŃiile sunt acoperite pe toate căile: telefonie fixă, mobilă, televiziune prin cablu: 70% din
populaŃie are acces la telefonie fixă, 50% telefonie mobilă, 60% acces la televiziune prin cablu şi 35%
acces la internet.
d. Deşeuri
Comuna Stejaru este membră în „AsociaŃia de Dezvoltare Interjudețeană 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. FINANłE LOCALE
În anul 2009, în bugetul comunei a fost prevăzută suma de 5.325 mii lei, atât la venituri cât şi la
cheltuieli.
4. ACTIVITĂłI ECONOMICE
Dezvoltarea comunei Stejaru din punct de vedere economic se bazează pe sectoarele de import-export
animale, agroalimentar şi valorificarea potenŃialului eolian. În contrast, se înregistrează un declin al
mineritului şi a activităŃilor micilor meșteșugari în comună.
În comună există un incinerator de deşeuri de cadavre animale (considerat unul dintre cele mai
moderne din Ńară) situat în localitatea Mina Altîn Tepe.
Se remarcă potenŃialul deosebit al contribuabililor din comună pentru susŃinerea diferitelor investiŃii la
nivelul comunităŃii. În acelaşi timp autorităŃile locale evidenŃiază atitudinea pozitivă a comunităŃii faŃă de
întreprinzătorii străini. Mediul de afaceri s-a îmbunătăŃit în ultimii 3 ani iar dinamica economică a
înregistrat o creştere lentă.
5. PREOCUPĂRI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ
Comuna Stejaru este una dintre cele mai active comune din judeŃul Tulcea în ceea ce priveşte
pregătirea de proiecte şi atragerea de finanŃări.
Primarul comunei Stejaru a fost desemnat de către Guvernul României în calitate de observator în
cadrul Comitetului Regiunilor de la Bruxelles.
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A. Proiectele prioritare ale Comunei Stejaru (Sursa: Primăria Stejaru)
Nr.
Crt.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Titlu proiect
Lucrări în continuare
Sistem canalizare stație
epurare Stejaru
Construcție sediu
Primărie
Reabilitare Școală Mina
Altîn Tepe
Reabilitare Școala
Vasile Alecsandri
Reabilitare Grădinița
Stejaru
Construcție Sala Sport
Construcție bază
sportivă multifuncțională
Construcție Pod
Construcție biserică
AltânTepe

II.
1.
2.

Lucrări noi
Construcție cimitir
Proiect integrat

3.

Reabilitare sistem
alimentare cu apă
Modernizare drum
tratament bituminous
Stejaru și Mina Altân
Tepe
Reabilitarea drum
Stejaru – Neatârnarea
Reabilitare străzi prin
astfaltare sat Vasile
Alecsandri
Amenajare Tabăra de
creație Com. Stejaru
Reabilitare Cămin
Cultural Stejaru
Construcție Cămin
Cultural Vasile
Alecsandri
Construcție Bazin de
înot sat Stejaru

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

FinanŃare
(surse)

Valoare
(mii lei)

Stadiu proiect

Termen
finalizare
proiect

O.G. 7/2007 +
BL
BL

4.141

Execuție

2009

1.181

Execuție

2009

PRIS + BL

1.069

Execuție

2009

PRIS + BL

850

Execuție

2009

PRIS + BL

198

Execuție

2009

BL
O.G.

300
590

Execuție
Execuție

2009
2009

FRDS + BL
BL

350
50

Execuție
Execuție

2009
2009

Execuție

2009
2010
1011

BL
FADR+BL

100
10.000

H.G. nr.
577/1997 + BL
Banca Mondială
+ BL

883,5

P.T
Studiu de
fezabilitate
P.T.

1.700

Licitație

2010

H.G. nr.
577/1997 + BL
H.G. nr.
577/1997 + BL

2.500

P.T.

2010

2.500

P.T

2010

Fonduri
Europene
BL

3.500

P.T.

2010

1.000

P.T.

2010

C.N.I.

1.500

P.T.

2010

C.N.I.

6.000

P.T.

2010

ObservaŃii

2010
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B. Programe de dezvoltare locală pentru anul 2008 (fără proiectele prioritare) în conformitate cu
prevederile art. 33 din legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice, pentru programe de
dezvoltare locală (Sursa: Primăria Stejaru)
Proiect

1. Sistem de canalizare şi
staŃie de epurare comuna
Stejaru
2. Reabilitare sediu sociocultural Mina Altîn Tepe
3. Extindere modernizare
sediu primărie nouă
comuna Stejaru
4. Reabilitare drum
Stejaru – Altîn Tepe
5. Extindere drum StejaruNeatârnarea
6. ConstrucŃie şi
modernizare centru civic
Stejaru
7. ConstrucŃie drum Mina
Altîn Tepe - Camena
8.Gestionarea selectivă a
deşeurilor
9.Reabilitare cămin
cultural Stejaru
10. Extindere –
modernizare străzi Stejaru
- Vasile Alecsandri

Valoare SF
nr. HCL de
aprobare a
SF (lei)
23.000

Valoare
PT nr.
HCL

Valoare
investiŃie
nr. HCL

Proiecte cu finanŃare nerambursabilă
Total

Fonduri
nerambursabile

CofinanŃare
locală 2008

107.100

4.500.000

4.500.000

3.198.003

1.400.000

2.000

3.000

20.0000

30.000

20.000

10.000

20.000

50.000

900.000

-

-

-

11.900 –
finalizat SF
12.000 –
finalizat SF
3.550

23.000

1.000.000

1.100.000

1.100.000

100.000

100.000

8.871.000

9.758.100

8.871.000

887.100

10.645 –
finalizat
PT
100.000

250.000

-

-

-

7.096.800

7.806.480

7.096.800

709.680

15.000 –
finalizat SF
3.550

13.661.30

3.500.000

3.500.000

350.000

3.550

3.500.000
PT
finalizat
3.550

17.750

700.000

770.000

700.000

12.000

70.000

3.548.400

3.903.240

3.548.400

354.840

6. RESURSE NATURALE GENERALE
Teritoriul comunei Stejaru este situat în Podişul Casimcei, reprezentat ca forme de relief de dealuri şi
platforme cu denivelări reduse. Forma de relief predominantă este câmpia amplasată în zona de sud şi
sud-est a comunei.
Resursele de subsol
Comuna Stejaru este printre cele mai mici din judeŃul Tulcea dar nu este lipsită de resurse minerale
solide valorificabile. Acestea cuprind şisturi cristaline, şisturi verzi, depozite loessoide şi pirită cupriferă.
Şisturile cristaline sunt reprezentate prin micaşisturi, cuartite şi amfibolite, cunoscute sub denumirea de
Cristalinul de la Altîn Tepe sau Seria de la Ceamurlia. Apar sub forma unui anticlinal prelung, orientat
nord vest - sud est. Pe teritoriul comunei se găseşte flancul sud vestic al anticlinalului. Resursele de roci
valorificabile din cadrul acestor formaŃiuni mezometamorfice sunt mari şi au condiŃii favorabile de
exploatare.
FormaŃiunea şisturilor verzi cuprinde roci precum şisturi verzui şi violacee, filite cloritoase, gresii (sau
grauwacke), metagrawacke de culoare verzuie, metamorfozate slab. Ele se dezvoltă pe o mare
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suprafaŃă în centrul comunei, la sud, sud-vest şi vest de anticlinalul amintit mai sus. Resursele existente
aici sunt imense.
La Altîn Tepe sunt resurse de pirită cupriferă, atât minereu compact cât şi diseminat. Ele sunt în curs de
exploatare prin lucrări miniere subterane.
În partea vestică şi sud-estică a comunei Stejaru se găsesc, extinse pe două mari suprafeŃe, depozite
loessoide. Au vârsta Pleistocen mediu şi superior, resurse foarte mari şi condiŃii bune de exploatare.
Exploatările de substanŃe minerale solide
La Mina Altîn Tepe, din localitatea cu acelaşi nume, s-a extras minereu de cupru. MineralizaŃia
formează lentile puternic alungite, stratiforme, de minereu compact şi minereu diseminat.
7. DIRECłII DE ACłIUNE RECOMANDATE (Studiu realizat de Grupul de Economie Aplicată –
2008)
Comuna Stejaru este un exemplu pozitiv în ceea ce priveşte capacitatea de atragere de finanŃări şi
realizarea şi extinderea infrastructurii de bază. În vederea dezvoltării economice a comunei
recomandăm valorificarea potenŃialului eolian( finalizarea proiectelor aflate în derulare) şi modernizarea
şi dezvoltarea sectorului agricol şi zootehnic (creşterea competitivităŃii şi gradului de promovare a
produselor de această natură).
STIMULAREA SECTORULUI AGRICOL ŞI CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCĂ
Comuna dispune de un potenŃial agricol semnificativ dar insuficient exploatat. Programul NaŃional de
Dezvoltare Rurală (PNDR) încurajează 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 1.2.1. „Modernizarea exploataŃiilor
agricole” şi Măsura 1.2.3. „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” sprijină
iniŃiativele în domeniu.
Pe baza acestor observaŃii şi a problemelor identificate recomandăm ca Primăria să desfăşoare (să-şi
intensifice aceste secŃiuni) în perioada următoare sesiuni de informare 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, neinformaŃi privind şansele existente. O altă
măsură propusă este încurajarea asocierii producătorilor mici, pe baza intereselor comune şi
posibilităŃilor individuale limitate, 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 123 „Creşterea
valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere.”
8. DATE DE CONTACT
Primăria Comunei STEJARU, cod 827215
Primar Dumitru Enache– P.D.L.
Telefon 0240/564833
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